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Abstract 

The empirical study in this thesis is applying the method Dicourse Quality Index 
as presented in the research project published in the book Deliberative Politics in 
Action: Analysing Parliamentary Discourse by Steiner et Al, 2004. This method 
is meant to be measuring "discourse quality" as per some highlighted 
Habermasian definitions of deliberation through his theoretical work on 
"Discourse Ethics" and "Communicative Action". The aim of the empirical study 
is to test whether there seems to be any variance in speech behavior between 
Democrats and Republicans in some randome selected commitee hearings in the 
House of Representatives. A theoretical connection is being made to March and 
Olsens description of the relationship between the political actor and the 
institutional structure. The research design is comparative and of a most-similar 
system design aimed at detecting potential variance in speech-behavior between 
the test groups "democrats" and "republicans" by compairing aggregated results 
expressed in percentage on DQI. The study is being made by classifying six 
individual congressmen's speechacts in eighteen different debates from randome 
selected commiteedebates from the American House of Representatives. The 
result of the analysis seems to indicate that there are some variance in certain 
dimensions of the DQI between the test groups. Democrats in the study seem 
slightly better at defending validity claims, make reference to the common good 
and include previous arguments more often than the republicans. Both study 
groups have had a large number of speechacts classified as respectful, which 
uncritically would indicate a good deliberative level of discourse, however, the 
author contends this assumption by arguing for a differentiation between "respect" 
and "fawning".  
 
Nyckelord: Deliberation, Discourse Quality Index, American Congress, House of 
Representatives  
Antal ord: 265 
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1 Introduktion 
I det här kapitlet redogörs för syfte, frågeställningar, problemområde, disposition 
samt uppsatsens relevans.  

1.1 Problemområde, syfte och frågeställning 
Kan man ”mäta” hur "deliberativt" en politiker talar? Det menar Steiner m.fl. i 
boken Deliberative Politics in Action: Analysing Parliamentary Discourse där de 
använder en analysmetod kallad Discourse Quality Index (DQI). Huruvida man 
anser att deliberation kan mätas eller ej handlar om hur man väljer att definiera 
och hantera deliberation som teoretiskt begrepp. Den här uppsatsen tar en 
utgångspunkt i ett deliberationsbegrepp som tillåts fluktuera.   
     DQI har kritiserats av exempelvis Martin King som i sin uppsats A Critical 
Assesment of Steenbergen et al's Discourse Quality Index menar att DQI inte 
lyckas skapa en teoretisk förankring i Habermas idealbild. Huruvida detta 
stämmer eller ej är en teoretisk diskussion som hamnar utanför den här uppsatsens 
syfte (bemötande av Kings kritik biläggs dock i Appendix). Vidare har King inte 
applicerat analysmetoden på ett fall, och ännu mindre kommit med ett förslag till 
förbättrad metodologi. Om man anser att DQI inte hanterar deliberation så beror 
det på den definition man väljer att ge deliberation. Även om man kan anse att det 
är felaktigt att definiera deliberation som ett potential som kan fluktuera så kan 
DQI ändock, menar jag, kategorisera empiri som av olika anledningar kan vara 
intressant att diskutera vidare.  
    Den här uppsatsen är empiriskt orienterad men har också en teorianvändande 
ambition. Empirisk då den presenterar genomförandet och resultatet av en 
textanalys; teorianvändande då studien ämnar se var politiska partier passar in i 
March och Olsens beskrivning av politisk institution: verkar politiska partier 
kunna räknas till de "sociala krafter" inom en institution som påverkar aktörers 
beteende? Eller är det snarare så att det finns en institutionell allmän påverkan på 
samtalsbeteende? Studien är designad enligt "most-simlar system design" där sex 
individers inlägg i sammanlagt 18 debatter från det Amerikanska 
Representanthusets kommitéedebatter analyseras med hjälp av DQI. Resultatet 
kompareras mellan test-grupperna "Demokrater" och "Republikaner". En 
partirelaterad gruppering och komparation görs då jag initialt antar att DQI skulle 
kunna indikera att det föreligger en partipolitisk bunden samtalskultur. Detta 
antagande görs då det exempelvis påstås att policypreferenser hos 
kongressledamöter är mer polariserade utefter partitillhörighet än någonsin 
tidigare (Owens 2003:189). Vidare beskriver uppsatsen Message Discipline in 
Floor Deliberations in the Contemporary Congress: A Study of the Estate Tax 
Repeal (2005) hur respektive parti tränar sina representanter i hur de skall samtala 
genom så kallad "message dicipline" (Burkhalter 2005). Jag kan inte genom min 
studie fastslå huruvida ett klart orsakssamband föreligger mellan deliberativt 
potential enligt DQI och partitillhörighet, givet detta väljer jag att tala i termer av 
indikation (se frågeställningen nedan). I det fall analysen stärker mitt antagande 
om partirelaterad skillnad i samtalsbeteende är ett sådant resultat menat att 
inspirera till vidare studier och diskussion, inga generella slutsatser kommer att 
dras.  
    Fokus på en enda politisk institution leder an av syftet att studera beteende 
inom en given politisk institution. Representanthuset antas initialt vara en 

http://www.allacademic.com/one/www/research/index.php?cmd=www_search&offset=0&limit=5&multi_search_search_mode=publication&multi_search_publication_fulltext_mod=fulltext&textfield_submit=true&search_module=multi_search&search=Search&search_field=title_idx&fulltext_search=%3Cb%3EMessage+Discipline+in+Floor+Deliberations+in+the+Contemporary+Congress%3A+A+Study+of+the+Estate+Tax+Repeal%3C%2Fb%3E&PHPSESSID=51d84aaf30d17165013b680ac3ea4dfa
http://www.allacademic.com/one/www/research/index.php?cmd=www_search&offset=0&limit=5&multi_search_search_mode=publication&multi_search_publication_fulltext_mod=fulltext&textfield_submit=true&search_module=multi_search&search=Search&search_field=title_idx&fulltext_search=%3Cb%3EMessage+Discipline+in+Floor+Deliberations+in+the+Contemporary+Congress%3A+A+Study+of+the+Estate+Tax+Repeal%3C%2Fb%3E&PHPSESSID=51d84aaf30d17165013b680ac3ea4dfa
http://www.allacademic.com/one/www/research/index.php?cmd=www_search&offset=0&limit=5&multi_search_search_mode=publication&multi_search_publication_fulltext_mod=fulltext&textfield_submit=true&search_module=multi_search&search=Search&search_field=title_idx&fulltext_search=%3Cb%3EMessage+Discipline+in+Floor+Deliberations+in+the+Contemporary+Congress%3A+A+Study+of+the+Estate+Tax+Repeal%3C%2Fb%3E&PHPSESSID=51d84aaf30d17165013b680ac3ea4dfa
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institution med relativt lågt deliberativt potential vilket exempelvis beskrivs i 
Burkhalters uppsats. Min studie ämnar skänka Burkhalters uppsats och arbeten i 
linje med denna lite större empiriska referensramar gällande beteende i 
kongressen. Den här uppsatsen antar som sagt en flytande förståelse av 
deliberation och avser därmed skapa en mer nyanserad bild av kongressens 
deliberativa potential. Det skall dock nämnas att det föreligger en problematik 
med exempelvis lobbying mot individuella kongressledamöter. Debatten riskerar 
så sett att snarare bli ett forum för politisk PR än sann deliberation i Habermasisk 
mening. Givet en utgångspunkt i den deliberativa demokratimodellens syn på 
vikten av kommunikativa samtal är detta enligt min uppfattning ett klart 
demokratiskt hot. Men om en fluktuerande definition av deliberation antas, som 
jag förstår det, bör man ändock förmoda kunna finna skärvor av deliberation även 
i miljöer med deliberativt underskott. Detta kan naturligtvis ifrågasättas och 
diskuteras vidare, men som sagt: detta är en teoretisk diskussion som ligger 
utanför uppsatsens syfte. 
     Det huvudsakliga syftet med den här studien är, sammanfattningsvis, att 
studera hur enhetlig samtalskulturen verkar vara vid jämförelse av några 
demokrater och republikaner i Representanthuset.  Metoden består i en förankring 
i olika deliberativa ideal såsom logiskt försvar av validitetsyrkanden, argument 
grundade i allmänhetens bästa, respekt samt viljan att ge upp sina preferenser 
inför ett bättre argument. 
 

Frågeställning  
 
Utifrån givet studiematerial och de utvalda personerna i studien, indikerar 
resultatet på DQI att samtalsbeteende i representanthuset varierar med 
partipolitisk tillhörighet? 
 

1.2 Inom- och utomvetenskaplig relevans 
Jag skulle vilja hävda att min studie är akademisk relevant då jag ej lyckats hitta 
en liknande studie. 1 
Uppsatsen är utomvetenskapligt relevant då jag är av uppfattningen att man bör 
kunna ställa kvalitetskrav på den offentliga, parlamentariska debatten. Offentlig 
parlamentarisk debatt bör kunna fungera som en informationskälla där 
medborgare kan ta del av huvudsakliga och sakliga argument i en politisk fråga. 
Att försöka undersöka hur ett parlament lever upp till det här idealet menar jag 
därför är relevant. 
Det kanske starkaste argumentet till varför min uppsats är akademiskt relevant är 
att akademiker påpekat att det finns ett glapp mellan deliberationsteori och studier 

                                                                                                                                                         
 

1 Vid en sökning på "parliamentary disocurse" 15.12.2010 på Elin fick jag 34 träffar, jag ser inte 

att några av dessa handlar om den amerikanska kongressen.  "Communication" +"American 

Congress" får 18 träffar, ingen har att göra med Senaten eller House of Representatives. "House of 

Representatives" +"Communication" får visserligen 77 träffar  men av dessa är endast fem på 

något vis relaterade till min studie, men ingen innehåller en empirisk studie av den här karaktären.  

http://www.allacademic.com/one/www/research/index.php?cmd=www_search&offset=0&limit=5&multi_search_search_mode=publication&multi_search_publication_fulltext_mod=fulltext&textfield_submit=true&search_module=multi_search&search=Search&search_field=title_idx&fulltext_search=%3Cb%3EMessage+Discipline+in+Floor+Deliberations+in+the+Contemporary+Congress%3A+A+Study+of+the+Estate+Tax+Repeal%3C%2Fb%3E&PHPSESSID=51d84aaf30d17165013b680ac3ea4dfa


 

 3 

om deliberation i praktiken (jmf C. Karlsson 2003:215; Steiner et Al 2004:43). 
Förhoppningsvis kan den här studien delvis avhjälpa detta. 
 

1.3 Disposition 
I teorikapitlet ges en introduktion till deliberation som teoretiskt fält, tidigare 
forskning inom fältet, teoretiska alternativ samt en beskrivning av 
institutionalistiska definitioner av politisk institution, d.v.s. de teoretiska 
antaganden som används vid analysen av den empiriska studien. Habermas 
diskuteras i termer av hans ontologiska antaganden genom en kort presentation av 
diskursetik och kommunikativt handlande. Därefter följer en beskrivning av den 
idealtyp av Kommunikativt Handlande som operationaliseras genom DQI. Dessa 
operationaliseringar av enskilda Habermasiska begrepp beskrivs och 
exemplifieras i appendix.  I appendix billäggs också exempel på befintlig kritik av 
DQI och mina kommentarer kring detta men även min egen reflektion och kritik 
av metoden. Detta förpassas till appendix då det inte har att göra med den 
huvudsakliga frågeställningen. Jag argumenterar dock för dessa punkters relevans 
eftersom jag anser att det är av yttersta vikt att vara metodkritisk, också för att 
underlätta för andra som vill använda metoden i framtiden.  
    I kapitel tre hanteras uppsatsens metodologi gällande den empiriska 
undersökningen. Jag kommer också att redogöra för val av studieobjekt, 
urvalsmetod och den generella metodens validitet och reliabilitet.  
    I kapitel fyra, analysen, presenteras studiens resultat och analysen av 
densamma. Slutsatsen av analysen utmynnar i besvarandet av den huvudsakliga 
frågeställningen. Matrisen som konstruerats och dess resultat biläggs i appendix. 
Här biläggs även kodningsexempel som hjälper läsaren att förstå hur studien 
utförts. Mitt mål är att genomgående vara så intersubjektiv som möjligt (jmf 
Lundquist 1993:119).  
     I kapitel fem, slutdiskussion, kommer jag på ett mer fritt sätt diskutera studiens 
genomförande och resultat. Syftet med det här kapitlet är att skänka läsaren idéer 
på hur ämnesområdet skulle kunna studeras vidare.  
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2 Teori 
Hur man förklarar politiska aktörers beteende i politiska institutioner  beror helt 
på vilken teoretisk skola man förespråkar samt vilken specifik riktning inom given 
teoretisk skola som antas. Exempelvis fokuserar psykologin på psykologiska 
mekanismer för att förklara människors betéende i grupp (se t.ex. H. Montgomery 
2003:247-266). Den statsvetenskapliga institutionalismen som teoretiskt fält, som 
länge haft politiska institutioner som t.ex. parlament som sitt huvudfokus, ger 
knappast en enhetlig förklaring till beteende hos folkvalda. I det här kapitlet 
kommer jag att ta upp några empiriska studier av deliberation samt nämna något 
om några av definitioner och givna antaganden om politiska institutioner. 
Dessutom omnämns Habermas teori om Kommunikativt Handlande och 
diskursetik som används för att skapa den idealtyp som ligger till grund för 
strukturen hos analysmetoden kallad Discourse Quality Index. 

