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Abstract 

This essay sets out to compare political participation in two e-petition systems: The Malmö 

initiative in Malmö, Sweden, and Better Reykjavik in Reykjavik, Iceland. The main question 

of the essay concerns the aggregative and deliberative qualities of the Malmö initiative and 

Better Reykjavik, as well as the relationship between aggregation and deliberation. This main 

question is divided into four subqueries that lead the empirical analysis. These are: (1) Which 

similarities and differences in terms of design are there between the Malmö initiative and 

Better Reykjavik? (2) To what extent have these systems mobilized an aggregative political 

participation? (3) What similarities and differences are there concerning aspects of 

deliberation? and (4) What is the correlation between aggregation and deliberation like in the 

two e-petition systems?  

The method in use is a comparative cross-sectional study with a 'most similar research 

design'. The empirical material of the essay includes every petition published since the start of 

the systems in 2008, which makes it a total survey. The petitions are analyzed by way of 

quantitative content analysis. In addition, the essay includes a qualitative content analysis of 

the design of the e-petition systems.  

The empirical study shows that Better Reykjavik has engaged much greater political 

participation in both aggregative and deliberative matters than the Malmö initiative has. Most 

of the differences found concerning aggregation and deliberation can be explained with 

differences in the design of the e-petition systems. First, Better Reykjavik offers more 

opportunities for aggregative participation and deliberation than Malmö. Second, the 

likelihood of actually getting the petition read by local politicians is far greater in Reykjavik 

than in Malmö. Concerning the relationship between aggregation and deliberation, this study 

finds no signs of contradiction between the two. As this is not a zero-sum game, e-petition 

systems are considered to hold good potential for meeting Robert Goodins desire to unite 

aggregative and deliberative ideals under the slogan "First talk, then vote". 

 

Keywords: E-petitions, deliberative democracy, aggregative democracy, content analysis  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Demokrati betyder folkstyre och är en styrform som ökat markant i popularitet under 1900-

talet. Spridningen av demokrati såg sin hittills största ökning efter 1989 (Mair, 2011, s. 85). 

Vilka länder som räknas som demokratier är beroende av hur fenomenet definieras, men ett 

vedertaget verktyg är den oberoende organisationen Freedom House's årliga rapport Freedom 

in the World som kategoriserar in världens länder utifrån demokratinivå. Freedom House's 

senaste rapport visar att demokrati till största delen är ett västerländskt fenomen då det är som 

mest utbrett i Europa och i Nord- samt Sydamerika (Freedom House, 2012). Demokratin har 

dock aldrig varit så dominerande i världen som den är idag (Coleman & Blumler, 2009, s. 1).  

Tack vare den utbredda representativa demokratin är det idag lättare än någonsin att kontakta 

politiska beslutsfattare. Trots detta har vi människor aldrig förr i den moderna demokratins 

historia känt sådan misstro och maktlöshet gällande politiska beslut. Föraktet och misstron 

inför såväl politiska ledare som institutioner är så allvarligt och utbrett att forskare nu talar om 

'den representativa demokratins kris' (Coleman & Blumler, 2009, s. 1-2, 14). Denna tar sig 

uttryck i att traditionella former av politiskt deltagande såsom t.ex. att engagera sig i politiska 

partier och att rösta i val är på tillbakagång i demokratier världen över. Anledningen som 

medborgarna själva uppger är att de styrande representanterna inte lyssnar på folket ens om de 

försöker engagera sig och göra sig hörda. När folket ställer sig utanför politiken på det här 

sättet blir politik något som görs av någon annan, mot medborgarna, istället för av och för 

medborgarna vilket är den egentliga kärnan i en demokrati. En allvarlig aspekt av situationen 

är att förtroendet för det politiska systemet är svagast hos unga människor (Åström & 

Sedelius, 2010, s. 2; Coleman & Blumler, 2009, s. 1-2). I Sverige har vi ett med 

internationella mått mätt högt valdeltagande, men även här har det sjunkit från 70- och 80-

talens toppnivåer. Dessutom visar siffror från Sveriges Kommuner och Landsting (2009, s. 5-

6) att endast två procent av Sveriges befolkning är aktiva inom något politiskt parti − och 

bland dessa är medelåldern hög. 

Den representativa demokratins problem har bidragit till att samhällen världen över har börjat 

söka efter alternativa vägar för att engagera sina medborgare. En tröst i förtvivlan är att 

medborgare såväl i Sverige som på andra håll i världen faktiskt är intresserade av politiska 

frågor. Folket vill engagera sig och delta i den politiska beslutsprocessen och många fler 

skulle göra det om de trodde att deras engagemang spelade roll (Sveriges Kommuner & 
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Landsting, 2009, s. 6-7; Coleman & Blumler, 2009, s 184-189). Vilken form av politiskt 

deltagande som kan och bör stimuleras råder det dock skilda meningar om från forskarhåll. 

Ett sätt som har lyfts fram för att åter fånga folkets politiska intresse och delaktighet är att 

sträva efter mer deliberation inom politiken. Deliberativ demokrati är en ideal styrform som 

syftar till att gemensamma beslut ska fattas med grund i Jürgen Habermas idé om det ideala 

samtalet. Teorin om det ideala samtalet och deliberativ demokrati presenteras och diskuteras 

mer utförligt under teorikapitlet nedan, men kortfattat kan sägas att Habermas satt upp fyra 

punkter som är nödvändiga för att en deliberativ beslutsprocess ska kunna fungera: (1), alla 

människor ska kunna göra sig hörda samt kritisera andras idéer öppet, (2), maktaspekten som 

följer av social status måste elimineras, (3), argument byggda på tradition eller dogm ska 

avslöjas samt (4), sanningen ska nås genom sökandet efter konsensus. Anledningen till att 

denna styrform är och lär förbli ett ideal är att dessa fyra punkter är utomordentligt svåra att 

uppfylla i dagens samhälle (Coleman & Blumler, 2009, s. 18-19). Kritik som lätt kan riktas 

mot den deliberativa idén är att hela samhällen av plats och tidsbrist omöjlighen kan diskutera 

politiska frågor samtidigt. Mer radikala kritiker ifrågasätter om det överhuvudtaget kan eller 

bör finnas något konsensus att sträva efter samt att det alltid spelar roll vem som säger vad, 

dvs. att social status inte går att bortse ifrån (Coleman & Blumler, 2009, s. 19-26). 

Det finns således en spänning mellan förespråkare för deliberativ demokrati och dess kritiker, 

som istället förespråkar aggregativ demokrati. Denna styrform innebär att så många som 

möjligt engagerar sig och avgör en politisk fråga genom röstning. För förespråkare av 

aggregativ demokrati är det viktigt att varje medborgare på egen hand bildar sig en 

uppfattning om problemet, därför höjs vissa röster för att diskussioner i samband med 

politiskt beslutsfattande är direkt skadligt då de elitistiska argumenten i en deliberativ 

diskussion får deltagaren att ändra ståndpunkt trots att hen inte borde göra det. Diskussionen 

skapar således ett oönskat konsensus (Coleman & Blumler, 2009, s. 32-33; Goodin, 2008, s. 

110, 120; Karlsson, 2012, s. 68; Fishkin, 1997, s. 5). Emellertid finns det dem som menar att 

många av svårigheterna med att uppfylla deliberativ demokrati kan överkommas och 

kombineras med aggregerande inslag under devisen "prata först, rösta sen" (Goodin, 2008, s. 

124) i ett relativt nytt forum − internet. 

Att kalla internet för ett nytt forum kanske är att ta i, men faktum är att det ännu inte är 

etablerat som ett politiskt forum. När vi diskuterar internets potential avser vi främst 

kommersiella ändamål som handel, sociala forum samt informationssökande, tillsammans 
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med de mörka baksidorna brottslighet, övervakning samt pornografi och annat anstötligt 

innehåll − detta trots att partier och politiker ofta är mycket aktiva på internet (de flesta har 

väl vid det här laget hört talas om Carl Bildts twitterkonto, t.ex.). Internet möjliggör dessutom 

en rad olika former av elektroniskt politiskt deltagande, som samtliga är relativt dåligt 

utvärderade och behöver utsättas för kritisk forskning (Coleman & Blumler, 2009, s. 8, 160; 

Karlsson, 2012, s. 69). Denna studie ska ägnas åt en sådan form för politiskt deltagande på 

internet − e-petitioner. 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

E-petitioner är ett annat ord för elektroniska medborgarförslag, dvs. ett sätt för medborgare i 

ett samhälle att på elektronisk väg skriva in konkreta politiska förslag till sina representanter. 

System som möjliggör ett sådant tillvägagångssätt finns på flera håll i världen. Mest 

inflytelserika är systemen i Skottland och England, men e-petitioner används även i andra 

länder som exempelvis Sydkorea och Tyskland. E-petitioner används inte bara av enskilda 

länder utan även i supranationella organisationer som Europeiska Unionen (EU) samt mer 

lokalt i kommuner på olika håll i Norden. Det är med andra ord ett av de vanligast använda 

formerna av elektroniskt politiskt deltagande (Jungherr & Jürgens, 2010, s. 138).  

E-petitioner fyller främst en aggregerande och mobiliserande funktion då själva syftet med 

petitionssystemen är att väcka intresse för sitt förslag bland andra medborgare och samla 

namnunderskrifter som stödjer ens sak. Dock innehar systemen även en deliberativ ansats då 

det syftar till att skapa dialog bland folket och även mellan folket och de folkvalda politiska 

representanterna. Risken är dock, påpekar forskare, att deliberationen hamnar i skuggan av 

aggregeringen eftersom det politiska systemet i stort bygger på en aggregativ logik, dvs. att 

det förslag som stöds av de flesta är mest värt. Ett av världens mest inflytelserika e-

petitionssystem, den engelska premiärministerns "Number 10", har utstått kraftig kritik just 

för sin brist på deliberation (Chadwick, 2009, s. 33). Problemet kan formuleras som att försök 

att kombinera aggregativa och deliberativa inslag tenderar att ta bäst vara på det aggregativa 

deltagandet, på deliberationens bekostnad, eftersom majoriteten i en sådan situation saknar 

skäl för att lyssna på andras argument när röster räknas (Karlsson, 2012, s. 68).  