2.1 Val av teorier och deras syfte 
  Innan jag går in på detaljer gällande teorierna i fokus bör det klargöras att teorin 
om Kommunikativt Handlande och definitionerna hämtade från några författare 
inom fältet institutionalism har olika funktioner i uppsatsen. De delar av 
Habermas teori som här bearbetas syftar till att beskriva den teoretiska idealtyp 
som ligger till grund för de parametrar som ligger bakom DQI. Idealtyper 
grupperar kvalitativa data, vars syfte är att lyfta fram vissa karaktärsdrag hos 
undersökningsfenomen, till priset av att andra aspekter ej blir belysta (Rosén 
2009:29). Att abstrahera verkligheten är dock ofrånkomligt om man vill studera 
politisk empiri, menar jag. Ambitionen i den här uppsatsen är att försöka ringa in 
något fenomen i verkligheten till syfte för en vidare diskussion.  
    Jag vill initialt nämna att jag ser en viss motsägelse med sättet som DQI 
operationeliserar deliberation och hur Habermas teoretiskt förstår det: det 
förefaller mig vara problematiskt med en idé om deliberation som en glidande 
skala som kan utmätas med en form av numeriskt index (DQI) när detta index tar 
ett avstamp i en teoretiskt, fast rotad uppfattning av vad som exakt konstituerar 
det kommunikativa handlandet som deliberation förutsätter enligt Habermas. Det 
förefaller mig nämligen som om Habermas har en ganska klar beskrivning av vad 
deliberation är och inte är. Habermas definierar deliberation som:  
 
”(---)requiring a group of individuals to exchange rational critical arguments on a problem and 
work towards a solution that can be acceptable to all who have a stake in the issue. Rational 
critical arguments that are grounded in truth or at least a shared understanding of objective 
reality, that are open for judgment and for critique, and that can be further argued or defended 
(Stromer-Galley 2007:3).  
 
Om ett samtal i verkligheten tar ett avsteg från idealet, är det då verkligen 
deliberation vi studerar? Även om detta är problematiskt ur teoretisk aspekt anser 
jag att en mer liberal tolkning av deliberation bör anses vara nödvändig om vi vill 
bedriva empiriska studier på området. Som exempel behöver konsensus inte alltid 
uppnås i en kommunikativ process för att vi skall kunna anse att vi studerar 
deliberation (jmf M. Rosén 54-55). Det finns dessutom akademiska kommentarer 
om relevansen i att tillföra empiriska studier på det akademiska området 
deliberation, ämnet varit tungt gällande det teoretiska men ej särskilt förankrat i 
empirin (jmf Steiner et. Al 2004, Karlsson:2003). Mitt argument till varför mitt 
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val av teori och därmed tillhörande definitioner av deliberation är relevanta for 
min studie är således: om vi godtar att empiriska studier av deliberation är av vikt 
måste vi leva med att det finns ett glapp mellan idealbilden och den "deliberation" 
vi i verkligheten utmäter. Vi måste således anta en fluktuerande förståelse av 
deliberation, där ingen verklighet antas vara sant deliberativ, men ej heller sakna 
deliberativa element helt. Jag kommer därför inom min studie snarare försöka tala 
om deliberativt potential än deliberation. Deliberativt potential skall förstås som 
skärvor av deliberation i verkligheten.  
    Jag har tagit del av befintlig kritik av det deliberativa idealet, exempelvis 
aktivistiska idéer som snarare förespråkar aktivt, medborgerligt deltagande som 
skall motverka de strukturella maktförhållanden som antas föreligga (se t.ex. 
Young, 2001; Sanders 1997; Hauptmann 2001; Gabardi 2001). Just avsaknaden 
av maktdimensioner i den deliberativa modellen har ansetts som särskilt 
problematiskt (Rosén 2009; Devenney 2009). Dessutom finns det teoretiker som 
menar att effekten av deliberation tvärtemot idén om konsensus snarare riskerar 
ha en polariserande effekt (Sharpio 1999; Sunstein 2002). Kritiken till trots- min 
personliga utgångspunkt att det finns ett värde i att ställa vissa 
diskursiva/deliberativa kvalitetskrav på den offentliga, parlamentariska debatten.2 
Därmed inte sagt att mitt studieobjekt inte innehåller problematiska 
maktförhållanden som måhända försvårar min studie, eller att aktivistgrupper inte 
bör kritisera det politiska etablissemanget, eller att deliberation i alla situationer är 
den optimala vägen att fatta ett demokratiskt beslut.  
    En annan alternativ teoretisk skola är Rational Choice. Rational Choice-teorin 
ser individen som den främsta aktören som handlar för att maximera sin egen 
nytta (Risse 2000:4). Med ett sådant synsätt förefaller det givet att man snabbt 
dömer ut möjligheterna for deliberation och därför har jag inte valt en sådan 
teoretisk vinkling. 
    En annat teoretiskt alternativ är socialpsykologin som innehåller intressanta 
idéer om grupptryck osv. Detta skulle kunna användas för att förklara eventuella 
likriktningar i studieresultatet i min empiriska studie (se t.ex. H. Montgomery 
2003:247-266). Med tanke på frågeställningens karaktär och faktumet att jag tror 
det är svårt att göra en psyko-social analys enbart med hjälp av talakter i print, 
kommer jag inte gå in på den här teoribildningen.  

2.2 Tidigare forskning  
   Eftersom min frågeställning är empirisk har jag fokuserat på att eftersöka 
empiriska studier av deliberation. Empiriska studier inom området deliberation är 
relativt få till antalet och studier av deliberation i representativa organ har i stort 
negligerats av deliberationsteoretikerna (Spröndli 2003:2). Jag har hittat några 
sådana uppsatser och artiklar. Markus Spröndli undersöker i Discourse Quality 
and Political Decisions: An Empirical Analysis of Debates in the German 
Conference Commitee (2003) sambandet mellan "diskursiv kvalité" i den tyska 
konferenskommiteen och de efterföljande politiska besluten genom DQI, han 
antar bl.a. att ju högre grad av deliberationsdimensionen "försvar" som föreligger 

                                                                                                                                                         
 

2 Det finns ingen akademisk konsensus kring vad som skiljer adjektiven "deliberativ" från "diskursiv". Vidare 

information angående tankar kring detta se Dryzek (2000)   
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en politisk debatt, desto högre sannolikhet att jämlikt politiskt beslut fattas 
(Spröndli 7:2003).  
     Vidare kan nämnas Jennifer Stromer-Galleys uppsats Measuring 
Deliberation’s Content: A Coding Scheme i vilken författarinnan företar sig 
uppgiften att sätta samman en metod for att utmäta deliberation, i mångt och 
mycket redovisar hon undersökningsdimensioner som är ganska lika Spröndlis 
”Disocurse Quality Index”.  
    Ej att förglömma är Malena Roséns doktorsavhandling Förankring av 
Socialdemokratisk EU politik (2009) som undersöker hur den socialdemokratiska 
partiledningen försökt förankra EU politik, hon använder sig delvis av ett DQI 
men även av intervjuer som metod, vilket jag menar är en god metod att anta för 
att fånga in det som DQI inte lyckas notera. 
    Två andra exempel som kom upp när jag sökte på "parlamentarisk diskurs" på 
google är Histrionic And Agonistic Features Of Parliamentary Discourse  skriven 
av  Cornelia Ilie som hanterar parlamentsdebatt som diskurs med fokus på 
motsättningar, och Humor in parliamentary discourse skriven av Villy Tsakona 
som fokuserar på humoristiska aspekter och identitetsskapande i det grekiska 
parlamentet.  

2.3 Definition av politisk institution 
Från institutionalismen hämtar jag antaganden om vad politiska institutioner är. 
Institutionalismens grundproblematik är den så kallade struktur-aktör debatten: 
påverkar individen institutionen mer än vice versa eller är detta ett växelspel (se 
t.ex. March & Olsen, 1984: 738)? Det här sätter den empiriska undersökningen i 
ytterligare ett teoretiskt ljus, och därmed vinner studien vidare teoretisk och 
akademisk relevans. Under det tidigare århundradet har institutionalismen gått 
från att under efterkrigstiden hävda att politikers beteende formas av strikta 
institutionella, formella regler– homo politicus – till att istället under 1960-talet 
hävda att politiker styrs av normer och sociala roller – homo sociologicus – till att 
sedan mitten av 1970-talet mena att politikers betéende styrs av rationella, 
egoistiskt kalkylerande individuella preferenser – homo economicus (Searing 
1994:2-4). Sedan slutet av 1980-talet har teoretiska ramverk vuxit fram som 
ämnar skapa en syntes mellan det politiska och sociologiska synsättet på regler 
(formella och informella) med den ekonomiska idéen om rationalitet (Searing 
1994:4).3 March och Olsen skriver så här om politiska institutioner: 

 
”The bureaucratic agency, the legislative committee, the appellate court are arenas for contending 
social forces, but they are also collections of standard operating procedures and structures that 
define and defend interest. They are political actors in their own right  
(March & Olsen, 1984: 738) 

 
Märk hur definitionen är tvådelad, dels består den av " contending social forces" 
men också av "collections of standard operating procedures and structures that 
define and defend interest". Den ena delen, ”contending social forces”, kan skapa 
inom-institutionell varians, medan den andra delen, motverkar varians i beteende. 

                                                                                                                                                         
 

3 Searing (1994) och Lowndes (2002) benämner t.ex. March & Olsen arbete "Re-discovering instituions" som 

pionjärerna till denna "nya" typ av institutionalism.   

http://www.scoms.ch/search/author.asp?id=110
http://www.scoms.ch/search/author.asp?id=110
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Den teoretiska frågan i min studie handlar således om hur stor 
diskursformationspotential (i.e. "möjlighet till att påverka beteende inom 
institutionen") som man kan tillskriva den institutionella strukturen i 
representanthuset och motsatt, vilken möjlighet politiska partier har att påverka 
beteende inom representanthuset (i.e. institutionen).  I det fall ett resultat visar att 
det föreligger skillnad i undersökningsgrupperna skulle det indikera att partierna 
som organisationer hjälper till att forma politiska aktörers beteende och att de är 
att klassa som separata "contending social forces". Hade det motsatt  varit så att 
strukturen, i.e. "standard operating procedures and structures that define and 
defend interest", har en starkare påverkan på debattbeteendet än partierna, menar 
jag att det inte bör föreligga några skillnader mellan 
undersökningsgrupperingarna. 
   En annan definition av ”institution” ges av Goodin och Klingermann:  

 
[political institutions are] stable and recurring pattern of behavior. 
(Goodin 1996:22) 

 
Vidare finns idéer om att man inom institutioner har svårigheter att reformera 
processer och tendenser p.g.a. att institutionerna är så täta i sin uppbyggnad (P. 
Pierson, 2000); att institutioner har normaliserande effekter p.g.a. delade koder, 
regler och konventioner (Brinton och Nee 1998); aktörer inom en institution har 
en logik angående gott beteende p.g.a. rädsla för sanktioner (March and Olsen 
1984, 1989) samt att institutionella kreationer är begränsade av existerande 
institutionella "mallar" (DiMaggio and Powell 1991). 4 
    Det finns alltså en etablerad akademisk idé om att folkvaldas betéende i en 
politisk institution likriktas. Detta innebär, i enlighet med min förståelse att 
institutionalismens antaganden, att utfallet av min studie med största sannolikhet 
kommer att indikera att det föreligger lite eller ingen skillnad i samtalsbeteendet 
mellan undersökningsgrupperingarna demokrater och republikaner. Man kan 
visserligen ifrågasätta om utfall på DQI är ett bra mått, eller ens rätt mått att 
använda för att jämföra politiskt beteende. Mina tankar om detta finns i appendix 
men kommentarer ges också under metodsektionens punkt "Validitet och 
reliabilitet". 
   För mig personligen känns det logiskt att initialt varken tillförskriva den 
invididuella politiska aktören eller den politiska institutionen överdrivet mycket 
ensidigt inflytande i diskursformationsprocessen. Det här står i samklang med 
Habermas förståelse av diskursformation, som kommer beskrivas inom kort. 
Habermas har idéer om att individer ständigt rekonstruerar sin verklighet genom 
kommunikation, jag tolkar detta som ett slags teoretiskt "mellanläge" som i 
motsats till att vara deterministiskt istället är konstruktivistiskt. Så sett menar jag 
att min egen preferens för ett initialt teoretiskt antagande angående naturen hos en 
politisk institution – individen färgas av institutionen och vice versa –  går i klang 

                                                                                                                                                         
 

4 Vidare kan nämnas att Neo-marxismen har bidragit med en systemrelaterad förståelse av institutionell makt 

baserad på kapital och arbetarrelationer (V. Lowndes 2002:90). Jag har valt bort ett sådant teoretiskt ramverk 

då detta helt enkelt kändes alltför deterministiskt för min personliga teoretiska preferens, därmed ej sagt att 

denna typ av teori inte kan skänka intressanta analytiska referensramar.   
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med Habermas idé om diskurs. Båda förutsätter individers möjlighet att förändra 
sina kontextuella förutsättningar utan att mena att kontexten inte påverkar 
individen. Det skall bli intressant att se hur den empiriska studien kan 
kommentera dessa teoretiska antaganden: föreligger det skillnad i samtalsbeteende 
inom en och samma politiska institution? 
       Jag vill även kort nämna Westminster´s World, en stor och imponerande 
studie genomförd av Donald D. Searing, där han genom at studera institutionella 
roller i det brittiska parlamentet beskriver politiskt beteendet givet dessa:  

 
To govern liberal democratic states, politicians must accommodate themselves to the rules of 
parliamentary institutions. Their accomodations create political roles, which are composite 
patterns of goals, attitudes, and behaviors characteristics of people in particular positions. 
Explaining these roles can help us explain the governing of liberal democratic states – but only 
when we understand them as they are understood by their players.  
(Searing 1994:369)  

  
Med detta vill jag ha sagt att man inte skall glömma bort att det finns alternativa 
teoretiska kommentarer om vad som påverkar beteende inom en institution, jag 
kommer bara hantera en potentiell påverkansfaktor: partipolitisk tillhörighet, men 
inbjuder likväl till andra, spännande analytiska angreppssätt. Något om detta 
kommer att nämnas i uppsatsens slutdiskussion. 

2.4 Habermas arbete i stort 
Habermas ambition har varit att kombinera samhällsvetenskapen med filosofin. 
Hans teoribildning brukar kallar eklektisk, dvs han gör ett axplock från en rad 
olika filosofiska skolor när han konstruerar sitt eget tänkande. Habermas arbete 
brukar delas in i en makro- och en micro-teori. På makronivå talar Habermas om 
systematisk integration av moderna samhällen genom mekanismer som t.ex. 
marknaden, och på micro-nivå sysslar han med en rationalitetsdiskussion baserad 
på kommunikativ koordination. Det är delar av det senare som kommer att ligga 
som teoretisk grund för den här uppsatsen. Han är kritisk så sett att han 
konstruerar en norm som han menar leder till mänsklig frigörelse, pluralistisk så 
sett att kritiken måste verifieras av deltagare i praktiken. Legitimitet hos 
Habermas blir således relativ.  Språk för Habermas är ett delvis medium genom 
vilket man koordinerar handlingar och han fordrar av talaren att denne tar en 
praktisk ställning avsedd att skapa förståelse. I andra ord: talakten har "lyckats" 
om åhöraren har tagit upp en bekräftande position. Då sysslar man med vad han 
kallar kommunikativt handlande vilket nu kommer beskrivas mer i detalj.5  

2.5 Diskursetik och Kommunikativt Handlande 
Det kommunikativa handlandet är en central idé i det som Habermas mer 
övergripande benämner diskursetik. Diskursetik exkluderar betéende där 
kommunikation fallerar, t.ex. i samtalssituationer konstituerade av tvång (M. 
King; Årtal ovisst). Martin King menar i sin uppsats A Critical Assesment of 
Steenbergen et al´s Discourse Quality Index att DQI som metod av sina författare 

                                                                                                                                                         
 

5 Förljande information har hämtats från Stanfords Encyclopedia of Philosophy: 

http://plato.stanford.edu/entries/habermas/ 
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anses vara uppbyggd av Habermas diskursetik. Jag väljer ett fokus på det 
Kommunikativa Handlandet som är, kan man säga, en förutsättning för att 
diskursetiken skall kunna fungera. Begreppen hänger alltså ihop. Då jag inte har 
som ambition att ifrågasätta Habermas oerhört komplexa teori i sin helhet utan 
snarare vill skapa en lättöverskådlig förståelse till bakgrunden till 
operationaliseringarna i DQI väljer jag att belysa främst det Kommunikativa 
Handlandet. I andra ord: Om diskursetiken är att klassa som den övergripande 
teorin är det kommunikativa handlandet i min mening en huvudsaklig stomme 
inom diskursetiken.  
     En huvudsaklig tanke inom diskursetiken är att "individer" ytterst skall få 
bestämma sina egna behov och önskemål. En norm valideras genom att bli 
intersubjektivt erkänd. Detta erkännande bör enligt Habermas uppkomma genom 
en diskurs mellan deltagare som påverkas av normen (Chambers 1996:102). En 
norm omvandlas ständigt i det Habermas kallar rationell diskurs genom det 
kommunikativa handlandet (ibid). Jag förstår just denna mekanik i Habermas teori 
som det man ofta menar liknar Hegels och Marx dialektik.6  
    Det är ansett, t.o.m. av Habermas själv, att den "rationella diskursen" som i 
hans mening utmärks av kommunikativt handlande ej är särskiljt vanligt 
förekommande i sin renodlade form:  
 
Rational discourses have an improbable character and are like islands in the ocean in everyday 
praxis 
 (Habermas 1996: 323).  

  
Habermas förefaller mig vara förgrundsgestalten till många 
deliberationsteoretiker, han citeras ofta i referenslitteratur. En central idé inom 
Habermas kommunikationsteori är idén om konsensus genom deliberation- om en 
person anser att han har rätt åsikt finns det vägar genom ett idealt 
kommunikationstillstånd genom vilket denna person kan övertyga andra om 
riktigheten i sina påståenden (S. Chambers 1995:233-234). Som tidigare nämnts 
anser jag ej att kravet på konsensus praktiskt alltid bör föreligga för att något skall 
kunna kallas sann deliberaiton, deliberation definieras ju i min uppsats lite mer 
som en glidande skala, i termer av deliberativt potential:  

 
Conversations are more or less discursive to the extent that they approximate the ideal conditions 
of discourse  
(ibid) 

 

                                                                                                                                                         
 

6  Jag ställer mig undrande till den här teoretiska aspekten givet att jag studerar representanter för folket. 

Ponera att en given norm debatteras i kongressen, det kan t.ex. vara hur man kan utkräva ansvar efter 

Madoffaffären vilket är ett av fallen i debattmaterialet som här studeras. Hur giltig blir den här "diskursen" 

(i.e. "debatten") i Habermasisk mening då representanter för de som berörs av frågan är de som utgör 

diskursen? Man skulle kunna hävda att "de som berörs av normen" i det här fallet skulle kunna vara 

"allmänheten", eller "alla som investerar i fonder", exempelvis. Ur den här aspekten kan man ifrågasätta, 

menar jag, rimligheten att påstå sig ha en "Habermasisk utgångspunkt" när man studerar parlamentsdebatter, 

diskursen som studeras är ju inte konstruerad som sig bör, i strikt Habermasisk mening. 
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Demokratisk legitimitet hos Habermas är kontextberoende och tillförskaffas 
genom den deliberativa processen:  
 
The central element of the democratic process resides in the procedure of deliberative 
politics.  
(Habermas,1996:296).  

 
Detta innebär att ett politiskt beslut är att klassas som demokratiskt om 
beslutsprocessen kantats av deliberation. Hur kan man då utmäta denna 
deliberation och hur gestaltar den sig i verkligheten? Habermas beskriver något 
jag skulle vilja beskriva som "symptomen av deliberation", något han kallar 
kommunkativt handlande: 

 
In communicative action participants search for mutual understanding by offering arguments that 
could command assent. As supposed to strategic action, where participants are primarily 
interested in bringing about a desired behavioral response, in communicative action, participants 
are interested in bringing about a genuine understanding . 
(S. Chambers 1995:237) 

 
Kommunikativt handlande drivs av målet att skapa ömsesidigt förståelse och det 
enda sättet att lyckas med det är god argumentation, målet är alltså att övertyga 
sin motståndare (S Chambers 1995:238). Vidare skall följande karaktärsdrag 
föreligga: jämlikt deltagande av medborgarna, sanningsenlighet, logiskt försvar 
av validitetsyrkanden, argument grundade i allmänhetens bästa, respekt samt 
viljan att ge upp sina preferenser inför ett bätte argument (Steiner et Al. 2004:19-
23). Jag beskriver och kommenterar nu dessa karaktärsdrag separat, det är några 
av dessa som operationaliseras i det DQI som används i studien. 

2.6 DQIs Habermasiska anknytning 
Jag har tagit del av DQI såsom presenterad i boken Deliberative Politics in 
Action- Analysing Parliamentary Discourse skriven av Steiner et Al. (2004).  Här 
skisserar jag i upp hur idealtypen ser ut i teoretiska termer. DQIs 
analysdimensioner är menade att vara operationaliseringar av Habermas 
diskursetik och kommunikativa handlande, något som kraftigt kritiserats av t.ex. 
Martin King (King 1-8).7 En komplett bild av DQIs samtliga analysdimensioner 
och exempel från studiens material ges i appendix.  

2.6.1 Ömsesidig förståelse 
Målet med kommunikativt handlande är uppnått om man övertygat sin 
motståndare, något som förutsätter ömsesidig förståelse (S. Chambers 1995:238). 
Krav på full konsensus kommer inte tas i beaktning i det DQI som undersöks. Om 
man skall försvara valet att utelämna detta kan man t.ex. nämna att det finns en 
rad akademiker som valt att inte ha med detta i sin definition av deliberation, 
Steiner et Al. (2004) drar paralleller till exempelvis Dryzek (2000), Manin (1987), 
Sanders (1997) och Young (2001). Det föreligger alltså en viss skillnad mellan 
konsensus, som jag förstår som att alla stödjer ett beslut, och ömsesidig förståelse, 
som förutsätts för att uppnå konsensus, men som inte alltid måste leda till 

                                                                                                                                                         
 
7 Se appendix för mina kommentarer angående Kings huvudsakliga kritik. 
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konsensus i sig. Jag menar: man kan förstå varandra utan att till fullo förändra 
sina preferenser till att matcha sin motståndares åsikter.  Habermas säger vidare 
om förståelse: 

 
We understand a speech act when we know the kinds of reasons that a speaker could provide in 
order to convince a hearer that he is entitled in the given circumstance to claim validity for his 
utterance – in short, when we know what makes it acceptable. 
(Habermas 1998:232) 

 
Observera dock att denna tanke bakom ömsesidig förståelse som något centralt 
inom just deliberation ej definieras liknande av alla akademiker. T.ex. gör 
Schudson (1997) en sepraration mellan dialog som syftar till att skapa förståelse, 
medan deliberation syftar till att definera ett delat problem och komma på en 
lösning till detta. Personligen anser jag ej att man bör separera begreppen på detta 
sätt, deliberation kan i min mening inte utesluta dialog. Habermas beskriver 
deliberation som en grupp människor som utbyter rationella och kritiska argument 
för att arbeta fram en delad förståelse av den objektiva verkligheten, som är öppet 
för kritik och omdöme, och som kan vidare diskuteras och försvaras (Stromer-
Galley 2007:3). I min mening är Habermas deliberation mer en allmän process 
kantad av vissa kommunikativa inslag än en viss typ av strikt definerad 
problemlösande dialogform. Som jag förstår detta är kommunikativt handlande en 
av grundpelarna för att skapa förutsättningar för förståelse och därmed 
deliberation. Som jag förstår Habermas: Deliberation förutsätter dialog, i enlighet 
med Schudsons definition på begreppet- deliberation existerar inte ensamt utan 
dialog. Deliberation och dialog går hand i hand i min mening. Min förståelse är att 
ömsesidig förståelse är ett centralt fenomen inom deliberation som fenomen och 
jag ser ingen vits med att separera dialog från deliberation såsom Schudson gör. 