E-petitionssystem är främst, åtminstone hittills, ett sätt att locka tillbaka folket till de 

demokratiska institutionerna genom att låta folket göra sig hörda i konkreta politiska frågor 

som berör dem själva. Viktigt för systemen är enligt tidigare forskning att de är tydligt 

kopplade till beslutsprocessen, dvs. politiker behöver ta till sig och utreda förslagen som 
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kommer in via petitionssystemet. Att konstruera välfungerande e-petitionssystem är inte helt 

enkelt, och eftersom det är ett förhållandevis nytt fenomen samt då det dessutom inte är 

ordentligt utrett från forskarhåll finns det inga tydliga riktlinjer vid upprättandet av ett system. 

Den tidigare forskning som finns är framförallt baserad på politiska debattforum utan tydlig 

koppling till den styrande makten. Sådan forskning har visat att vissa designtekniska val får 

stor betydelse för hur stort intresse forumen lyckas mobilisera samt för hur deliberativa de kan 

bli (Se t.ex. Wright & Street, 2007, s. 849-850, 853).  

Syftet med föreliggande uppsats är att studera och jämföra det politiska deltagandet i två e-

petitionssystem avseende deras aggregativa och deliberativa egenskaper. De två systemen 

som står i fokus i denna studie är båda aktiva idag och hämtas från Malmö i Sverige och 

Reykjavik på Island. Malmös e-petitionssystem heter Malmöinitiativet och är det första och 

mest omfattande i Sverige idag, vilket gör det lämpligt som studieobjekt. Jag vill jämföra 

detta system med Bättre Reykjavik, därför att detta system väckt stor uppmärksamhet 

internationellt på grund av att det är helt ensamt i sitt slag i världen samt då det är av en lite 

annan deliberativ karaktär. Samtidigt liknar de båda systemen varandra. Dels är båda 

sprungna ur samma idé, dels är de tydligt kopplade till sina respektive kommuner, vilket gör 

det intressant att undersöka om de skillnader som finns i design har någon betydelse för deras 

demokratiska funktion. Jämförelsen underlättas också av att kommunerna är storleksmässigt 

jämförbara. 

Med anledning av det ovan anförda är den övergripande forskningsfrågan för föreliggande 

uppsats som följer: 

 Vilka är Malmöinitiativets och Bättre Reykjaviks aggregativa och deliberativa 

egenskaper, och hur ser relationen mellan aggregering och deliberation ut i praktiken? 

Denna huvudfråga delas in i fyra delfrågor som vägleder den empiriska analysen: 

 Vilka är de designmässiga likheterna och skillnaderna mellan Malmöinitiativet och 

Bättre Reykjavik? 

 I vilken utsträckning har de två e-petitionssystemen mobiliserat ett aggregerat politiskt 

deltagande? 

 Vilka likheter och skillnader finns gällande deliberation? 

 Hur ser, avslutningsvis, samvariationen mellan aggregering och deliberation ut för de 

två e-petitionssystemen? 
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1.3 Disposition 

Kapitel 2 som följer nedan innehåller en redovisning av forskningsläget kring e-petitioner. 

Eftersom fenomenet e-petitioner är förhållandevis outrett tas även forskning kring liknande 

system för elektroniskt politiskt deltagande upp i form av olika politiska diskussionsforum på 

internet. Avsnitt 2.4 behandlar en tidigare utredning av Malmös petitionssystem, men 

eftersom Reykjaviks system inte utretts på vetenskaplig väg ännu kan ingen sådan studie tas 

upp här. Föreliggande studie blir istället en första ansats till en sådan utredning. 

Kapitel 3 behandlar de teoretiska utgångspunkterna med fokus på aggregativt och deliberativt 

politiskt deltagande samt hur dessa båda fenomen kan kombineras. Kapitel 4 redovisar och 

diskuterar det metodiska tillvägagångssättet för studien. 

Efter dessa genomgångar av utgångspunkter följer de empiriska kapitlen 5-8 där kapitel 5 

behandlar systemens designmässiga likheter och skillnader och syftar till att besvara studiens 

första delfråga. Kapitel 6 behandlar det aggregativa politiska deltagandet i systemen och 

svarar på den andra delfrågan. Kapitel 7 behandlar det deliberativa politiska deltagandet och 

ger således svar på den tredje delfrågan. Kapitel 8 behandlar samvariationen mellan 

aggregering och deliberation inom systemen och svarar därmed på den fjärde och sista 

delfrågan. 

Kapitel 9 är det avslutande kapitlet där uppsatsens slutsatser redovisas och diskuteras. Efter en 

sammanfattande del med svar på de fyra delfrågorna följer de slutsatser som kopplas till 

studiens huvudfråga och syfte. Därefter förs en mindre formell diskussion om uppsatsens 

större betydelse och bidrag, samt om behovet av vidare forskning. 

2. Forskningsläge 

2.1 En första ansats till att mäta deliberation 

Amerikanen Anthony Wilhelm var en av de första forskare att på teoretisk grund mäta 

deliberation på internet då han år 1996 genomförde innehållsanalyser av två politiska 

debattforum (forumen har namnen Usenet och AOL's Washington Connection). Wilhelm 

skapade sitt analysverktyg utifrån James Fishkins konkretisering av deliberation. Denna 

konkretisering presenterar tre krav som måste uppfyllas för att deliberation ska kunna 

fungera; (1), politiska meddelanden ska utbytas i en utförlig diskussion, (2), det ges tillfälle 

till reflektion över dessa meddelanden och diskussioner samt (3), meddelandena bemöts av 

rivaliserande argument från oliktänkande (Wilhelm, 2000, s. 87, 89). 
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Utifrån sin teoretiska bakgrund formulerade Wilhelm fyra forskningsfrågor. Den första 

handlade om i vilken utsträckning deltagarna i forumen söker information från andra 

deltagare för att öka sin förståelse jämfört med att endast skriva in sina egna tankar och idéer. 

Den andra frågan handlade om i vilken utsträckning deltagare bemötte andras synpunkter 

genom sina inlägg. Den tredje frågan sökte svar på huruvida de olika diskussionstrådarna i 

debattforumen var homo- eller heterogena gällande politisk åskådning. Den fjärde och sista 

frågan handlade om huruvida väsentliga, praktiska frågor diskuterades rationellt eller om 

forumen präglades av ad hominem-argumentationer som inte kan bemötas kritiskt. De fyra 

forskningsfrågorna låg sedan till grund för det kodschema som Wilhelm använde för att 

kategorisera de politiska meddelandena i debattforumen (Wilhelm, 2000, s. 88-90, 94). 

Resultatmässigt kom Wilhelm fram till att inget av de politiska internetforum han undersökt 

var att betrakta som särskilt deliberativt. Han fann nästan inga former av 

informationssökande, endast ett av fem inlägg svarade på något tidigare meddelande och de 

olika debattrådarna präglades av homogenitet vilket gjorde att få inlägg bemöttes av 

rivaliserande argument från oliktänkande. Som mest deliberativa resultat fick Wilhelm 

gällande sin fjärde forskningsfråga då han fann att tre av fyra meddelanden innehöll argument 

för att styrka sina påståenden. Detta innebär ju dock att en fjärdedel av alla meddelanden helt 

saknade argumentation för författarens sak, vilket Wilhelm påpekade är en alltför hög andel. 

Därmed menar Wilhelm att inget av Fishkins tre krav kan anses vara uppfyllt, och därför kan 

inte deliberation fungera i de studerade debattforumen (Wilhelm, 2000, s. 97-101).  

2.2 Betydelsen av forumens design 

Många röster höjs, som diskussionen i inledningen ovan visar, för att internetbaserade 

diskussionsforum är lösningen på demokratins kris. Ungefär lika många röster talar emot detta 

och menar att sådana forum är direkt ickedemokratiska och kan utgöra hot mot demokratin. 

Den brittiska forskarduon Scott Wright och John Street har med anledning av denna 

forskningskonflikt undersökt förutsättningarna för deliberation i en rad olika internetbaserade 

diskussionsforum som styrs av staten i Storbritannien och på andra håll i Europa. Deras 

utgångspunkt är att möjligheterna för deliberation kan bero på webbsidornas design, på 

samma sätt som att ett parlaments fysiska utformning kan påverka debattklimatet (de 

exemplifierar med att brittiska Houses of Parliaments uppbyggnad med regeringen på ena 

sidan och oppositionen på den motsatta ger en fientlig miljö, medan runda parlament främjar 

öppen diskussion) (Wright & Street, 2007, s. 849-850, 853).  
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För att undersöka detta applicerar Wright och Street samma kodschema som Wilhelm 

använde i sin undersökning av forumen Usenet & AOL (se ovan) på ett annat forum, 

Futurum. Futurum är arkiverat idag men det var Europeiska Unionens största debattforum 

fram till november 2011 (Wright & Street, 2007, s. 859-862; Europeiska Unionen, 2011).  

De resultat som Wright och Street presenterar skiljer sig från Wilhelms, och det visar sig att 

Futurum är betydligt mer interaktivt och deliberativt än de två forum som Wilhelm 

undersökte. Dessa skillnader kan, i alla fall delvis, förklaras av forumens olikartade design, 

menar författarna. Moderatorns roll är en viktig aspekt, då Futurums moderator kontrollerade 

inlägg före dess publicering vilket ledde till att inläggen höll sig till sakfrågan som 

diskuterades. Denna form av moderering bidrog även till ett respektfullare debattklimat än 

vad fallet var i Wilhelms två forum. Andra designmässiga faktorer som författarna förklarar 

skillnaderna med är att Futurum, till skillnad från de andra forumen, var uppbyggt i trådar, 

vilket manade till diskussion, samt att Futurum hade mycket tydligare koppling till 

policyprocessen, vilket kan ha gjort att användarna tog diskussionerna på större allvar. Wright 

och Street diskuterar även andra faktorer som kan ha haft betydelse för skillnaderna i 

deliberation mellan forumen men som var svåra att belägga empiriskt, som exempelvis att 

Futurums användare kan ha haft högre utbildning eller på andra sätt varit mer lämpade att 

delta i deliberation än användarna i Usenet och AOL (Wright & Street, 2007, s. 863-864). 