 

2.6.2 Jämlikt deltagande av samhällsmedborgarna 
Habermas anser att samhällsmedborgarna skall kunna deltaga aktivt i den publika, 
politiska processen, som han hoppas skall kunna influera beslutsfattare (Habermas 
1996:299). Jag förstår hur han anser att detta är viktigt, men samtidigt menar jag 
att beslutsfattare och lagstiftande organ å sin sida bör kommunicera till 
samhällsmedborgaren vilka politiska för- och nackdelar som kan anses föreligga 
hos lagförslag. Det här är en i uppsatsen normativ utgångspunkt, jag menar att 
parlamentariker är innehavare av en demokratisk skyldighet att genom en god 
deliberation i den parlamentariska debatten sprida kunskap om sina ståndpunkter- 
”Information is the currency of democracy” (Carnaby 2003:401). Jag antar 
samtidigt att ett idealt delibererande i lagstiftande organ tyvärr är allt annat än 
vanligt förekommande. DQI tar inte upp Habermas krav på jämlikt deltagande av 
samhällsmedborgaren eftersom politiker studeras. Det här kan problematiseras 
ytterligare beroende på vilken vikt man anser att det här kravet bör ha. Man kan, 
menar jag, ifrågasätta huruvida ett studium av politiska representanter känns 
"demokratiskt relevant" om man tar sin utgångspunkt i detta krav på 
medborgerligt deltagande.  

2.6.3 Sanningsenlighet 
Sanningsenlighet är ett annan Habermasiskt krav: talarna bör endast ge uttryck för 
sådant man genuint tror på (Habermas 1983:98). Hur kan man avgöra om en talakt 
i en parlamentsdebatt är sanningsenlig? Detta är naturligtvis svårt. Ett sätt skulle 
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kunna vara att kontrollera debatter mot efterföljande politiska beslut, vilket 
Markus Spröndli gör i sin uppsats Discourse Quality and Political Decisions: An 
Empirical Analysis of Debates in the German Conference Commitee (2003). Jag 
menar att man skulle kunna jämföra de hävdade anledningarna till politiska 
ståndpunkter i parlamentsdebatten mot de reella, efterföljande implementationerna 
av politiska beslut- fick de verkligen de effekter som politiker utlovat? Man skulle 
kanske även kunna tänka sig intervjutekniker för att kontrollera 
sanningsenligheten hos politikers argumentation. P.g.a. att det är näst intill 
omöjligt att till fullo mäta sanningsenligheten i en talakt p.g.a. demagogi osv, 
väljer Steiner Et. Al. att ej eftersöka detta karaktärsdrag. Det här medför 
reliabilitetsimplikationer menar jag: utan att utmäta sanningsenlighet eller ens 
diskutera det vidare, är det verkligen Habermas idéer som vi omsätter i praktiken?  

2.6.4 Logiskt försvar av validitetsyrkanden 
Kommunikativt handlande, vars mål som tidigare nämnts är ömsesidig förståelse, 
refererar till en argumentationsprocess där deltagarna försvarar sina 
validitetsyrkanden (Habermas 1996:322-3). Dessa argument måste verka 
attraktiva för andra, varför Habermas menar att de måste te sig logiska (Habermas 
1983:97). Argumentation bygger på premisser och slutsatser, ju närmre koppling 
mellan premiss och slutsats, desto mer sammanhängande är argumentet och 
chanserna för deliberation anses öka (Steiner et al 2004:21). T.ex. kan man säga: 
"Det regnar (premiss), därför kommer jag använda ett paraply" (slutsats). Detta är 
att anse vara ett tämligen gott argument. Säger jag istället: "det regnar, därför 
kommer jag att plocka blommor", kan man kanske ifrågasätta rimligheten i 
argumentet. Malena Rosén tar i sin avhandling Förhandling av Socialdemokratisk 
EU-politik Med rum för demokratisk debatt? upp distinktionen mellan moraliskt 
och faktabaserat försvar, med hänvisning till Eriksen & Weigård (Rosén 2009:69). 
Hon belyser att deliberationsteori är procedursbunden, d.v.s. beslut legitimeras 
genom att beslutsproceduren tagit i beaktning de motargument som finns 
tillgängliga och att den utspelas på så vis att den kan utsättas för "offentlig kritik".   

 

2.6.5 Argument grundade i allmänhetens bästa 
En deliberativ process skall kantas av "empati" och "solidaritet" och alla åsikter 
som framförs skall sanningsenligt refereras till allmänhetens bästa (Steiner et. Al. 
2004:21). Allmänhetens bästa kan uttrycks i utilitaristiska termer8, där så många 
männsikor som möjligt skall ånjuta effekter av ett beslut, eller enligt 
differensprincipen9, där den svagaste av alla människor skall bli hjälpt genom ett 
beslut (Steiner et Al. 2004:23). Huruvida referenser till allmänhetens bästa sker 
sanningsenligt torde vara svårt att utdöma, menar jag. Den här dimensionen 
operationaliseras i DQI av Steiner et Al. 

2.6.6 Respekt 
Deliberation är beroende av respekt ur en rad hänseenden. T.ex. brukar "att 
lyssna" tas upp som ett tecken på respekt, att låta någon tala till punkt eller att inte 

                                                                                                                                                         
 
8 John Stuart Mill definierar detta som: "the greatest good for the greatest number of people", som citerat i Steiner et Al. 
2003:28. 
9 Referens görs till undsättandet av dem svagaste i samhället i enlighet med Rawls (Steiner et Al 2003:28). 
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förolämpa någon (Steiner et al 2004:22). Jag undrar: Hur passar känsloyttringar in 
i dimensionen respekt- kan upprördhet som exempel någon gång vara att föredra 
ur deliberationshänseende? Respekt är den Habermasiska dimension som Steiner 
Et Al lägger störst vikt vid. "Explicit respekt är ett tydligt tecken på deliberativt 
agerande", skriver Malena Rosén i sin avandling (Rosén 2009:71). Detta kan 
problematiseras vidare, menar jag, med t.ex. diskussioner kring skillnaden på 
"fjäsk" och "respekt". Detta är en specifik fråga jag ställt mig givet resultat av min 
empiriska studie. Detta diskuteras ytterligare i slutdiskussionen. 

2.6.7  Viljan att ge upp sina preferenser inför ett bätte argument 
Det här är ett annat krav för deliberation som Steiner et Al försöker 
operationalisera. Kravet har bestridits i enlighet med vad som står under punkt 
2.2. Det hänger samman med "konsensusskapande" och "ömsesidig förståelse" (S 
Chambers  1995:238). Skiftet av preferenser kanske inte alls sker inom samtalets 
ramar, utan snarare efter en förhandling (Chambers 1995:249). Således kan man 
ifrågasätta vikten av den här dimensionen i just min studie.  
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3 Den empiriska studiens metod 
I det här kapitlet redogörs för den empiriska studiens metodologiska val: frågor 
gällande analytisk inriktning, urval, avgränsningar, material, metodens reliabilitet 
och validitet. En presentation av eget konstruerade analysdimensioner görs. En 
mer genomgående beskrivning av detta  billäggs i appendix. 

3.1 Varför just den här metoden? 
Hur jag analyserar och uttolkar mitt material är starkt beroende av de teorival jag 
gjort- olika teorier fokuserar på olika element i verkligheten. Istället för att direkt 
beskriva de teorier som jag valt ställer jag frågan: Varför har jag inte valt en 
rational choice- eller diskursteori till mitt arbete?  
För mig har rational choice alltid förefallit som lite väl reduktionistiskt för att 
kunna användas på komplicerade mänskliga interaktioner. Jag menar vidare att 
simplistiska analysmodeller med generaliserande ambitioner går emot 
Habermasiska antaganden om situationsbestämd mänsklig logik. Jag har därmed 
inte sagt att det inte finns vissa teoretiska element inom rational choice-traditionen 
som kanske hade passat fallet representanthuset bra, måhända finns det viss logik 
inom rationalchoiceskolan som de facto används i den amerikanska kongressen?10 
Språk är för mig tangerbart och då jag var intresserad av att studera just 
språkbruket ansåg jag att Habermas idealbild av kommunikativt handlande passar 
väldigt bra eftersom den fokuserar på just den språkliga och kommunikativa 
aspekten. Det var så jag kom i kontakt med DQI.  
     Jag har vid olika tillfällen kontemplerat en mer djuplodande diskursanalys som 
teoretiskt verktyg, men valde bort denna möjlighet p.g.a. min ambition att plocka 
ut och studera enbart talakter. Enligt diskursanalysen bör man inte plocka ut delar 
av helheten (diskursen), eftersom det är interaktionerna av samtliga delar av 
helheten som skapar den diskursiva verkligheten (jmf D. Howarth et Al. 2000:1-
11). Jag håller med om detta på det rent filosofiska planet - ingen politisk debatt 
(diskurs) existerar i ett vakum utan interagerar med andra diskurser och 
diskursformationsfaktorer. Jag väljer dock att argumentera för nödvändigheten att 
abstrahera och isolera fragment från verkligheten för att kunna försöka analysera 
den. En diskursanalytiker hade säkerligen valt att lyfta in ytterligare historiska och 
identitetsskapande dimensioner i min analys. Personligen välkomnar jag ett sådant 
grepp om mitt material och jag tror säkerligen att en gedigen diskursanalys av 
samtalskulturen i den amerikanska kongressen hade skapat ytterligare förståelse 
ångående den politiska verkligheten. 

3.2 Avgränsningar gällande studieobjekt och material 
Jag har valt att fokusera på en politisk institution, det amerikanska 
representanthuset. Initialt antar jag att kongressen representerar ett fall av ganska 
lite (men inte total avsaknad av) deliberativt potential. Anledningen till att jag inte 
utvidgat studien ytterligare till att exempelvis innefatta andra länders parlament är 

                                                                                                                                                         
 
10 För ett exempel på Rational Choice teori som ämnar beskriva förhandlingsprocesser se Fritz Scharpfs bok 
Games Real Actors Play från 1997. 
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för att detta redan gjorts av Steiner et Al (2004) samt att jag varit kraftigt 
begränsad gällande tid och utrymme. 
    Jag har endast valt att studera demokrater och republikaner. Här skulle man 
kunna tänka sig en möjlighet till utvidgning genom att innefatta även fristående 
kandidater. Detta var min tanke initialt, men valdes bort ur tidsaspekt.  Av samma 
anledning har jag enbart valt att studera politiska seniorer. Initialt hade jag en idé 
om att man skulle kunna komparera politiska seniorer med kongressledamöter 
som var betydligt yngre och helt nya i sitt politiska ämbete. Jag inbjuder till ett 
sådant angreppssätt, jag tror det hade kunnat vara fruktsamt om man vill försöka 
utmäta om det finns en tidsaspekt att ta i beaktande gällande "institutionalisering" 
av parlamentariskt debattkultur. 
   Jag har inte innefattat undersökningsdimensioner såsom "kön", "ursprung" eller 
akademisk och professionell bakgrund- här skulle man också kunna tänka sig 
finna fluktuationer i deliberativt potential.11 
Jag anser inte att det varit nödvändigt att omsätta dimensionen "Participation". 
Därför att jag, i likhet med Martin King, inte tycker att den här dimensionen 
verkar representera deltagande (jmf King sid 3; beskrivet av Steiner et Al 
2004:171). 

3.3 Urval 
Den här studien har en most-similar system design: jag studerar enbart manliga, 
politiska seniorer (Guy, 1998:36-41). Politiska seniorer definieras som ledamöter 
som suttit på sina ämbeten sedan 1980-talet eller ännu tidigare.12 En sådan design 
säger att om en potentiell relation mellan en beorende och en oberoende variabel 
verkar ha hittats så kan man utesluta att de faktorer som hålls konstanta har något 
med detta förhållande att göra (ibid).13 Det går att ifrågasätta hur lika de olika 
personerna som valts ut verkligen är, de sitter alla på olika typer av positioner, en 
del är talmän andra i opposition osv. Hur sådana politiska roller verkar påverka 
hur man samtalar får av utrymmesskäl hanteras i en annan studie.  
     Enheterna som analyseras av DQI i den här uppsatsen är individuella 
kongressledamöters talakter. En talakt är ett debattinlägg levererat av den 
studerade kongressledamoten i en viss debatt som icke är avbrutet enligt Steiner et 
Al (2004). Min tolkning av en talakt är stycken av uttalanden i de texter som 
studerats. Ett långt tal kan således innehålla lika många talakter som stenografen 
har indelat detta i stycken. Jag tänker mig att det är enklare att tolka och 
klassificera en kortare talakt. Jag styckar så sett upp språket i mindre delar, vilket 
givetvis också kan anses som problematiskt då man kanske riskerar att förlora den 

                                                                                                                                                         
 

11 Ett akademiskt arbete angående könsspecifik parlamentarisk diskurs:  
http://www.ling.helsinki.fi/sky/julkaisut/SKY2006/Bijeikine%20at%20al.pdf 

 
12 Jag undersöker alltså uteslutande politiska seniorer. Den teoretiska anknytningen gällande detta urval har att 
göra med utmaningen angående det institutionalistiska antagandet om enhetligt politiskt beteende i en given 
politisk institution. Genom mitt urval fångar jag upp personer som jag antar har vistats tillräckligt länge inom 
den politiska institutionen för att ha påverkats av dess antagna socialiseringsprocess. 
13 Om man använder min studie som exmpel: ponera att jag finner att det verkar som om demokraterna har större 
individuell varians gällande deliberativt potential enligt DQI än Republikanerna som undersöks, då skulle man 
alltså kunna dra slutsatsen: gedigen erfaranhet av politiskt arbete (i.e. "politisk senoritet") påverkar inte hur 
deliberativt man samtalar i den kontext jag undersökt.  

http://www.ling.helsinki.fi/sky/julkaisut/SKY2006/Bijeikine%20at%20al.pdf


 

 16 

språkliga helheten. Samtidigt kan man hävda att en finare indelning fångar upp 
ytterligare detaljer i debatteringen.  
Det som specifikt undersöks är sex individuella kongressledamöters14 aggregerade 
talakter (inlägg) i tre debatter vardera, alla hämtade från en mandatperiod som 
ligger så nära i tiden som möjligt (i vissa fall var jag tvungen att gå bakåt fram till 
2007 för att hitta debatter där kongressledamoten ifråga deltog).15 Jag kommer 
alltså inte fokusera på hela debatterna. Detta kan ifrågasättas, men blir en 
oundviklig följd av min vilja att fokusera på individuellt beteende.  
    Testpersonerna som undersöks delas upp i grupperingarna "demokrater" och 
"republikaner". Mina argument till varför detta är intressant följer nedan. 
    Kongressens medlemmar är oftast antingen demokrater eller republikaner (S. 
Smith et Al. 2007:30). De amerikanska partierna liknas vid valmaskiner snarare 
än strikt ideologiska block såsom traditionellt sett varit vanligt förekommande i 
Europeiska partikonstruktioner (Hallenberg 2005:116-117). Det leder an till att 
folkvalda politiker i USA har ett större individuellt spelrum än i Europa (R. 
Mason 2003:99). 
    Jag har funnit en motsägelse i beskrivningen av den nutida partipolitiska 
utvecklingen i USA. Dels har jag stött på kommentarer om att partierna tappat i 
betydelse (R. Mason 2003:99), samtidigt som jag hittat uppsatser som beskriver 
hur det demokratiska och republikanska partierna arbetar hårt för att skapa 
"message dicipline" hos sina kandidater (Burkhalter, 2005). Jag har också funnit 
påståenden som menar att partiernas generella politik polariserats ytterligare 
under senare år (Owens 2003:189). Denna motsättning är för mig oerhört 
intressant. Hur kan man mena att de amerikanska politiska partierna tappat i 
inflytande över sina kandidater samtidigt som det hävdas att partierna bedriver 
påtryckningar mot sina kandidater?16 I ljuset av den här motsättningen menar jag 
att det kommer att bli intressant att jämföra republikanernas resultat på DQI med 
demokraternas: I det material som undersöks, verkar det finnas olika partipolitiska 
samtalskulturer, en genomgripande generell debattkultur eller verkar samtalssättet 
hos politikerna vara beroende av individuella egenskaper?  

3.4 Validitet och reliabilitet  
Genom att här öppet ta upp det som jag anser är problematiskt med min studie 
öppnar jag för vidare kritik och diskussion och skapar så sett förhoppningsvis 
uppslag till vidare undersökningar.  Detta är framförallt viktigt då metoden som 
sådan är starkt beroende av min egen tolkning av materialet. Jag har på vissa sätt 
försökt att avhjälpa denna problematik. Jag har utfört ett omtest av mitt material 
genom att kontrollera mina kodningar vid ett andra kodningstillfälle, visst 

                                                                                                                                                         
 
14 Jag har använt mig av den här listan uppifrån och ned för att hitta politiska seniorer: 
http://www.house.gov/house/MemberWWW.shtml. Ett undantag har gjorts gällande denna urvalsregel för att få 
fatt i debatter som reflekterar ”distributiva frågor”, här har jag valt ut Obey då han sitter som talman i House 
Commitee of Appropriations som är en slags offentlig budgetkommité. 
15 Materialet har eftersöks på följande sökmotor: http://thomas.loc.gov/home/LegislativeData.php?&n=Record. 
Sökningarna har gjorts efter respektive kongressledamot för- och efternamn. Jag har valt ut debatter som ligger 
så nära i tiden som möjligt. Givet ett krav på tillräckligt med debattinlägg från politikern ifråga har jag ibland fått 
ta senare debatter. 
16 Här kan man naturligtvis knyta an till debatten om den allmänna lobbyverksamheten som amerikanska 
kongressledamöter utsätts för. Det är inte på något sätt givet att den partipolitiska "lobbyverksamheten" skulle ha 
starkare inflytande över kongressledamoten än lobbyverksamhet från intresseorganisationer och privata företag. 

http://www.house.gov/house/MemberWWW.shtml
http://thomas.loc.gov/home/LegislativeData.php?&n=Record
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material kodades om helt. Jag tror detta beror på att jag eftersom blev van 
arbetssättet, jag utförde mest korrigeringar i de första debatterna som kodades 
(jmf med "test-retest" Rosén 2009:230). För att kontrollera metoden som sådan på 
ett mindre jävigt sätt skulle man även kunna be utomstående personer koda 
samma material, jag har tyvärr inte haft möjlighet till detta. Steiner et Al. (2004) 
menar att man bör skriva ned varför man kodat som man gjort efter respektive 
kodning så att detta kan tas upp för vidare debatt. Detta har jag gjort i så stor 
utsträckning som möjligt. 
    I min mening kan man aldrig komma fram till ett slutgiltigt svar gällande 
mänskligt beteende. Ambitionen med den empiriska uppsatsen bör således inte 
vara att generalisera- jag ser den mest som ett debattinlägg som kan och bör 
bestridas för fortsatt vetenskaplig utveckling. Som nämndes inledningsvis är mitt 
mål att bota detta med intersubjektivitet så att läsaren kan förstå exakt hur jag gått 
tillväga i min uppsatsprocess och varför och gör mig så sett öppen för kritik (jmf 
Lundquist 1993:119). 
    En kritik till min studie kan exempelvis vara att jag inte tagit i beaktande 
politiska rollers inverkan på politiskt beteende. Min most-similar system design 
kan ifrågasättas ur det perspektivet, en del av de jag undersöker är talmän medan 
andra är i opposition, vilket nämndes tidigare. Det här fångar inte min 
analysgruppering "partipolitiska partier" upp. Detta hade kunnat lösas genom att 
skapa ytterligare en analysgruppering: "politisk roll". Jag har valt att inte göra så 
utan fokusera min analys på diskussion kring partipolitisk inverkan på beteende. 
Att diskutera politisk roll är dock nödvändigt, och förslag på angreppssätt 
gällande detta kommer ges i min slutdiskussion. En annan kritik är att jag inte tar i 
beaktning vikten av typ fråga som hanteras, exempelvis skiljer Scharpf på 
"distributiva-" och "problemlösande frågor" med hänseende till hur man väljer att 
förhandla (Scharpf 1997). Detta problem löser jag genom att redovisa vilka 
debatter som studerats för att på så vis göra det möjligt för andra studenter att 
studera och diskutera samma material med ett annat angreppssätt, exempelvis med 
fokus på typ av fråga. 
   En annan aspekt som jag kort vill nämna är att de olika testpersonerna inte 
samtalar lika mycket i sina debatter. Detta avhjälps med att jag kommer tala i 
procentuella termer. 
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4 Analys 
 

Här beskrivs min analys av den empiriska studien. I appendix biläggs excel-arket 
som visar det totala resultatet av studien, vars siffror ligger till grund för de 
procentuella resultat som redovisas här. Resultatet delas in efter 
analysgrupperingen "partipolitisk tillhörighet".  

 

4.1 Resultat Demokrater 
Gruppen "demokrater" har totalt sett 637 talakter som tagits i beaktning, av dessa 
har 25 procent klassats som ej-kategoriserbara. Vidare har 14 procent av det totala 
antalet talakter placerats i A-kategorin "Logiskt försvar av validitetsyrkan". 67 
procent av A-kategorins talakter har hamnat under "Inget Försvar" eller 
"Inkomplett försvar", medan resterande del har hamnat under Kvalificerat Försvar 
eller Sofistikerat förslag. I min mening kan man säga att drygt hälften av de 
påståenden som ges saknar ordentligt med styrkande argumentering, vilket kan 
tyckas oroväckande ur Habermasiskt hänseende. 
   Sex procent av det totala antalet talakter har hamnat i B-kategorin "Argument 
grundade i allmänhetens bästa". Av dessa har 59 procent placerats under "explicit 
uttalande om gruppintresse" eller "neutralt uttalande utan varken gruppintresse 
eller referens till allmänhetens bästa" medan resterande del har redovisade 
referenser till allmänhetens bästa (elva gånger i utilitaristiskt hänseende, endast 
fyra gånger enligt differensprincipen). Det här innebär att man i något högre 
utsträckning uttalat sig i termer av allmänhetens bästa än i termer av 
gruppintresse.17 
   8 procent av det totala antalet talakter har hamnat i C-kategorin "Uppfångande 
av argument". I 36 procent av fallen har dessa klassats under kategorierna 
"motargument ignoreras" eller "motargument degraderas".  Resterande del har 
hamnat under kategorin "motargument inkluderas neutralt" eller "motargument 
inkluderas och valueras explicit". Visserligen verkar man i högre utsträckning 
respektera det Habermasiska kravet på inkluderande av argument (som kan 
uttolkas som att man lyssnar, vilket som nämndes innan kan vara ett tecken på 
respekt) än motsatt, men om man tar i beaktandet att endast 8 procent av det totala 
antalet talakter överhuvudtaget hamnar i den här kategorin anser jag personligen 
att detta verkar peka på att man kanske snarare har att göra med monolog än ren 
kommunikation, i Habermasisk mening. En intressant punkt att diskutera vidare. 
    Hela 26 procent av det totala antalet talakter har placerats under D-kategorin 
som avser mäta det jag valt att översätta som "Explicit/implicit respekt". Av dessa 
utvisar 11 procent "ingen respekt", 13 procent "implicit respekt" och hela 76% 
utvisar tecken på explicit respekt. Denna siffra skulle okritiskt kunna hävdas 
utvisa klara Habermasiskt förankrade kvaliteter. Jag vill dock kommentera detta 
vidare. Här skulle jag vilja argumentera för en separation av begreppen "respekt" 

                                                                                                                                                         
 
17 Här vill jag dra uppmärksamhet till att jag klassificeringsmässigt hade svårigheter att tolka "America" och 
"American troops" etc. Jag har tolkat detta som referens till det amerikanska folket. Detta kan naturligtvis 
ifrågasättas- det är en skillnad mellan staten "America" och dess folk. Jag menar att "America" folkligt förstås 
som "vi".Detta kan ifrågasättas. 
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och "fjäsk". Många gånger hade jag snarare valt att klassificera trevligheterna i 
materialet som rena fjäskerier hade en sådan kategori funnits tillhanda.  
   Under E-kategorin, vilken jag skapat då jag hanterat just kongressutfrågningar 
då N/A kategorin annars fullkomligt exploderat, innehåller sammanlagt 19 
procent av alla talakter. Av dessa har 96 procent ställts sakligt och endast 4 
procent otrevligt.  
   Endast 2 procent av talakterna har hamnat i F-kategorin. , och alla dessa har jag 
klassat som medlande i något slag. Ur Habermasisk mening skulle detta vara 
oroväckande- att nå konsensus är centralt inom deliberationsteorin, dock inte 
alltid ett krav av alla i enlighet med vad som står beskrivet i teorikapitlet. Att 
medla är som jag ser det ett centralt element i en konsensusskapande process. Å 
andra sidan menar jag att debattutfrågningarna till sin natur kan antas vara arenor 
där svar på frågor eftersöks ämnade att skapa förståelse snarare än konsensus. 
Frågan man skall ställa sig gällande detta är: Hur stor vikt bör man lägga vid 
medlande i en diskussionsprocess och vid vilket stadium i diskussionsprocessen 
skall detta krav träda in?  
 