Användarnas bakgrund och beteende låg emellertid utanför deras studie, varför jag valt att ta 

in en annan studie av Jungherr & Jürgens för att lyfta fram denna aspekt (se nedan). 

Wright och Street konstaterar på grundval av sin studie att en god design på inget sätt 

determinerar, dvs. förutbestämmer, deliberation men att det ändå är en viktig faktor att beakta 

för att få deliberationen att fungera i internetbaserade debattforum. Vidare önskar författarna 

mer forskning och komparativa tester av debattforums webbdesign, vilket min förhoppning är 

att föreliggande studie ska kunna erbjuda (Wright & Street, 2007, s. 864-865). 

2.3 Utvärderingar av e-petitionssystem 

Den tyska forskarduon Andreas Jungherr och Pascal Jürgens har undersökt beteendet hos 

användare av e-petitionssystemet i Tysklands Bundestag
1
 med fokus främst på vilka som 

signerar, dvs. skriver under, andras petitioner. Deras utgångspunkt är att det politiska 

deltagandet i form av e-petitioner kan skilja sig från annat, mer traditionellt politiskt 

                                                 

1
 Bundestag är namnet på den nedre kammaren i Tysklands parlament (Nationalencyklopedin 2012a). 
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deltagande (som att exempelvis engagera sig i politiska partier eller inom kyrkan), eftersom 

den nya formen kostar så mycket mindre resurser (mätt i exempelvis tid och pengar). För att 

undersöka detta lanserar de en modell med tre variabler: medsignerarbeteende, hur frekvent 

användarna är aktiva på e-petitionsplattformen samt hur lika de petitioner som fått många 

signaturer är varandra. (Jungherr & Jürgens, 2010, s. 133-134).  

Det tyska e-petitionssystemet är uppbyggt så att petitionerna ligger ute för läsning och 

signering under sex veckor. Samtliga petitioner, oavsett signaturmängd, ska följas upp av 

petitionsutskottet, men om en petition får mer än 50 000 signaturer under de första tre 

veckorna garanteras denna en offentlig diskussion inför petitionsutskottet (Jungherr & 

Jürgens, 2010, s. 137, 145).  

Jungherr och Jürgens resultat visar att de flesta e-petitioner inte får särskilt många signaturer. 

Under den period forskarna studerar, som sträcker sig mellan oktober 2008 och januari 2010, 

var det bara 14 av 886 petitioner som fick mer än 10 000 signaturer. Den viktiga gränsen på 

50 000 nåddes bara i fyra fall (Jungherr & Jürgens, 2010, s. 144-145). Vidare visar resultaten 

att majoriteten av användarna endast signerar en eller två petitioner. Det finns dock en 

minoritet som är mycket aktiva och signerar upp till 500 petitioner (Jungherr & Jürgens, 2010, 

s. 152-153).  

Gällande den sista punkten i Jungherr och Jürgens modell, om petitionernas likhet, är det 

viktigt att poängtera att Jungherr och Jürgens inte på egen hand kategoriserat de olika 

petitionerna eftersom det tyska systemet gör detta automatiskt. (Jungherr & Jürgens, 2010, s. 

154). Resultaten visar dock att många som signerat en petition signerar andra inom samma 

kategori − ofta under samma dag. (Jungherr & Jürgens, 2010, s. 151-152).  

På basis av de empiriska resultaten identifierar Jungherr och Jürgens fyra användartyper: 

"New Lobbyists" kallas dem som signerar många petitioner över lång tid inom samma 

kategorier. "Hit and Run Activists" kallas dem som signerar många petitioner över kort tid 

inom samma kategorier. "Activism Consumers" kallas dem som signerar många petitioner 

inom olika kategorier. "Single Issue Stakeholders" kallas slutligen dem som signerar en eller 

två petitioner. När författarna delat upp alla användare av det tyska e-petitionssystemet enligt 

dessa fyra grupper står det klart att de absolut flesta, 414 829 användare, är att betrakta som 

Single Issue Stakeholders. 80 278 kategoriserades som Activism Consumers, 269 som New 

Lobbyists och 235 som Hit and Run Activists (Jungherr & Jürgens, 2010, s. 155-158).  
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Som framgått av inledningen ovan är e-petitionsprojektet i Reykjavik i princip inte utsatt för 

någon form av vetenskapligt test eller utredning. Så är emellertid inte fallet när det gäller 

Malmöinitiativet då det på uppdrag av Malmö stad har utvärderats av Joachim Åström och 

Thomas Sedelius, båda verksamma forskare i Statskunskap vid Örebro universitet. 

Utvärderingens syfte var att behandla olika aktörers förväntningar på och deltagande i 

Malmöinitiativet, hur kommunala processer påverkas samt i vilken utsträckning 

Malmöinitiativet kan anses stödja, komplettera eller utveckla den representativa demokratin. 

Utvärderingen bygger på 19 semistrukturerade intervjuer med olika aktörer och en 

enkätundersökning av samtliga (då 73) personer som skrivit e-petitioner till Malmöinitiativet. 

Slutligen genomförde forskarna innehållsanalyser av initiativets webbsida samt av petitioner 

som lagts upp på denna (Åström & Sedelius, 2010, s. 3-6).  

Resultaten visar att en stor andel av de tillfrågade var mycket positivt inställda till 

Malmöinitiativet, även om relativt många även angav att de inte hade någon åsikt i frågan. De 

positiva resultaten tolkar Åström och Sedelius som en indikator på att folket uppskattar 

projekt som ökar deras känsla av att bli uppmärksammade och hörda av sina styrande 

representanter, som annars har låg trovärdighet. När de tillfrågade fick svara på varför de 

skrivit e-petitioner till Malmöinitiativet angav de framförallt fyra anledningar: det var enkelt, 

det finns ett tävlingsmoment i att samla signaturer, möjligheten att uppmärksammas även 

utanför webbplatsen i exempelvis media samt viljan och en hög tro på möjligheten att få svar 

på en pressande politisk fråga (Åström & Sedelius, 2010, s. 10-11). Gällande användarnas 

demografi visar utvärderingen att alla initiativtagare är mycket högfrekventa användare av 

internet i stort då 100 procent svarade att de använder internet dagligen. Detta, i kombination 

med att 51 procent menar att de inte skulle lämnat sitt förslag på något annat sätt än genom 

just en e-petition talar för att Malmöinitiativet i många fall fångar upp ett engagemang som 

annars inte skulle ha uttryckts. Emellertid är socioekonomiska faktorer av stor betydelse för 

Malmöinitiativet, precis som för andra, mer traditionella former av politiskt deltagande. Män 

deltar i högre utsträckning än kvinnor, högutbildade mer än lågutbildade och de allra flesta 

deltagarna är mellan 20-59 år gamla. (Åström & Sedelius, 2010, s. 13-16). Innehållsanalysen 

av e-petitionerna visar att trafikmiljöns parker, vägar och kollektivtrafik är det absolut 

vanligaste ämnet att skriva om. Många av initiativen har en sakpolitisk karaktär och mynnar 

ut i konkreta politiska förslag. Även om det mest handlar om vardagliga frågor ser Åström 

och Sedelius ofta ett reellt politiskt engagemang och intresse bakom petitionerna, vilket talar 
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för att systemet kan fungera som en kontaktyta mellan partipolitik och vardagspolitik (Åström 

& Sedelius, 2010, s. 17, 21).  

När det gäller deliberativa inslag reagerar författarna mot att det vid tiden för utvärderingen 

inte fanns något debattforum på Malmöinitiativets webbplats, vilket gjorde att de olika 

initiativtagarna inte samtalade med varandra. Trots detta fanns det ändå deliberativa inslag då 

Malmöinitiativet breddar och berikar den lokalpolitiska debatten genom olika initiativs 

uppmärksamhet i media (såväl dagspress som TV). Malmöinitiativet mobiliserar även röster i 

andra forum som Facebook, bloggar, föreningar, gator och torg vilket är positivt för 

demokratin även om de inte är fullt ut deliberativa då de främst syftar till att mobilisera 

anhängare till skillnad från att debattera med oliktänkande. En annan svaghet med 

Malmöinitiativet som Åström och Sedelius identifierar är att det inte finns någon spärr för hur 

många förslag en individ kan lämna. Den 9e september 2009 stod en person ensam för drygt 

30 procent av de då aktiva initiativen, vilket kan blockera ett brett och representativt 

deltagande. (Åström & Sedelius, 2010, s. 22, 24, 53).  

Slutligen visar studien att endast 13 procent av deltagarna blivit kontaktade av politiker efter 

att de lämnat ett initiativ. Det är helt upp till politikerna att agera eller inte agera mot 

petitionerna, och Åström och Sedelius önskar mer transparens och responsivitet i 

Malmöinitiativet eftersom den stora skillnaden mellan förväntad och upplevd återkoppling 

riskerar att undergräva förtroendet för hela Malmöinitiativet (Åström & Sedelius, 2010, s. 25-

28, 30-31).  

3. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie avser att studera och jämföra det politiska deltagandet i två e-petitionssystem 

avseende deras aggregativa och deliberativa egenskaper, vilket inte gjorts tidigare.  

Utgångspunkten tas i statsvetenskaplig teoribildning, som presenteras nedan, samt i en 

operationalisering som söker kombinera olika relevanta perspektiv. 

3.1 Aggregativt politiskt deltagande − Vote! 

Västeuropa och USA har sedan länge dominerats av en liberal demokratisyn. Denna innebär 

att demokratins främsta värde är att den på ett opartiskt sätt aggregerar folkets vilja till 

kollektiva beslut. Beslutsprocessen har formen av enkel röstning med majoritetsprincip, vilket 

innebär att medborgarna har en röst var och att beslutet faller på det alternativ som får flest 

röster. Eftersom demokratin enligt denna teoribildning är ett värde i sig då den säkerställer att 
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den aggregerade folkviljan styr, spelar det ingen roll vad folket beslutar. Innehållet i politiken 

blir oviktigt när varje enskilt beslut kan legitimeras med att det grundades i folkets vilja. I 

sådana liberala demokratier mäts politiskt deltagande i form av valdeltagande eller deltagande 

i folkomröstningar. Demokratin ska ge makten till folket genom omröstningar och då är det av 

central betydelse att folket är aktiva och röstar i dessa val. Viktigt är också att röstningen sker 

individuellt och utan manipulation från andra medborgare (Lundström, 2004, s. 207-208, 213; 

Goodin, 2008, s. 110; Jezierska, 2011, s. 20-21). Den liberala aggregativa demokratisynen har 

lång tradition och går tillbaka till den 1700-talsaktiva politiska filosofen Jean-Jacques 

Rousseaus idéer om att folket inte borde diskutera utan endast avlägga sina röster och sedan 

finna sig i majoritetens beslut eftersom detta är legitimt i sig (Goodin, 2008, s. 111; 

Lundström, 2004, s. 208; Knight & Johnson, 1994, s. 280). En nutida teoretiker som 

poängterar att aggregativa funktioner kan vara mycket viktiga för demokratiutvecklingen på 

internet är Andrew Chadwick (Chadwick, 2009, s. 12, 32-33, 40). 