4.2 Resultat Republikaner 
   Gruppen "republikaner" har totalt sett 557 talakter, av dessa har 21 % klassats 
som ej kategoriserbara. Vidare har 24 procent har placerats i A-kategorin, 
"Logiskt försvar av validitetsyrkan", av dessa har ungefär hälften hamnat under 
"Inget Försvar" eller "Inkomplett försvar" (i.e. 53 procent) och resterande del 
under Kvalificerat Försvar eller Sofistikerat förslag. Detta är tämligen likt 
demokraternas resultat, med skillnaden att fler talakter har hamnat i den här 
kategorin hos republikanerna, medan demokraterna i sitt material verkar ha varit 
lite bättre på att försvara sina ståndpunkter. Materialet är så pass begränsat att 
ingen generell slutsats kan dras gällande detta, men det hade varit intressant att se 
om siffrorna visar på en viss skillnad även på ett större empiriskt material.  
    13 procent av talakterna har hamnat i B-kategorin "Argument grundade i 
allmänhetens bästa", där hela 86 procent placerats under "explicit uttalande om 
gruppintresse" eller "neutralt uttalande utan varken gruppintresse eller referens till 
allmänhetens bästa". Resterande lilla del har redovisade referenser till 
allmänhetens bästa (dock endast två talakter under den sista kategorin 
"Allmänhetens bästa" uttalas explicit enligt differensprincipen, båda dessa 
referenser kommer från en och samma debatt). Både i procentuella och absoluta 
värden föreligger en skillnad mellan de båda partigrupperingarna, republikanerna 
verkar i givet material vara generellt sämre på referenser till allmänhetens bästa. 
Att testa om detta på ett större material vore även det intressant i min mening.  
    33 procent av talakterna har hamnat i C-kategorin "Uppfångande av argument". 
I 27 procent av fallen har dessa klassats under kategorierna "motargument 
ignoreras" eller "motargument degraderas". Resterande del har hamnat under 
kategorin "motargument inkluderas neutralt" eller "motargument inkluderas och 
valueras explicit". I jämförelse med demokraternas resultat indikerar detta att 
ungefär liknande andel hamnar i varsin ände inom kategorin, men demokraterna 
verkar generellt, inom givet material och genom min metodologi och tolkning, 
knyta an oftare till tidigare yttrad argumentering i en debatt. Att pröva hypotesen 
"demokrater knyter oftare an till andra samtalsdeltagares argumentering" skulle 
vara intressant att pröva vidare. Habermasiskt skulle detta indikera att 
Republikanerna har lägre "nivå" på sin deliberation än demokraterna. Som sagt, 
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detta kan man inte dra som generell slutsats, men jag ser gärna att man prövar 
detta vidare. Här skulle man också kunna tänka sig att den politiska rollen 
"talman" inverkar på resultatet på ett orättvist sätt mellan de politiska 
grupperingarna som undersöks. 
    17 procent av talakterna har hamnat under kategori D som avser mäta det jag 
valt att översätta som "Explicit/implicit respekt". Av dessa utvisar 4 procent 
"ingen respekt", 17 procent implicit respekt och hela 79 % utvisar tecken på 
explicit respekt. Det här indikerar att båda partigrupperingarna verkar ha en stor 
förkomst av "respekt", eller det som jag tidigare nämnde skulle vilja klassa som 
"fjäsk". 
   I E-kategorin har nästan alla frågor klassats som neutrala eller vänliga, bara en 
fråga har klassats som otrevlig. Resultatet är i stort sett detsamma som i 
demokraternas fall. Inget häpnadsväckande med att 28 procent av talakterna 
hamnar här då kongressutfrågningar hanteras. 
   Endast 1 procent av talakterna har hamnat under F-kategorin, vilket är i princip 
samma resultat som demokraternas. Av dessa har alla fem klassats som medlande. 
Jag vill nämna samma sak här som under tidigare punkt: det mest slående med det 
här är att endast 1 procent av fallen verkar vara medlande. 

4.3 Komparation Demokrater/Republikaner 
Under punkt 4.1 och 4.2, givet det material som studerats och den metod som 
använts, har jag noterat följande i jämförelsen mellan de politiska grupperingarna: 

• Demokraterna har något fler talakter än republikanerna, men detta torde 
vara mindre problematiskt eftersom jag mestadels uttalar mig i 
procentuella termer. 

• Gällande nivå av försvar, sammankopplat med Habermas krav på försvar 
av validitetsanspråk, har fler av republikanernas talakter hamnat i dem 
här analyskategorin men demokraterna har varit lite bättre på att försvara 
sina ståndpunkter generellt. 

• Gällande argument grundade i allmänhetens bästa, en annan 
Habermasisk utgångspunkt, verkar republikanerna i givet material och 
genom given analysmetod vara generellt sämre på referenser till 
allmänhetens bästa. 

• Gällande uppfångande av argument, som kan klassas som ett sätt att 
operationalisera "att lyssna" och "respekt", verkar ungefär liknande 
andel hamna i varsin ände inom kategorin hos båda partigrupperingarna, 
men demokraterna verkar oftare knyta an till tidigare yttrad 
argumentering i givna debatter. 

• Båda partigrupperingarna verkar ha en stor förekomst av "respekt". Som 
jag tidigare nämnde kan denna analysdimension problematiseras något 
genom en diskussion om skillnaden mellan "respekt" och "fjäsk". 

• Resultatet är i stort sett detsamma i kategori E. Inget häpnadsväckande 
med att en relativt stor andel av talakterna hamnar här då vi hanterar 
kongressutfrågningar.  

• Den sista dimensionen har väldigt få talakter, vilket är lika för de båda 
partigrupperingarna. Just medlande är något centralt inom den 
Habermasiska modellen, vilket isådanafall skulle kunna indikera på en 
generellt lite deliberativt potential ur det här hänseendet. Dock är det 
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värt att nämna, i enlighet med Chambers, att förändringen av preferenser 
lika gärna kan ske efter att samtalet ägt rum (Chambers 1995:249).  

• I båda grupperna är en stor del av talakterna icke-kategoriserbara. Detta 
indikerar, vill jag hävda, att DQI som metod inte lyckas fånga upp alla 
element i debatterna som här är i fokus. Exempelvis är många 
humoristiska utlåtanden placerade här. 

4.2 Svar på huvudsaklig frågeställning 
I inledningen ställdes följande fråga: 
 
Utifrån givet studiematerial och de utvalda personerna i studien, indikerar 
resultatet på DQI att samtalsbeteende i representanthuset varierar med 
partipolitisk tillhörighet? 
 
Svaret, givet det specifika studiematerialet, urvalet och metoden, indikerar att det 
föreligger viss varians av samtalsbeteende mellan de olika partipolitiska 
grupperingarna inom vissa av DQIs dimensioner men inte i andra.  
   För att knyta an till March och Olsens definition av Politisk Institution verkar 
det i ljuset av min specifika studie som om politiska partier i viss mån påverkar 
samtalsbeteende inom den givna institutionella strukturen, detta indikerar vidare 
att politiska partier så sett skulle kunna anses vara "sociala drivkrafter" inom den 
politiska institutionen som ej är fullkomligt underordnade den övergripande 
institutionella strukturen.  
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5 Slutdiskussion 
Resultatet av min studie, givet material, urval och metod, indikerar att 
amerikanska politiska partier skulle kunna tänkas påverka samtalsbeteendet i 
representanthuset. För att detta skall kunna fastslås behöver man utföra mer 
utförliga studier som tar ytterligare faktorer i beaktning, men indikationen som 
sådan är intressant att betänka och diskutera. Detta kan knytas an till R. Masons 
kommentarer om att de politiska partierna förlorat betydelse i USA (2003:99). När 
det kommer till makten att influera den offentliga kongressdebatten verkar detta 
inte vara fallet om vi får tro de indikationer som framkommit genom min studie. 
Dock skall poängteras att andra "sociala drivkrafter" antagligen påverkar 
diskursformationen i kongressen, ett sådant exempel är lobbyverksamhet. Jag har 
här studerat ett potentiellt samband mellan partipolitisk tillhörighet och 
individuellt samtalsbeteende- hur ser det ut om man studerar relationen mellan 
lobbyverksamhet och parlamentariskt samtalsbeteende?  
    Som tidigare nämnts så hävdas det att respekt är en central faktor som hjälper 
till att skapa deliberativa möjligheter (jmf Rosén 2009:71). Jag menar dock att 
man ibland kan hävda att det totalt motsatta kan vara att föredra ur demokratiskt 
hänseende. Ponera exempelvis att en representant har blivit utsedd att diskutera en 
problematik med någon som beskylls för given problematik. Kan det inte då, i 
vissa lägen, vara angeläget att berörd folkvald utkräver ansvar från berörd person? 
Jag har i mitt material hanterat en debatt där kongressledamot Ackerman fört en 
debatt med personer från rating institut som klassat destruktiva finansiella 
instrument som ofarliga. Ackerman var under denna debatt mycket otrevlig i min 
mening, men med rätta skulle vissa argumentera. Ett sådant agerande kan 
måhända ha lett an till fler uppriktiga svar än ett respektfullt angreppssätt skulle 
gjort. Vidare menar jag att det som jag klassat som respekt i DQI snarare kan 
anses vara ”fjäsk” många gånger. Alltså, här riktar jag en kritik till de teoretiska 
antaganden som ligger till grund för denna DQI-dimension. Jag ställer mig 
frågorna: Hur viktigt är det med respekt i debatt? När är respekt att klassa som 
fjäsk, och hur påverkar fjäsk sakligheten i en debatt? Hur viktig är sakligheten i en 
debatt? I vilka lägen är det viktigare att invagga diskussionsdeltagare i en lugn, 
kantat av respekt, med en förhoppning att så skall inspirera till vidare samarbete? 
Motsatt: i vilka situationer bör folkvalda inte visa respekt under sina samtal?  
    Huruvida de debatter jag studerat varit eller inte varit deliberativa är en stor 
fråga. Givet definitionen av deliberation som ett fluktuerande potential kan 
nämnas att jag i vissa fall stött på vad som skulle kunna anses vara deliberativt 
potential, medan jag in andra fall förvånats över bristen på saklighet och försvar 
argument. Hur bra eller dåligt DQI som metod varit på att fånga upp detta kan 
diskuteras, exempelvis har ju många aspekter hamnat i N/A-kategorin. Vidare är 
jag kritisk till att jag ensamt tolkat materialet och föreslår till den som är 
intressarad av metoden att försöka skaffa sig utomstående hjälp med detta. Dock 
hoppas jag, i anknytning till Kings kritik av DQI, att jag givit ett exempel på att 
man kan använda DQI som metod oavsett hur man ställer sig till dess 
deliberationsteoretiska förankring. Givet min anknytning till institutionalismens 
diksussion om aktörens roll i strukturen och min komparativa analys har jag givit 
ett exempel på hur DQI kan användas för att strukturera upp språkligt, empiriskt 
material med hänseende till utomliggande teoretiska diskussioner. Huruvida DQI 
de facto hanterar deliberation eller ej blir således en sekundär diskussion, vitsen 
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med min studie har snarare varit att diskutera generellt beteende i en politisk 
institution.   
     David Clune och Gareth Griffith undrar i boken Decision and deliberation: 
The parliament of New South Wales (2006) om parlament har en förminskad roll 
som debattforum. Även om den här arenan på olika sätt har förlorat politisk 
betydelse menar jag att folkvalda har en plikt gentemot samhällsmedborgaren att i 
en offentlig debatt betänka den deliberativa karaktären hos de samtal som bedrivs, 
optimalt borde dessa vara sakliga och informativa för att medborgaren skall kunna 
ta ställning till politisk problematik och därmed skänka sin röst därefter.  
    En annan aspekt att diskutera vidare är den amerikanska kongressens 
särskildhet som politisk institution- vad skiljer kongressen från andra 
parlamentariska arenor? Ett exempel är fenomenet filibustering och dess inverkan 
på debatter. Jag har också stött på religiöst grundade argument. Gällande detta kan 
nämnas att en kongressledamot för en tid sedan argumenterade för att man ej bör 
ta klimatpolitik i beaktning eftersom gud ändock bestämmer när jorden går 
under.18 I min mening, givet min bakgrund, är det förvånansvärt att 
kongressledamoten överhuvudtaget sitter kvar på sin post. Men just denna 
motsägelse påvisar något intressant angående den amerikanska kongressen- rollen 
hos religiöst grundade argument. DQI fångar inte in den här aspekten, men genom 
en korrigering av analysdimensionerna kan religiösa argument tas med i 
beräkningen.  
    Humor eller känslor fångas heller inte upp av DQI, lika lite som metoden 
lyckas värdera styrkanden av validitetsanspråk med hänseende till fakta. Vidare 
har jag uppmärksammat repetition av samma argument, detta kan hänga samman 
med politiska partiers s.k. "message dicipline"- en logik som går rakt emot 
Habermas idé om bemötandet av andras åsikter och öppet valuerande av 
desamma.  
     Demagogi är i sig säkerligen ständigt förekommande i parlamentariska 
debatter, att koda för att fånga upp detta torde vara oerhört svårt. Jag undrar dock- 
är det helt omöjligt? Att ringa in sådana förekomster torde vara oerhört 
samhälleligt relevant (se t.ex. Internetsidan politico.com där man t.ex. delvis 
arbetar för att kritiskt granska det som sägs i kongressen, dvs. att på något sätt 
evaluera retoriken). 
        Jag har funnit exempel på att de politiska seniorer jag studerat ibland 
beskriver sig själva, sina egna bedrifter och handlanden i olika tidigare politiska 
dilemman, detta material hade jag velat samla i en kategori kallad 
"metakommunikation" eller liknande, dvs. en kommunikation som uteslutande 
handlar om den som kommunicerar. 
     Uppmuntrande till icke-tal är något jag sett talmän syssla med (t.ex. Berman 
och Ackerman). Dvs. direkta uppmaningar till diskussionsdeltagare att ej utnyttja 
sin taltid. Detta inverkar ju direkt negativt på den kommunikativa handlandet- hur 
kan man mötas halvvägs om man öppet uttrycker att man inte är intresserad av att 