3.2 Deliberativt politiskt deltagande − Talk! 

Ett mer sentida ideal som i många avseenden står i direkt kontrast till den liberala aggregativa 

demokratisynen är det deliberativa demokratiidealet. Grundidén med deliberativ demokrati är 

att gemensamma politiska beslut ska fattas med grund i den nutida tyske sociologen Jürgen 

Habermas idé om det ideala samtalet. Detta samtal är jämlikt, rationellt och har argumentets 

primat, vilket innebär att det som sägs är i fokus. Det ideala samtalet ska leda till konsensus 

som är ordentligt genomtänkt och som alla kan ställa sig bakom. Habermas menar att 

deliberativ demokrati ligger på en högre, intersubjektiv, nivå än liberala och republikanska 

demokratisystem − främst eftersom det är folkets gemensamma beslut genom kommunikativ 

makt som direkt går vidare och blir till lagstiftning och administrativ makt. I deliberativa 

demokratier är det därför av högsta vikt att alla medborgare kan göra sina röster hörda och 

delta i deliberationen genom att pröva sina idéer och argument gentemot andras i fruktsamma 

och rationella diskussioner. Förutom kravet på alla medborgares deltagande är det viktigt att 

deltagarna ska kunna ställa sig utanför sina egna preferenser, lyssna till andras argument och 

slutligen stödja det alternativ som är bäst för alla tillsammans. Konsensus nås således genom 

att alla deltagare bidrar med sina egna personliga tankar och argument angående problemet. 

Sedan måste deltagarna kunna ställa den egna preferensen åt sidan och se på alla argument 

som jämlika (Habermas, 1996, s. 296-300, 302, 305-306, 309-311; Jezierska, 2011, s. 15). Till 

skillnad från den liberala aggregativa demokratisynen är politikens innehåll enligt deliberativ 

teori av stor vikt för legitimeringen av beslut. Demokrati har inget värde i sig utan först när 
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det leder till det allmänna bästa genom konsensus blir demokratin värdefull. En annan stor 

skillnad är naturligtvis att aggregering fokuserar på röstning medan deliberation har 

diskussionen som beslutsform (Goodin, 2008, s. 108-110; Lundström, 2004, s. 208).  

Habermas breda och filosofiska modell för deliberativ demokrati har konkretiserats och 

operationaliserats av James Fishkin till tre mätbara krav. Eftersom denna konkretisering och 

operationalisering ligger till grund för denna studies analysverktyg är en kort presentation 

påkallad. Fishkin utgår från Habermas ideala samtal, och poängterar att det är ett filosofiskt 

ideal som inte kan uppfyllas i praktiken. Att förbättra deliberationen innebär därför att sträva 

efter att komma närmare detta ideal. Fishkin har utifrån Habermas deliberativa teori 

formulerat tre krav som måste uppfyllas för att deliberativ demokrati ska kunna fungera: (1), 

politiska meddelanden ska utbytas i en utförlig diskussion, (2), det ska ges tillfälle till 

reflektion över dessa meddelanden och diskussioner samt (3), meddelandena bemöts av 

rivaliserande argument från oliktänkande. Om något av dessa krav inte uppfylls är processen 

mindre deliberativ; den är ofullständig. (Fishkin, 1997, s. 40-41; Fishkin, 1992 i Wilhelm, 

2000, s. 87). 

3.3 Att kombinera aggregativt och deliberativt deltagande − First talk, then vote! 

Utifrån de två föregående teoristyckena framgår att aggregering och deliberation som 

demokratiideal till stor del står i konflikt med varandra. Trots detta finns det teoretiker som 

menar att dessa båda kan och bör kombineras. Robert Goodin menar t.ex. att det deliberativa 

idealets idé om diskussionen som enda beslutsform är ogenomförbart för större samhällen 

eftersom alla medborgare av tid och platsbrist inte kan delta i sådana omfattande deliberativa 

diskussioner. Även i mindre ortodoxa former, menar Goodin, kan beslut fattade i deliberativa 

diskussioner vara ickeönskvärda eftersom sådana diskussioner starkt påverkas av 

stigberoende
2
. Diskussioner bör därför inte i sig vara den slutgiltiga beslutsformen, det bör 

röstning vara. Istället poängterar Goodin att diskussioner är av största vikt för att få till bra 

beslut genom röstning. Han förtydligar sin poäng med ett exempel: Även om sannolikheten 

för en aggregerad grupp att fatta 'rätt beslut' genom omröstning är 0,9999 så spelar det mindre 

roll om inte 'rätt beslut' finns att rösta på. Diskussioner är ett utmärkt och nödvändigt sätt att 

få fram de bästa alternativen som omröstningen sedan ska handla om. Detta får Goodin att 

                                                 

2
 Med stigberoende avses att tidiga argument och skeden slår in diskussionen på en viss väg som sedan blir 

mycket svår att gå ifrån. Då hela diskussionen går ut på att nå konsensus riskerar de första argumenten att väga 

mycket tyngre än alla efterkommande eftersom deltagarna måste ta hänsyn till dessa tidiga argument innan de 

formulerar sina egna (Goodin, 2008, s. 110-114).  
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formulera sloganen "First talk, then vote", dvs. tala först och rösta sen. (Goodin, 2004, s. 110-

114, 122-124).  

Martin Karlsson önskar i likhet med Goodin att kombinera aggregering och deliberation, men 

varnar samtidigt för att sådana system är sårbara. Om ett politiskt system innehar både 

aggregativa och deliberativa egenskaper är risken stor att aggregeringen tar överhanden. Som 

stöd för detta anför Karlsson empiriska exempel från politiska internetforum där 

diskussionsinslagen varit skrala då möjligheten att rösta också funnits som alternativ. 

Anledningen till detta kan vara att den starka majoriteten inte har några särskilda skäl till att 

lyssna på och diskutera med minoriteter eftersom det ändå är rösterna som avgör i slutändan 

och att majoriteten i dessa fall alltid vinner. Hur som helst menar Karlsson att relationen 

mellan diskussion och röstning kan ta två olika former: antingen verkar de båda i synergi och 

stärker varandra då mer diskussion leder till högre röstningssiffror, eller så bildar de båda ett 

nollsummespel där mer diskussion gör att färre röstar alternativt att deltagarna endast 

fokuserar på röstningen och försummar diskussionen (Karlsson, 2012, s. 68).  

4. Metod 

4.1 Metodisk genre och design 

Denna studie är en jämförande fallstudie av två olika system för politiskt deltagande på 

internet. Den holländske statsvetaren Arend Lijphart har tagit fram en specifik komparativ 

metodgren som föreliggande studie faller in under och som han benämner "small n-studies", 

dvs. jämförande studie med få fall (Lijphart, 1971, s. 684-685). I sådana jämförande studier 

med få fall är det brukligt att göra skillnad efter Przeworski & Teunes (1970) uppdelning 

mellan "most similar-" och "most different research designs". Most similar går ut på att 

jämföra förhållandevis lika fall med varandra för att hitta och analysera skillnader, medan 

most different går ut på att jämföra olika fall för att hitta och analysera likheter. Föreliggande 

studie har en most similar research design då den jämför två förhållandevis likvärdiga fall av 

e-petitionssystem i två nordiska länder. Systemen har båda varit aktiva sedan 2008 och har 

tydlig koppling till sina respektive kommuner. Studiens syfte är att undersöka det politiska 

deltagandet i e-petitionssystemen i de två kommunerna Malmö och Reykjavik, och i avseende 

på politiskt deltagande och folkmängd är dessa två kommuner att anse som relativt lika. 

Malmö kommun har en folkmängd på 302 835 (SCB, 2012). I Reykjavik är motsvarande 

siffra 171 000 (Nationalencyklopedin, 2012b). När det gäller temporal dimension är 

föreliggande studie av tvärsnittskaraktär då fokus ligger på hur det politiska deltagandet ser ut 
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i nutid när studien genomförs. Detta utgör inget större problem i denna studie, som analyserar 

deltagandet i sig. Om deltagandets effekter studerats, t.ex. på politiska beslut, hade dock det 

korta tidsperspektivet varit ett problem (Åström & Grönlund, 2011, s. 148-149). 

Sammanfattningsvis är föreliggande studie en jämförande tvärsnittsstudie av två relativt lika 

fall av e-petitionssystem. Samtliga petitioner som publicerats på systemens webbsidor sedan 

deras start år 2008 analyseras i studien, vilket gör den till en totalundersökning av alla 

analysenheter inom de två fallen (Esaiasson m.fl., 2012, s. 101-104, 171).  

4.2 Avgränsning och material 

Denna studie avgränsar sig till att behandla e-petitionssystemen Malmöinitiativet i Malmö och 

Bättre Reykjavik ("Betri Reykjavik" på isländska, min översättning) i Reykjavik. 

Malmöinitiativet är det första och mest omfattande e-petitonssystemet i Sverige vilket är den 

största anledningen till att jag valt just det (Åström & Sedelius, 2010, s. 8). Att jag valde två 

system och inte fler har att göra med omfånget på uppsatsen; två fall var en rimlig 

avgränsning sett till den tid och utrymme som uppsatsen har till förfogande. Källmaterialet 

som analyseras i denna studie utgörs av hela innehållet på de två e-petitionssystemens 

webbsidor, dvs. samtliga e-petitioner som publicerats sedan starten år 2008 samt alla 

diskuterande kommentarer och underskrifter dessa har tillskrivits sedan dess, men även olika 

dokument från webbsidorna rörande t.ex. anvisningar till medlemmar vid författandet av 

petitioner eller allmänna villkor för att få bli registrerad medlem i systemen. Innehållet på 

båda e-petitionssystemens webbsidor har jag analyserat såväl kvalitativt som kvantitativt, och 

mer om min forskningsteknik blir det under avsnitt 4.3 nedan. Först vill jag emellertid 

diskutera källmaterialet något ytterligare. Malmöinitativet drivs av Malmö kommun och e-

petitionssystemet ligger på kommunens hemsida. Detta gör att allt källmaterial som behandlar 

Malmöinitiativet är offentligt tryck. Så är dock inte fallet för Bättre Reykjavik, som drivs av 

en ideell organisation (organisationen diskuteras mer utförligt under kapitel 5 nedan). 

Källmaterialet kommer således från en privat aktör, även om kopplingen till Reykjaviks 

kommun är tydlig. Detta är inget problem i sig, eftersom även detta material är tillgängligt för 

vem som helst på Bättre Reykjaviks webbsida (http://betrireykjavik.is/).  

Ett större problem är emellertid att hela källmaterialet som berör Bättre Reykjavik är på 

isländska. För de kvantitativa innehållsanalyserna i denna studie är detta oproblematiskt 

eftersom jag i dessa fall endast räknar och noterar antal underskrifter eller diskussionsinlägg, 

datum och namn på författaren. Dessa variabler går utmärkt att samla in även om materialet är 

på ett främmande språk. Ett större problem inträffar vid de kvalitativa 
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innehållsanalysmomenten. Jag löser detta på teknisk väg genom att använda mig av 

översättningsfunktionen i webbläsaren Google Chrome, som kan översätta allt innehåll på 

webbsidan till önskat språk (svenska i mitt fall). Detta hade naturligtvis inte varit gångbart om 

syftet med studien var att genomföra någon typ av lingvistisk, dvs. språklig, analys. Så är 

dock inte fallet, varför jag gällande detta bedömer eventuella validitets- och 

reliabilitetsproblem som marginella. Enda gången studien har lingvistiska inslag är då jag till 

kapitel 7 räknar antalet ord i petitionerna. I detta moment räknar jag orden på originalspråk. 

4.3 Forskningsteknik 

De empiriska kapitlen som följer efter detta bygger på kvalitativa och kvantitativa 

innehållsanalyser av e-petitionerna och andra dokument från de två systemens webbsidor. 

Eftersom dessa tekniker skiljer sig åt i utförande och inneburit olika metodologiska 

överväganden från min sida går jag igenom dem var för sig nedan. 

4.3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Det är framförallt det första av de empiriska kapitlen, om likheter och skillnader i systemens 

design, som bygger på kvalitativ innehållsanalys. Denna forskningsteknik går ut på att 

noggrant läsa igenom källmaterialet ifråga för att hitta den centrala meningen i det som står 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 210). Föreliggande undersökning utger sig för att undersöka hur 

webbsidorna för de två e-petitionssystemen skiljer sig ifrån- och liknar varandra avseende 

designmässig uppbyggnad. För att få svar på det läste jag information om vad som krävdes för 

att få bli registrerad medlem samt för att få en petition publicerad på systemen. Jag läste också 

den presentation av systemen som fanns på deras respektive sida och speciellt vad som krävs 

för att petitionerna ska gå vidare och behandlas av de två kommunerna. I Bättre Reykjaviks 

fall är det inte kommunen utan en frivilligorganisation som står bakom e-petitionssystemet, 

varför även information om denna organisation från deras webbsida analyserades.  

4.3.2 Kvantitativ innehållsanalys 

Större delen av denna studie, kapitel 6-8, bygger på kvantitativa innehållsanalyser av e-

petitionerna på systemens webbsidor. Kvantitativ innehållsanalys är en design som lämpar sig 

för att analysera och jämföra ett stort antal analysenheter i ett skriftligt material för att kunna 

uttala sig om detta material i siffror. Eftersom min andra, tredje och fjärde delfråga är ställda 

så att de söker svar i former av hur frekvent det aggregativa och deliberativa deltagandet är i 

samtliga e-petitioner på systemen samt hur stark samvariation som finns mellan dessa 

fenomen lämpar sig den kvantitativa innehållsanalysen utmärkt för att få svar på dessa 
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(Esaiasson m.fl, 2012, s. 197). Rent konkret går metoden ut på mekaniskt räknande, dvs. att 

räkna förekomsten av exempelvis underskrifter till petitioner och registrera det i förbestämda 

kategorier. För att kunna göra det krävs ett kodschema som bestämmer vilket värde varje 

variabel ska få (Esaiasson, m.fl., 2012, s. 198). Mitt kodschema för samtliga e-petitioner 

innehöll åtta variabler, se Tabell 1. Varje petition kodades in i statistikprogrammet SPSS efter 

detta kodschema. 

Tabell 1: Formvariabler (till kapitel 6) 

Variabelnamn Variabelns värden 

V1: Petitionssystem 1 = Malmöinitiativet, 2 = Bättre Reykjavik 

V2: Datum för publicering Tiosiffrigt nummer, t.ex. 20110201 om petitionen publicerades den första februari 2011  

V3: Initiativtagare Namnet på initiativtagaren 

V4: Underskrifter för Antal underskrifter petitionen fått som stödjer förslaget 

V5: Underskrifter mot Antal underskrifter petitionen fått som motsätter sig förslaget 

V6: Argument för Antal argument petitionen fått som stödjer förslaget 

V7: Argument mot Antal argument petitionen fått som motsätter sig förslaget 

V8: Inlägg i diskussionsforum Antalet inlägg petitionen fått i sitt diskussionsforum 

Dessa är alla såkallade formvariabler, som beskriver petitionernas utformning. Till kapitel 7 

registrerade jag även ett antal innehållsliga variabler, som beskriver petitionernas 

innehållsmässiga karaktär (Esaiasson m.fl., 2012, s. 203-204). Till detta kapitel användes ett 

annat kodschema, och endast de tio mest och minst populära petitionerna kodades in efter 

detta (se Tabell 2).  

Tabell 2: Innehållsvariabler (till kapitel 7) 

Variabelnamn Variabelns värden Beskrivning 

V9: Kunskap 0 = Ingen ny kunskap, 1 = 

Erfarenhetsbaserad kunskap, 2 = 

faktabaserad kunskap 

Deliberation ska bygga på rationell, faktabaserad kunskap eller i varje 

fall bygga på någon form av kunskap. Uppdelningen bygger på om 

petitionären refererar till fakta, något självupplevt eller inget alls. 

V10: Allmänintresse 0 = Ingen riktning, 1 = Särintresse, 

2 = Allmänintresse 

En deliberativ petition behandlar problem av allmänintresse. 

Allmänintresse avser hela Malmö/Reykjavik medan särintresse avser 

petitionärens eget intresse eller en avgränsad grupp individer. 

V11: Längd Antal ord Petitionens längd mätt i antal ord 

V12: Diskussionens längd Antalet ord i diskussionen som är 

kopplad till petitionen 

Antal ord i diskussionsforumet samt i för- och motargumenten. 

Ursprungspetitionen räknas inte även om den står som argument för. 

Under skapandet av dessa kodscheman tog jag inspiration från metodlitteratur i form av 

Esaiasson m.fl. (2012, s. 205) samt hur andra forskare och teoretiker arbetat (se t.ex. Wilhelm 

2000, s. 94; Karlsson, 2012, s. 70; Lord & Tamvaki, 2011, Appendix 1). När petitionerna från 

Malmöinitiativet och Bättre Reykjavik kodats efter dessa scheman kunde jag mäta aggregativt 

politisk deltagande genom den information om underskrifter jag samlat in, och deliberativt 

politiskt deltagande genom informationen om diskussioner. Vidare kunde jag även ställa 
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dessa två fenomen i relation till varandra i en samvariationsanalys i kapitel 8. De eventuella 

samvariationerna illustreras med scatterplots, mer teknisk information om dessa 

samvariationsanalyser ges för tydlighetens skull i samband med analyserna i kapitel 8. Att 

koda in all data direkt i statistikprogrammet SPSS har sina fördelar. Den mest uppenbara är 

tidsvinsten detta ger jämfört med att först fylla i petitionerna var för sig i kodningsblanketter 

och sedan föra in koderna i SPSS. Andra fördelar är att jag kunde köra i princip vilka analyser 

jag ville på materialet så fort det var inkodat eftersom SPSS är ett mångsidigt 

statistikprogram. Alla diagram, histogram och samvariationsmått som förekommer i kapitel 6-

8 nedan har framställts i SPSS. 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Jag har utgått ifrån tidigare forskning på området liksom traditionell statsvetenskaplig 

teoribildning när jag skapat mina variabler för att försäkra mig om att jag mäter det jag utger 

mig för att mäta; aggregativt samt deliberativt politiskt deltagande. Detta tillvägagångssätt 

ökar studiens validitet eftersom mina operationaliseringar har vetenskaplig grund (om än på 

ett relativt nytt forskningsfält). Att studien behandlar samtliga petitioner i de utvalda systemen 

är också bra för validiteten eftersom jag på detta sätt kan vara säker på att jag med mitt 

insamlade material kan uttala mig om petitionssystemen i sin helhet, vilket är i linje med 

studiens syfte (Esaiasson m.fl. 2012, s. 56, 90). Styrkan med att använda samtliga petitioner 

innebär dock även validitetsproblem då jag i kapitel 7 undersöker antalet inlägg i 

diskussionsforumet på Malmöinitiativet. Den tidigare utvärderingen av Malmöinitiativet som 

behandlades under 2.3 ovan visade att petitionssystemet till en början saknade 

diskussionsforum. Detta åtgärdades emellertid och sedan januari 2010 har ett sådant forum 

funnits. Alla petitioner som stängdes före detta datum ger således nollresultat gällande 

diskussionsinlägg eftersom någon möjlighet att få sådana inte fanns. Genom att behandla alla 

petitioner kan jag således inte få svar på hur välanvänt diskussionsforumet är, och jag hamnar 

därmed i ett validitetsdilemma. Jag löser detta genom att räkna bort de Malmöpetitioner som 

stängts före januari 2010 vid analyser av diskussionsinlägg. 