                                                                                                                                                         
 
18 

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4018&grupp=13037&artikel=4224233 
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höra vad alla har att säga? Detta exemplifierar att tidsdimensioner inverkar på 
kommunikativt potential. 
        Jag tror att en stor del av den problematik jag stött på genom applicerandet 
av DQI på empiriskt material kan avhjälpas genom anpassning till det specifika 
material som undersöks. Målet torde vara att fånga upp så många material-
specifika aspekter som möjligt.  
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Appendix 1 Exempel på kodat material enligt DQI 
 

"Operationalisering av "Logiskt försvar av validitetsyrkan": 
 
"Nivå av försvar": Kategori A 
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A1: Inget försvar, d.v.s. inget försvar av ett påstående (inget "X leder till Y") 
A2 Inkomplett försvar, d.v.s. ett försvar av påstående ges men ingen koppling mellan påståendet 
och försvaret ges (inget "X leder till Y p.g.a. Z") 
A3: Kvalificerat försvar, d.v.s. minst en koppling mellan påstående  och försvar ges (förekomst av 
"X leder till Y p.g.a. Z eftersom…") 
A4: Sofistikerat försvar, d.v.s. minst två kopplingar mellan påstående och försvar ges (förekomst 
av "X leder till Y p.g.a. Z eftersom…eftersom) 
 
Exempel: 
 
A1 (Obey Debatt 3) Mr. Chairman, I am reminded of the Biblical  
admonition, let he who is without sin cast the first stone. I  
would observe that there is not a person serving in the  
Congress who has not put out a press release which bears an  
impact. 
 
 
A2 (Barton Debatt 1) The broadcasters themselves are going through a mini- 
transformation. There is more than 1,000 stations have already  
embraced digital transmissions. This shift should enable  
broadcasters to improve their sound quality and increase the  
number of channels that each station can provide. Thankfully,  
the broadcasters have not needed additional spectrum to do so,  
making their transition to high definition radio considerably  
simpler than it is for digital television. 
 
A3 (Barton debatt 1)Thank you, Mr. Chairman. 
 I would like to clarify a few misconceptions about  
broadband deployment in this country that are giving us an  
 inferiority complex. While it is true that the current rankings  
in the OECD list Denmark as No. 1 and United States as No. 15  
in overall broadband penetration, it is a little bit  
misleading. For example, the OECD doesn't count the special  
access lines that any U.S. businesses use for broadband. As a  
result, the OECD rankings greatly underrepresent U.S.  
businesses as compared to those in other countries which use  
DSL. 
 
A4 (Berman 3) I want to thank the Chairman for continuing these hearings  
to discuss this important issue and to help those at risk. A  
number of questions were raised during our hearing last  
December regarding the validity of data on the number of  
veteran suicides. Such information is vital to understanding  
the scope of the problem, as well as identifying risk factors  
and providing better prevention and treatment protocols. 

 
Operationalisering "Argument grundade i allmänhetens bästa": 
 
I"Gruppförsvar": Kategori B 
 
B1: Explicit uttalande angående gruppintresse. 
B2: Neutralt uttalande där varken gruppintresse eller allmänhetens bästa uttalas. 
B3: Utilitaristiskt uttalande, explicit uttalande om allmänheten i utilitaristiska termer. 
B4: Allmänhetens bästa uttalas explicit enligt differensprincipen. 
 
Exempel: 
 
B1   (Obey Debatt 1) I would like to talk just a moment about two other things.  
I see a lot of headlines and I see a lot of people talking  
about the need to restore some kind of safety net for farmers.  
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I hope that, if that comes to pass, that dairy farmers will be  
included in that proposition. 
 
B2 (Ackerman Debatt 3)You would think that, given the enormity of Madoff's Ponzi  
scheme, and the human tragedy that it has caused, they would  
have been as generous as possible. And you would think that,  
because Madoff's investors received detailed, genuine-looking  
statements, his victims had every reasonable expectation that  
the money in their accounts was really there, belonged to them,  
and that they were thus fully protected by the securities laws. 
 
B3 (Ackerman Debatt 3) Thank you, Mr. Chairman. We don't really know the full extent of the number of 
victims. What we do know is  
that the first victim was the public trust, the trust of people  
in their government, the trust of people in us, the trust in  
the system that we set up that they believed would protect them  
and have every reasonable right and expectation that it was  
going to. 
 
B4 (Obey debatt 3) As a lot of you know, my favorite philosopher is Archie the cockroach, and I 
quote him a lot. One of the things that he  
said was that as life goes by, he tried to see things from the  
underside. I think that Lou Stokes, in all of the years that he  
has served not just on this subcommittee but in this Congress,  
has understood that there are a lot of people in this country  
who only get to see life from the underside, and they rely on  
us to equalize things just a bit so that everybody has at least  
some opportunity to make a better life for themselves. 
 
Operationalisering av "Respekt" 
 
"Uppfångande av argument": Kategori C 
 
C1: Motargument ignoeras 
C2: Motargument inkluderas men degraderas. 
C3: Motargument inkluderas neutralt  
C4:Motargument inkluderas och valueras explicit 
(jmf Steiner et Al. 2004:177-178) 
 
Exempel: 
 
C1 (Burton Debatt 1) Dr. Mackert. I mean we need to know that it doesn't  
completely define something to say that it is toxic. Vitamin A  
is a toxin. Chromium is a toxin. 
Mr. Burton. You know what really gets me, Doctor, is the  
Dental Association and the FDA and the HHS, all the agencies,  
don't want to just flat-out tell people they are putting  
mercury in their mouths. You don't want to do it.  
 
C2 (Ackerman Debatt 1) We are out of patience. And the question,  
obviously, is a yes or no question. Either you are citing  
Executive privilege immunity or you are not doing that. 
 
C3 (Ackerman debatt 1)The Commission has voted the position that  
you will cite Executive privilege in not testifying before this  
committee and answering its questions. 
 
C4  (Berman, debatt 3) My Ranking Member, Mr. Coble, has raised a good point about  
examining the possible effect of the change in statutory  
damages language in section 104 of the bill. In the course of  
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the discussion of the provision, it became clear that there are  
a number of questions about the state of current law and the  
scope of this change as it relates to compilations and  
derivative works.  
 

 
"Explicit disrespekt/respekt": Kategori D 
 
D1: Ingen respekt: ett explicit nedvärderande påstående. 
D2: Implicit respekt: Varken positiva eller negativa påståenden 
D3: Explicit respekt: Minst ett positivt påstående. 
(En av mig något omarbetad kategori av respekt, jmf Steiner 2004:29). 
 
Exempel: 
 
D1 (Debatt 1 Ackerman) Your value to us is useless. 
 
D2 (Ackerman debatt 2)I would like to take a moment at the outset to indicate that the chairman of the 
full committee is Congressman Barney  
Frank, and that the chairman of this subcommittee is Paul  
Kanjorski, who is unable to join us this morning due to an  
unexpected conflict, which brings me to the chair. I am Gary  
Ackerman, and I represent the Fifth District of New York. 
 
D3 (Berman debatt 2) I look forward to working with Members of the Committee to address the 
inequity in the current law. I intend to proceed to  
markup shortly and welcome suggestions for adjustments to build  
broader consensus for this bill.  
 
"Fråga": Kategori E (Egen kategori) 
E1: Otrevlig fråga 
E2: Neutral fråga 
 
Exempel: 
E1: (Ackerman debatt 1)Are you citing Executive Branch immunity, Mr.  
Vollmer? 

 
E2: (Ackerman Debatt 2) Anybody want to advocate other than--well, let's just pick  a number? What 
would be the barest minimum that you think would make any real sense for planning and other purposes? 
Maybe just a quick answer from each of the--anybody who would want. Let me  
put out that way. Mr. Green? 
 
Operationalisering "Viljan att ge upp sina preferenser inför ett bättre argument" 
 
"Konstruktiv politik": Kategori F 
F1: Positionspolitik, talaren sitter på sin position hela debatten. 
F2: Alternativa förslag, talaren ger till synes medlande förslag men som ej passar den givna 
agendan utan en annan, alltså ett förslag som inte hör hemma i den aktuella debatten. 
F3: Medlande förslag, en talare ger ett förslag som passar den givna agendan. 
Exempel: 
F1 - 
F2 - 
F3 obey 3 "I very much admire your willingness to stand up for what  
you believe to be fairness on an issue, but if you feel  
strongly enough to do that, then I would simply suggest that it  
might be much more effective for you to do so, and at the same  
time you might be in a better position to protect the  
objectivity of your agency, if you were to make clear that you  
are expressing your remarks in a personal rather than an  
official capacity" 
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Exempel: N/A 
"Humour": Obey debatt 1: "Let me simply say, April 4, you mentioned that is the  
deadline for reporting the milk marketing orders. That happens  
to be the anniversary of my 30th year in Congress. So I hope  
you don't give me a lousy birthday present. [Laughter.]"  
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Appendix 2: Kings kritik av DQI och mina kommentarer 
 
Jag har kommit över en uppsats som i hög utsträckning kritiserar DQI som metod. 
Det är Martin King som har författat A Critical Assesment of Steenbergen et al´s 
Discourse Quality Index. En brist som jag ser med hans arbete är att han inte 
prövar analysmetoden mot ett empiriskt material eller ännu mindre kommer med 
ett konstuktivt förslag till förfinad metodologi. Här avser jag knyta an. Dock 
poängterar han många väsentliga brister med DQI, vissa som jag håller med om 
och andra som jag menar är överdrivna: 

 
• Författarna till DQIs objektiva ambition går emot själva grundlogiken i 

Habermas diskursetik 
 (King: sid 6).  