När det gäller reliabilitet har jag strävat efter att vara mycket noggrann vid kodningen av 

materialet. När alla petitioner var färdigkodade genomförde jag även ett såkallat 

reliabilitetstest då jag kodade om 15 slumpmässigt utvalda petitioner från varje system för att 

undersöka om jag varit osystematisk i min kodning. Ingen av de omkodade petitionerna 

skiljde sig från originalkodningen, vilket tyder på hög intrareliabilitet. Att jag noggrant följt 

mina kodscheman under kodningsprocessen talar även för hög interreliabilitet då andra 
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forskare som använder min metod på mitt material i en replikering av denna studie med hög 

sannolikhet skulle komma fram till liknande resultat (Esaiasson m.fl., 2012, s. 207-208).  

Eftersom denna studie behandlar samtliga petitioner som publicerats på e-petitionssystemen 

Malmöinitiativet och Bättre Reykjavik kan studiens resultat antas gälla för hela systemen. Det 

stora antalet analysenheter gör också att resultaten vid statistisk signifikans skulle kunna 

generaliseras till andra e-petitionssystem, förutsatt att de är uppbyggda på precis samma sätt 

som Malmöinitiativet eller Bättre Reykjavik (även om det finns andra kontextuella skillnader 

som framkallar försiktighet i detta avseende, mer om detta i slutsatserna). Detta är naturligtvis 

ett högt ställt krav, och således är möjligheten att generalisera studiens resultat utanför de två 

undersökta systemen relativt låg. Emellertid var studiens syfte begränsat till att studera och 

jämföra de två utvalda systemen och internt inom dessa är alltså generaliserbarheten total 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 89-90, 154-155). 

5. Likheter och skillnader i systemens utformning 

Av problemformuleringen samt i avsnittet rörande Wright och Streets forskning framgick att 

e-petitionssystemens utformning har betydelse för såväl aggregeringen som deliberationen. 

Det finns därför anledning att undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan de två 

e-petitionssystemens utformning. De variabler jag kommer att undersöka och jämföra är (1) 

kopplingen till beslutsprocessen, dvs. hur förankrade systemen är i kommunernas institutioner 

och vad som krävs för att ett förslag ska gå vidare till en kommunnämnd, (2) vilken 

information deltagare måste lämna för att få vara medlemmar i systemen, (3) vilka krav som 

ställs på formen på petitionen, (4) vilka möjligheter som finns att diskutera petitioner direkt på 

webbsidan samt (5) huruvida systemen använder sig av moderatorer för att kontrollera 

inläggen i systemen. 

5.1 E-petitionssystemet i Malmö kommun 

E-petitionssystemet i Malmö kommun kallas för Malmöinitiativet och det initierades och 

drivs av Malmö kommun. Webbsidan som systemet använder är en del av Malmö kommuns 

hemsida, vilket gör kopplingen mellan Malmöinitiativet och Malmö kommun väldigt 

framträdande. Vidare är Malmö kommun tydliga med vad som krävs för att ett förslag ska gå 

vidare till den kommunala nämnd som berörs av förslaget. Det krävs 100 underskrifter under 

den period som petitionen ligger tillgängligt för alla på webbsidan. Det är förslagsställaren 

själv som avgör hur länge petitionen ska ligga uppe och vara möjlig att skriva under. När 
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förslagsställaren tycker att petitionen fått tillräckligt många underskrifter stänger hen förslaget 

och sammanställer uppgifterna i en rapport. Petitionären måste således själv göra en 

avvägning för hur länge förslaget ska kunna skrivas under – lång tid möjliggör fler 

underskrifter men samtidigt riskerar förslagets ämne att bli inaktuellt. Under det avsnitt på 

webbsidan som Malmö kommun kallar för vägledning poängterar de att det är en bra idé att 

marknadsföra sitt förslag eftersom ett stort antal underskrifter gör politikerna mer 

uppmärksamma på förslaget. Under hela perioden som förslaget ligger uppe på webbsidan 

kan vem som helst som har tillgång till internet läsa, skriva under och diskutera förslaget i ett 

diskussionsforum. Malmös e-petitionssystem kräver alltså inte att användare är inloggade 

medlemmar för att kommentera ett förslag. När petitionären stängt sitt förslag och 

sammanställt en rapport behandlas förslaget som ett informationsärende av kommunnämnden 

om det fått fler än 100 underskrifter. (Malmö Kommun 2012a; 2012b).  

Gällande kraven på förslagsställaren behöver varje ny medlem välja ett användarnamn som är 

det som andra deltagare ser vid aktivitet. Vidare krävs det att fullständigt namn, adress och e-

postadress uppges för att bli medlem. Ett nytt inlägg måste ha en titel, en kort beskrivning av 

förslaget samt en argumentation för varför förslaget skall genomföras. Vidare behöver 

Malmös petitionärer placera in sitt förslag inom ett politiskt ämnesområde (precis som vi 

under avsnitt 2.3 ovan såg att det finns även i det tyska underhusets e-petitionssystem). Det 

finns sju sådana att välja mellan; bo och bygga, förskola och utbildning, idrott och fritid, 

kultur och nöje, miljö och hållbarhet, stadsplanering och trafik samt omsorg, vård och stöd. 

Den enda riktlinjen angående förslagens innehåll som ges är att "det är bra om förslaget berör 

en fråga eller ett ansvarsområde som behandlas i någon av kommunens nämnder" (Malmö 

kommun, 2012b). 

Malmöinitiativet använder sig av moderatorer för att kontrollera inläggen i e-

petitionssystemet. Dels kontrollerar moderatorer alla nya initiativ och om vissa krav inte är 

uppfyllda skickas förslaget tillbaka till förslagsställaren i form av e-post med motivering till 

varför förslaget inte accepterats. Dessa krav är att förslaget ska vara tydligt, dvs. det ska 

finnas information om vad förslagsställaren vill få kommunen att göra. Det måste finnas namn 

och adress på förslagsställaren samt för alla övriga som redan vid väckandet står bakom 

förslaget. Slutligen får inga kränkande, oseriösa eller stötande inslag förekomma i förslaget 

(Malmö kommun, 2012b). Även andra inlägg i form av kommentarer till andras förslag 

kontrolleras av moderatorer. Om sådana kommentarer är diskriminerande eller innehåller 
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personangrepp kan moderatorn radera dem utan att behöva meddela detta till någon (Malmö 

kommun, 2012c).  

5.2 E-petitionssystemet i Reykjavik 

E-petitionssystemet i Reykjavik på Island heter Bättre Reykjavik och drivs av en 

frivilligorganisation som heter Citizens Foundation. Denna organisation är belägen i 

Reykjavik och drivs av islänningarna Róbert Viðar Bjarnason och Gunnar Grímsson, som 

båda har en bakgrund inom IT-branschen som webbdesigners och programutvecklare. 

Organisationen bildades år 2008 och samma år utvecklade de Bättre Reykjavik. Anledningen 

till båda var Islands svåra ekonomiska kris samt för att komma tillrätta med det representativa 

demokratiska systemet som de ansåg hade kollapsat (Citizens Foundation, 2012a). Inför år 

2012 gjordes Bättre Reykjavik om något då Reykjaviks kommun gick in i ett officiellt 

samarbete med e-petitionssystemet. Nytt var att de förslag som blir populärast bland 

deltagarna på webbsidan automatiskt går vidare till berörd kommunnämnd. Varje månad lyfts 

nämligen de fem förslag som fått flest röster upp till Reykjaviks kommun. Dessutom lyfts 

även det förslag som fått flest röster i varje kategori (utifrån politikområde) upp. När det skett 

går det inte längre att rösta på förslagen ifråga. Petitionerna ska behandlas "så snart som 

möjligt" av kommunens beredningsgrupper, och målet är att nämnden ska ha diskuterat 

förslaget inom en månad från att det kom till kommunen. De förslag som inte på detta vis 

automatiskt förs vidare till kommunen ligger kvar för vidare signering på webbsidan (Citizens 

Foundation, 2012b, Bättre Reykjavik, 2012a).  

För att bli medlem och kunna skriva e-petitioner till Bättre Reykjavik krävs registrering. De 

uppgifter som krävs för registrering är för- och efternamn, e-postadress, användarnamn, kön 

samt ålder indelat i kategorierna; under 12, 13-17, 18-25, 26-69 samt 70 år och äldre. När 

medlemmen sedan skriver ett förslag krävs det en titel och sedan en argumentation på max 

500 tecken. Petitionären behöver även med en mening beskriva vad förslaget går ut på. 

Dessutom behöver förslagsgivaren placera in sin petition inom en av de 14 politiska 

kategorierna; styrning, konstruktion, kultur och konst, utbildning, miljö, mänskliga rättigheter, 

fritid och rekreation, planering, idrott, turism, transport, välfärd samt övrigt. Slutligen kan 

petitionären välja att placera sitt förslag geografiskt, detta val är frivilligt och det finns tio 

olika stadsdelar att välja mellan (Bättre Reykjavik 2012b; 2012c).  

När förslagen ligger uppe kan medlemmar skriva för- och motargument till förslaget. Dessa 

argument kan sedan gillas eller ogillas av medlemmar beroende på om argumentet har hjälpt 
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dem ta ställning i frågan. Ett argument som många gillar är mer värt än andra argument. 

Förutom att gilla enstaka argument kan medlemmar även ge sitt stöd för, eller lägga sin röst 

mot, huvudförslaget. Utöver detta finns det ett kommentarfält kopplat till varje förslag där 

medlemmar kan lyfta frågor eller diskussioner (Bättre Reykjavik 2012d, 2012e).  

Bättre Reykjavik använder sig inte av moderatorer som aktivt kontrollerar nya inlägg innan 

eller i samband med att de publiceras på webbsidan. Dock kan webbansvariga ta bort inlägg 

som innehåller personangrepp eller stötande innehåll, och de ber alla medlemmar att anmäla 

sådana inlägg så att de kommer till Bättre Reykjaviks kännedom. Om samma medlem 

ertappas med sådana inlägg fyra gånger blockeras användarkontot från fortsatt deltagande 

(Bättre Reykjavik 2012b). 

5.3 Jämförande analys: likheter och skillnader i systemens utformning 

Malmöinitiativet är tydligare förankrat i Malmö kommuns institutioner än Bättre Reykjavik är 

i Reykjaviks, främst eftersom hela e-petitionssystemet startades och drivs av Malmö kommun 

själva samt då webbsidan som Malmöinitiativet använder är en del av Malmö kommuns 

hemsida. Bättre Reykjavik har sedan 2012 ingått i ett officiellt samarbete med Reykjaviks 

kommun, vilket är tydligt på webbsidan som det systemet ligger på. Dock är det 

frivilligorganisationen Citizens Foundation som ligger bakom Reykjaviks e-petitionsprojekt – 

inte kommunen. Båda systemen har tydliga regler för vad som gäller för att ett förslag ska tas 

upp och diskuteras bland kommunpolitikerna, i Malmö krävs minst 100 röster, och ju fler 

röster ett förslag har desto större vikt fäster politikerna vid förslaget. I Reykjavik tas de fem 

populäraste förslagen upp i kommunfullmäktige vid varje månads slut, dessutom tas det 

förslag som fått flest röster vid månadens slut i varje politikkategori upp i den kommunnämnd 

som förslaget gäller. Detta sänder olika signaler till deltagarna i petitionssystemen. Bättre 

Reykjaviks regler indikerar att Reykjaviks kommun vill få upp förslag varje månad till alla 14 

kommunnämnderna. I Malmö finns ingen sådan uttalad ambition. Stephen Coleman och Jay 

Blumler presenterar i slutet av sin bok the Internet and Democratic Citizenship ett ideal för 

demokratiska system på internet. Enligt dem ska sådana system vara statligt finansierade men 

drivas av en organisation som är oberoende av regeringen (Coleman & Blumler, 2009, s. 

170). Reykjaviks e-petitionssystem ligger således ganska nära detta ideal. 

Gällande vilken information som krävs av deltagare för att få bli medlemmar och kunna 

skriva petitioner kräver båda systemen fullständigt namn och e-postadress. Malmöinitiativet 

kräver också bostadsadress vilket inte Bättre Reykjavik gör. Det senare systemet är istället det 



22 

 

enda att kräva information om kön och ålder (Bättre Reykjavik, 2012c; Malmöinitiativet, 

2012c). 

Formen på själva e-petitionen är relativt likvärdig i båda systemen. Det krävs en rubrik och 

sedan en kort och saklig argumentation för det petitionären vill få gjort. Petitionärerna 

behöver även placera in sina förslag under en politisk kategori; det finns sju att välja på i 

Malmö, och 14 st. i Reykjavik. En skillnad är att Reykjavikspetitionären har möjlighet att 

placera in sin petition geografiskt i någon av Reykjaviks stadsdelar. Detta val är emellertid 

helt frivilligt. Unikt för Malmöinitiativet är att petitionären själv väljer start- och slutdatum 

för sitt förslag, dvs. hur länge förslaget ska ligga publicerat på webbsidan. Det kan vara en 

svår avvägning för initiativtagaren att innan förslaget publicerats behöva bestämma 

stängningsdatumet för petitionen, eftersom det är svårt att veta hur lång tid det kommer att ta 

att få ihop tillräckligt många underskrifter. Ett aktivt förslag från Malmöinitiativet har t.ex. 

stängningsdatumet 16e november 2020 (Malmö kommun, 2012d). 

När väl förslagen ligger uppe på systemens webbsidor är handlingsmöjligheterna för 

Malmöinitiativets medlemmar färre än för Bättre Reykjaviks. I Malmö kan medlemmar 

endast läsa, skriva under och diskutera förslagen. Utöver dessa alternativ kan Reykjavikborna 

skriva för- och motargument kopplade till ursprungsförslaget. De kan även gilla eller ogilla 

enskilda sådana argument. Dessutom har Bättre Reykjaviks medlemmar möjlighet att aktivt 

vända sig emot huvudförslaget genom att sätta sitt namn på motlistan.  

Slutligen skiljer sig de två systemen i sitt användande av moderatorer. Malmöinitiativet har 

moderatorer som kontrollerar alla nya förslag innan de publiceras på sidan. Några sådana 

rutiner finns inte på Island. Däremot kan webbansvariga i båda systemen i efterhand ta bort 

inlägg och kommentarer som innehåller personangrepp eller stötande språk. 

Tabell 3: Sammanställning av likheter och skillnader i e-petitionssystemens utformning. 

 Malmöinitiativet Bättre Reykjavik 
Institutionsförankring Mycket tydlig Tydlig 

Krav för kommunåterkoppling 100 röster Bli bland de fem populäraste/månad 

Läsa förslag Alla Alla 

Skriva under för Medlemmar Medlemmar 

Skriva under mot Nej Medlemmar 

Diskutera förslag Alla Medlemmar 

Skiva för/motargument till petitionen Nej Medlemmar 

Gilla/ogilla argument Nej Medlemmar 

Moderatorer Ja Ja, delvis 
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6. Aggregativt politiskt deltagande 

I detta kapitel undersöks i vilken utsträckning e-petitionssystemen har mobiliserat ett 

aggregativt deltagande. Malmö kommun har en större folkmängd än Reykjavik, vilket är 

viktigt att ha i åtanke när jag nedan inledningsvis kommer att presentera aktiviteten på de 

olika e-petitionsforumen i siffror. I Malmö kommun bor det 302 835 människor (SCB, 2012). 

I Reykjavik är motsvarande siffra 171 000 (Nationalencyklopedin, 2012b). 

6.1 Det aggregativa politiska deltagandet i Malmö 

Malmöinitiativet har funnits sedan juli år 2008 och genererat totalt 449 petitioner under årens 

gång (Malmöinitiativet, 2012d, 2012e). Som figur 1 nedan visar kom 19,2 procent (86 st.) av 

dessa redan under de första tre månaderna. Antalet petitioner har sedan starten minskat 

kontinuerligt men verkar under år 2012 ha stabiliserat sig på en nivå omkring mellan 10-15 

förslag per kvartal eller ca fyra per månad om man så vill. 

 
Figur 1: Diagram över utvecklingen av petitioner på Malmöinitiativet, per kvartal. 

På Malmöinitiativet gäller det att generera underskrifter med sitt förslag, 100 underskrifter 

innebär per automatik att petitionen tas upp av Malmös kommunnämnder. Figur 2 nedan visar 

hur fördelningen av antalet underskrifter per förslag ser ut. 
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Figur 2: Histogram över antalet underskrifter per förslag på Malmöinitiativet. 

Det är viktigt att poängtera att x-axeln på figur 2 har en logaritmisk skala, vilket innebär att 

skalstegen värdemässigt är olika stora (det visuella avståndet mellan 5 och 25 är ju lika stort 

som mellan 0 och 5, trots att det numerära avståndet är 5 gånger större). Denna metod 

används för att förtydliga hur fördelningen av antalet underskrifter per förslag ser ut, samma 

histogram utan logaritmisk skala finns i appendix under namnet Figur A. Histogrammet visar 

ett medelvärde på 32,8, vilket innebär att petitionerna på Malmöinitiativet i genomsnitt får 

32,8 underskrifter. Standardavvikelsen är emellertid mycket stor, 155, vilket indikerar att 

spridningen kring detta medelvärde är omfattande (Esaiasson m.fl. 2012, s. 182). Som 

histogrammet visar finns det ett antal petitioner som inte fått någon underskrift alls. Det 

vanligast förekommande antalet underskrifter är 1 vilket indikerar att en stor andel av 

förslagen (15,4 procent dvs. 69 st.) endast undertecknas av initiativtagaren själv. Vidare finns 

det två petitioner som sticker ut ordentligt när det gäller underskrifter då de lyckats samla ihop 

1135 respektive 2813 st. Mer om just dessa två populära petitioner ska det handla om i kapitel 

7 nedan. Totalt har 30 st. petitioner nått upp till spärren på 100 underskrifter som krävs för 

återkoppling av kommunen.  

6.2 Det aggregativa politiska deltagandet i Reykjavik 

Bättre Reykjavik har, precis som Malmöinitiativet, funnits på webben sedan år 2008. Denna 

webbsida har under årens lopp genererat totalt 1647 petitioner. Bättre Reykjaviks webbsida 

redovisar inte publiceringsdatum för sina petitioner på samma sätt som Malmöinitiativet gör. 

Istället står det hur länge sedan det var som förslagen inkom till sidan. Emellertid är det så att 

detta system inte går längre tillbaka än ett år, vilket gör att alla förslag som publicerats för 

Mean = 32,84 
Std.Dev. = 155,089 

N = 449 
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mer än ett år sedan kodas som publicerade i oktober 2011. Figur 3 ska därför tolkas med 

försiktighet då den stora ansamling petitioner under oktober 2011 inte är helt korrekt. Dessa 

petitioner är skrivna för mer än ett år sedan. Den andra toppen på kurvan inträffar under 

januari i år, vilket kan tyda på att omformningen av webbplatsen i samband med att Bättre 

Reykjavik ingick ett officiellt samarbete med Reykjaviks kommun gav webbplatsen ett rejält 

men kortlivat uppsving. Sedan april i år har antalet nya petitioner på Bättre Reykjavik legat 

relativt stabilt omkring 35 petitioner per månad.  

 
Figur 3: Utvecklingen av antalet petitioner på Bättre Reykjavik, per månad 

När det gäller utvecklingen av underskrifter per månad har deltagarna på Bättre Reykjavik 

möjligheten att rösta såväl för som emot petitionerna och eftersom detta kapitel avser att mäta 

det aggregativa politiska deltagandet som Bättre Reykjavik mobiliserar slås dessa med- och 

motröster ihop till en enda siffra över antalet röster i figur 4. 

 
Figur 4: Histogram över antalet underskrifter per förslag på Bättre Reykjavik 

Mean = 33,9976 
Median = 16 

Mode = 5 

Std.Dev. = 48,81597 
N = 1647 
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Histogrammet visar att medelvärdet gällande röster för samtliga petitioner på Bättre 

Reykjavik är 34, vilket innebär att varje petition får i genomsnitt 34 röster. Det lägsta värdet 

är 1 och det högsta är 483. Vidare är det vanligast förekommande värdet 5, detta eftersom 5,4 

procent av petitionerna fått just fem röster. 