 
Det här påståendet håller jag verkligen med om, det är helt riktigt att Habermas 
verklighet är subjektiv snarare än objektiv. Jag tycker personligen att exempelvis 
Steiner et Al. drar alldeles för stora slutsatser i sina studie, och visst kan det 
tyckas vara lite ironiskt eftersom grundpelaren som ju är Habermas idéer om 
diskursetik och kommunikativ handlande som baseras på en idé om verkligheten 
som diskursspecifik. Jag menar dock att detta inte har att göra med analysmetoden 
i sig, utan i författarnas övertro till sin metod. "Lösningen" på detta torde vara, 
menar jag, ett sunt, kritiskt sinne. Man kan exempelvis fråga sig: Vad kan man 
utläsa av metoden? Vad kan man inte utläsa? Finns det risk för missförstånd i 
empirin p.g.a. analysmetodens konstruktion? 

 
• Kodningsdimensionerna reflekterar inte Habermas idé om diskursetik 

eller kommunikativt handlande  
(King, sid. 4). 

 
Jag håller delvis med om detta, men har invändningar: oavsett vilken teori som 
operationaliseras så kräver detta att forskaren abstraherar verkligheten. Det 
innebär således att vi i vår forskning gör ett avsteg, ett förenklande av densamma. 
Jag menar, i motsats till King, att denna problematik med DQI kan avhjälpas med 
hjälp av konstruktion av fler analysdimensioner som dessutom är 
materialanpassade- studerar du ett oerhört skojjfriskt parlament tycker jag det är 
synd att inte ha med "humor" som dimension, exempelvis, och samtidigt föra en 
diskussion om vad sådana tendenser skulle kunna ha för inverkan på deliberation. 
King menar vidare att vissa av DQIs kondningsdimensioner är direkt missvisande, 
eftersom t.ex. viktiga aspekter som t.ex. "autencitet" lämnas därhän. Jag har dock 
förståelse för att Steiner et Al inte använder sig av denna dimension, de grundar 
detta i argument i empiriska praktikaliteter. Botemedlet mot detta kan vara en 
öppenhet gentemot läsaren om vad som faktiskt lämnats därhän (vilket Steiner et 
al visar). Samtidigt kanske man hade önskat att Steiner et Al. vore lite mer 
försiktiga i sin ambition- så enkelt som de får det att verka är det inte att fastslå 
deliberativt potential. Mitt huvudargument mot Kings kommentar ovan är: även 
om man inte lyckas fånga in alla enheter i en teori kan man förhoppningsvis 
tangera någon del av den som är intressant att diskutera vidare. 
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• Reliabilitetstestet som utförs är jävigt  
(King:6). 

 
Det här håller jag till fullo med om, det är deltagarna i forskningsprojektet som 
kontrollerar materialet och risken för en okritisk konsensus dem emellan är stor, 
vilket King också påpekar. Min lösning på detta är att låta utestående personer, 
kritiskt koda och analysera materialet. Tyvärr har jag inte haft möjlighet till detta. 
 

• Bedömningarna av talakterna görs av författarna men man utvärderar 
inte debattdeltagarnas idé om diskursen de deltar i   

(King, sid 7). 
 
Detta avhjälper exempelvis Malena Rosén i sin avhandling Förankring av 
socialdemokratisk EU-politik. Med rum för demokratisk debatt? genom att utföra 
intervjuer. Detta kommer inte jag göra med tanke på utrymmesaspekten.  

http://www.avhandlingar.se/avhandling/0bca678437/
http://www.avhandlingar.se/avhandling/0bca678437/
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Appendix 3: Detaljerat resultat per dimension, debatt och ledamot 
 
Resultat demokrater 
Debatt A:1 A:2 A:3 A:4 B:1 B:2 B:3 B:4 C:1 C:2 C:3 C:4 
Ackerman 1   1     1   3 1   5 2 3 
Ackerman 2 1 5 4     1             
Ackerman 3 1 13 8 1 1 7 6 1 1   2   

Total 2 19 12 1 2 8 9 2 1 5 4 3 
                         
Berman 1   1 1 1 3         4 1   
Berman 2 3 2 2 1           3 1   
Berman 3 2 1 2 1       2   1 1 2 

Total 5 4 5 3 3     2   8 3 2 
                         
Obey 1 10 7 2   1 7 2         7 
Obey 2 9 4 4 1   1       3 1 2 
Obey 3       2           2 5 7 

Total 19 11 6 3 1 8 2     5 6 16 

Debatt D:1 D:2 D:3 E:1 E:2 F:1 F:2 F:3 N/A 
Tot 

Talakt 
Ackerman 1 18   6 4 27     1 5 77 
Ackerman 2   17 30   3     1 34 96 
Ackerman 3 1 1 6   22     1 8 80 

Total 19 18 42 4 52     3 47 253 
                     
Berman 1     2         1 2 16 
Berman 2         1         13 
Berman 3   3 3 1 2     4 6 31 

Total   3 5 1 3     5 8 60 
                     
Obey 1     20   21       34 111 
Obey 2     28   30     2 36 121 
Obey 3     29   11     4 32 92 

Total     77   62     6 102 324 
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Fortsättning Appendix 3: 
Resultat Republikaner 

Debatt A:1 A:2 A:3 A:4 B:1 B:2 B:3 B:4 C:1 C:2 C:3 C:4 
Barton 1   10 2 3       2   2 5   
Barton 2 8 7 1     5             
Barton 3 1 11   2   2             

Total 9 28 3 5   7   2   2 5   
                         
Burton 1   5 5 3   2     2     1 
Burton 2 1 3 9 9           3 1 1 
Burton 3 2 6 3 2   2           5 

Total 3 14 17 14   4     2 3 1 7 
                         
Buyer 1   3 4 2           2 1 1 
Buyer 2 7 2 8 3           2 3 2 
Buyer 3 1 4 2 4               4 

Total 8 9 14 9           4 4 7 

D:1 D:2 D:3 E:1 E:2 F:1 F:2 F:3 N/A 
Total 
poäng 

1   2   6       5 38 
    1   7       2 31 
    4   5     3 4 32 

1   7   18     3 11 101 
                    

1   6   33       19 77 
1   14   31       18 91 

    7   1     1 10 39 

2   27   65     1 47 207 
                    
  4 15   14     1 8 55 

1 8 10 1 32       22 101 
  4 15   28       31 93 

1 16 40 1 74     1 61 249 
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Appendix 4: Procentuell andel talakter per kategori  
 
REPUBLIKANER TOTAL PER KATEGORI 

 
Talakter i A % talakter i A 

133 0,238779174 
  
  
  
  
Talakter i B % talakter i B 

13 0,023339318 
  
  
  
  
Talakter i C % talakter i C 

33 0,059245961 
  
  
  
Talakter i D % talakter i D 

94 0,168761221 
  
  
Talakter i E % talakter i E 

158 0,283662478 
  
  
  
Talakter i F % Talakter i F 

5 0,008976661 
  
Talakter i 
NA % talakter i NA 

119 0,213644524 
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DEMOKRATER TOTAL PER KATEGORI 
 

Talakter i A % talakter i A 
90 0,141287284 

  
  
  
  
Talakter i B % talakter i B 

37 0,058084772 
  
  
  
  
Talakter i C % talakter i C 

53 0,083202512 
  
  
  
Talakter i D % talakter i D 

164 0,257456829 
  
  
Talakter i E % talakter i E 

122 0,191522763 
  
  
  
Talakter i F % Talakter i F 

14 0,021978022 
  

Talakter i NA 
% talakter i 
NA 

157 0,246467818 
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Appendix 5: DEMOKRATER INDIVIDUELL VARIANS 

 antal talakter 
"%" per 

dimension alla  
"%" per dimension 

Ackerman 

"%" per 
dimension 

Ber. 
"%" per 

dimension Obey 
A:1 tot 26 0,003139717 0,007905138 0,083333333 0,058641975 
A:2 tot 34 0,053375196 0,075098814 0,066666667 0,033950617 
A:3 tot 23 0,03610675 0,04743083 0,083333333 0,018518519 
A:4 tot 7 0,010989011 0,003952569 0,05 0,009259259 
      
      
B:1 tot 6 0,009419152 0,007905138 0,05 0,00308642 
B:2 tot 16 0,025117739 0,031620553 0 0,024691358 
B:3 tot 11 0,017268446 0,035573123 0 0,00617284 
B:4 tot 4 0,006279435 0,007905138 0,033333333 0 
      
      
C:1 tot 1 0,001569859 0,003952569 0 0 
C:2 tot 18 0,028257457 0,019762846 0,133333333 0,015432099 
C:3 tot 13 0,020408163 0,015810277 0,05 0,018518519 
C:4 tot 21 0,032967033 0,011857708 0,033333333 0,049382716 
      
      
D:1 tot 19 0,029827316 0,075098814 0 0 
D:2 tot 21 0,032967033 0,071146245 0,05 0 
D:3 tot 124 0,19466248 0,166007905 0,083333333 0,237654321 
      
      
E:1 tot 5 0,007849294 0,015810277 0,016666667 0 
E:2 tot 117 0,183673469 0,205533597 0,05 0,191358025 
      
      
F:1 tot 0 0 0 0 0 
F:2 tot 0 0 0 0 0 
F:3 tot 14 0,021978022 0,011857708 0,083333333 0,018518519 
      
      
N/A tot 157 0,246467818 0,185770751 0,133333333 0,314814815 
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Appendix 6: REPUBLIKANER INDIVIDUELL VARIANS 

 Antal talakter 
% per dimension 

alla 

% per 
dimension 

Bar. 

% per 
dimension 

Bur. 
"%" per 

dimension Buy. 
A:1 tot 20 0,0359 0,08911 0,014492754 0,032128514 
A:2 tot 51 0,091561939 0,277227723 0,06763285 0,036144578 
A:3 tot 34 0,061041293 0,02970297 0,082125604 0,0562249 
A:4 tot 28 0,0502693 0,04950495 0,06763285 0,036144578 
      
      
B:1 tot 0 0 0 0 0 
B:2 tot 11 0,019748654 0,069306931 0,019323671 0 
B:3 tot 0 0 0 0 0 
B:4 tot 2 0,003590664 0,01980198 0 0 
      
      
C:1 tot  0 0 0,009661836 0 
C:2 tot 9 0,016157989 0,01980198 0,014492754 0,016064257 
C:3 tot 10 0,017953321 0,04950495 0,004830918 0,016064257 
C:4 tot 14 0,02513465 0 0,033816425 0,02811245 
      
      
D:1 tot 4 0,007181329 0,00990099 0,009661836 0,004016064 
D:2 tot 16 0,028725314 0 0 0,064257028 
D:3 tot 74 0,132854578 0,069306931 0,130434783 0,16064257 
      
      
E:1 tot 1 0,001795332 0 0 0,004016064 
E:2 tot 157 0,281867145 0,178217822 0,314009662 0,297188755 
      
      
F:1 tot 0 0 0 0 0 
F:2 tot 0 0 0 0 0 
F:3 tot 5 0,008976661 0,02970297 0,004830918 0,004016064 
      
      
N/A tot 119 0,213644524 0,108910891 0,22705314 0,24497992 
 



 

 41 

 


	1
	1 Introduktion
	1.1 Problemområde, syfte och frågeställning
	1.2 Inom- och utomvetenskaplig relevans
	1.3 Disposition

	2 Teori
	2.1 Val av teorier och deras syfte
	2.2 Tidigare forskning
	2.3 Definition av politisk institution
	2.4 Habermas arbete i stort
	2.5 Diskursetik och Kommunikativt Handlande
	2.6 DQIs Habermasiska anknytning
	2.6.1 Ömsesidig förståelse
	2.6.2 Jämlikt deltagande av samhällsmedborgarna
	2.6.3 Sanningsenlighet
	2.6.4 Logiskt försvar av validitetsyrkanden
	2.6.5 Argument grundade i allmänhetens bästa
	2.6.6 Respekt
	2.6.7 Viljan att ge upp sina preferenser inför ett bätte argument


	3 Den empiriska studiens metod
	3.1 Varför just den här metoden?
	3.2 Avgränsningar gällande studieobjekt och material
	3.3 Urval
	3.4 Validitet och reliabilitet

	4 Analys
	4.1 Resultat Demokrater
	4.2 Resultat Republikaner
	4.3 Komparation Demokrater/Republikaner
	4.2 Svar på huvudsaklig frågeställning

	5 Slutdiskussion
	Referenser