6.3 Jämförande analys: aggregativt deltagande i Malmö & Reykjavik 

Som jag skrev i inledningen till detta kapitel har Malmö fler invånare än Reykjavik vilket ger 

fler potentiella deltagare på Malmöinitiativet än på Bättre Reykjavik. Detta kapitel visar dock 

entydigt på det motsatta. Aktiviteten är betydligt högre i Reykjavik än i Malmö då Bättre 

Reykjavik genererat 1647 petitioner mot Malmöinitiativets 449 under samma tid. Båda 

systemen har förlorat i aktivitet med tiden, men under det senaste året har antalet nya initiativ 

stabiliserats till omkring fyra per månad i Malmö respektive ca 35 i Reykjavik. 

Petitionerna i sig genererar dock bara något fler underskrifter i Reykjavik där petitionerna har 

ett genomsnitt på 34 röster. Genomsnittet för Malmöpetitionen är 32,8. Nästa kapitel ska gå 

djupare in på de förslag som fått flest respektive minst underskrifter i de båda 

petitionssystemen, men intressant redan nu är att spridningen på Malmös underskrifter är 

mycket större än den är i Reykjavik. Inget förslag på Island har fått lika många röster som 

något av de fem översta i Malmös topplista för underskrifter. Å andra sidan står 17 

Malmöpetitioner helt utan underskrifter, något som aldrig förekommit i Reykjavik. En 

förklaring till att de populära Malmöpetitionerna får fler underskrifter än de populära 

Reykjavikpetitionerna kan vara att Bättre Reykjavik automatiskt stänger petitioner varje 

månad och tar dem vidare till kommunen för behandling av frågan. En populär petition ligger 

således ute i max en månad innan den stängs för vidare röstning i Reykjavik. I Malmö är det 

annorlunda eftersom initiativtagaren vid formulerandet av petitionen själv bestämmer 

stängningsdatum. En petition som i nuläget är aktiv på Malmöinitiativet har stängningsdatum 

år 2020. Om en sådan petition blir populär och får uppmärksamhet i media kan den 

naturligtvis få en ansenlig mängd röster under de år som den ligger aktiv på webbsidan. I 

Malmö har totalt 30 st. petitioner fått över 100 underskrifter och på så sätt gått vidare till 

berörd kommunnämnd. Reykjaviks system har inneburit att 555 st. petitioner stängts och gått 

vidare till kommunen. Omräknat i procent av det totala antalet petitioner i respektive system 

visar det sig att endast 6,7 procent av Malmöpetitionerna gått vidare till kommunen, mot 33,7 

procent i Reykjavik. Det är naturligtvis avgörande för systemens popularitet i längden att 

deltagarna känner att deras petition har en ärlig chans att behandlas av kommunen. Den stora 

skillnaden i andelen behandlade petitioner kan till stor del förklaras av de olika systemens 
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designmässiga uppbyggnad då Reykjaviks automatiska vidarebefordring garanterar att ett 

visst antal petitioner varje månad lyfts vidare till kommunen.  

För att svara på forskningsfrågan som är knuten till detta kapitel; I vilken utsträckning har de 

två e-petitionssystemen mobiliserat ett aggregerat politiskt deltagande?, kan sägas att båda 

systemen faktiskt lyckats med att väcka ett intresse för att delta genom e-petitioner. 

Dessutom, och än mer glädjande, har båda systemen lyckats upprätthålla en del av det 

ursprungliga intresset över tid till något som kan anses vara ett stabilt politiskt deltagande 

genom e-petitioner. Jämförelsevis är det aggregativa deltagandet större i varje aspekt i 

Reykjavik än det är i Malmö, trots Malmös befolkningsmässiga övertag.  

7. Deliberativt deltagande 

Detta kapitel ska ge svar på den tredje delfrågan, om likheter och skillnader i deliberationen 

mellan e-petitionssystemen. Resultaten redovisas först separat för de båda systemen, för att 

sedan analyseras och jämföras tillsammans. Inledningsvis jämförs antalet diskussionsinlägg 

för samtliga petitioner inom systemen. Sedan läggs fokus på de tio mest och minst populära 

petitionerna. En faktor som undersöks är om petitionen bygger på fakta- eller 

erfarenhetsmässig kunskap. En annan faktor är om petitionen berör något av allmänt intresse 

för alla medborgare i Malmö respektive Reykjavik eller endast petitionärens eller ett fåtals 

särintresse. Slutligen undersöks hur långa petitionerna är samt den sammanlagda längden på 

diskussionen, båda mätt i antal ord. 

7.1 Deliberation i Malmö 

7.1.1 Diskussionsinlägg i Malmö 

Inledningsvis ska vi undersöka hur många inlägg i diskussionsforumet som 

Malmöpetitionerna genererar. Observera att de petitioner som stängdes tidigare än januari 

2010 är borträknade eftersom det fram till detta datum inte fanns något diskussionsforum på 

Malmöinitiativet och därmed ingen möjlighet att diskutera petitionerna.  

Figur 5 visar tillsammans med Tabell A i appendix att diskussionsforumet i de flesta fallen 

(58,6 procent) lämnas orörda av deltagarna på Malmöinitiativet. Både typvärdet och medianen 

är noll. Medelvärdet är 0,9 vilket innebär att Malmöinitiativets petitioner får i genomsnitt 0,9 

inlägg i diskussionsforumet. Att medelvärdet är så högt i förhållande till typvärde och median 

beror i sin tur på spridningen då två initiativ genererat över tio inlägg i sina diskussionsforum. 
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Figur 5: Histogram över antalet diskussionsinlägg per förslag på Malmöinitiativet. 

7.1.2 Malmöinitiativets topp tio 

Tabell 4: Malmös tio mest populära petitioner 

Initiativtagare Kunskap Allmänintresse Längd 

i ord 

Diskussions-

inlägg 

Diskussions-

längd 

Underskrifter 

Johanna Nilsson Fakta Allmänintresse 1066 0 0 2813 

Peter Österlin Fakta Allmänintresse 149 5 257 1135 

Malmö Civila Ryttareförening Erfarenhet Särintresse 500 0 0 542 

Birger Signäs Fakta Särintresse 77 1 31 528 

Kristoffer Arvidson* Fakta Allmänintresse 429 0 0 476 

josef.nedstam Erfarenhet Särintresse 236 2 44 436 

Martin Vanberg Fakta Allmänintresse 228 13 1136 357 

Theodor Mejias Nihlén* Erfarenhet Allmänintresse 415 0 0 324 

Mattias Nordgren Erfarenhet Särintresse 149 1 62 319 

Svenjohan Davidson* Fakta Initiativtagaren 81 0 0 301 

* Petitionen stängdes före januari 2010 och hade därför ingen möjlighet till diskussion. 

Källa: Malmöinitiativets webbplats, www.malmo.se [2012-12-01] 

Två av petitionerna i Malmöinitiativet sticker ut ordentligt gällande antalet underskrifter. Den 

ena handlar om en fabrik i ett industriområde i Malmö som hanterar ämnet Propylenoxid som 

författargruppen beskriver som livsfarligt och cancerframkallande. Initiativet kräver att 

berörda myndigheter tar sitt ansvar och omprövar fabrikens miljötillstånd. Denna petition har 

fått 2813 underskrifter, vilket är klart flest för Malmöinitiativet. Tvåan på listan har 1135 

underskrifter och handlar om att Malmö borde låta resa en staty över fotbollslegendaren Bosse 

Larsson. Två innehållsmässigt väldigt olika petitioner som rör miljöfrågan respektive 

kulturlivet och mynnar ut i ett krav i det ena fallet och en önskan i det andra. Båda 

petitionerna grundar sig på faktabaserad kunskap och båda riktar sig till hela befolkningen i 

Malmö. En intressant skillnad mellan dessa båda är att petitionen om miljö är betydligt längre, 

hela 1066 ord lång, jämfört med statypetitionen som är på 149 ord. Intressant är också att 

Mean = 0,94 

Median = 0 
Mode = 0 

Std.Dev. = 1,673 

N = 304 
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miljöpetitionen inte fått några inlägg i sitt debattforum − trots det stora intresse denna verkar 

har väckt att döma av antalet underskrifter. Petitionen om statyn har i sin tur fått fem inlägg i 

diskussionsforumet − samtliga uttrycker sitt stöd i frågan.  

För de övriga petitionerna i Malmös topp-tio-lista finns inga särskilt tydliga mönster. Fyra av 

de tio grundar sig på erfarenhetsbaserad kunskap och i fem av tio petitioner ska förslaget 

primärt hjälpa initiativtagaren, inte Malmö i stort. Fem av de sju petitioner som hade 

diskussionsforum har genererat inlägg, men endast i ett fall, som handlar om att kommunen 

borde införa en köttfri dag i veckan, kan denna diskussion räknas som en verklig debatt då det 

enbart här förekommer inlägg som bemöter petitionen med motargument. Trots detta får dessa 

tio alltså en ansenlig mängd underskrifter, långt över den spärr på 100 st. som krävs för att 

frågan ska diskuteras i kommunen.  

7.1.3 Malmös tio minst populära 

Innehållsanalysen av de tio förslag som inte fått en enda röst visar att de allra flesta av dessa, 

80 procent, bygger på kunskap i form av erfarenheter som petitionärerna själva upplevt i sin 

vardag. De flesta är också betydligt kortare än vi såg att Malmös tio populäraste petitioner är, 

70 procent är kortare än 100 ord och 30 procent är till och med kortare än 50 ord. En petition 

sticker ut från detta mönster. Den tar upp faktabaserad kunskap och är betydligt längre än de 

andra (253 ord). Dock är denna petition skriven på ett slarvigt språk med långa meningar och 

utan mellanrum efter punkter. Dessutom innehåller den totalt fem olika förslag i en och 

samma petition. Detta gör det mycket svårt för övriga deltagare att ta ställning i frågan 

eftersom en underskrift innebär ett ja till samtliga dessa fem förslag. Det är bara en av 

petitionerna som hade diskussionsforum, men detta lämnades orört. Vidare är flera av dem, 40 

procent, vaga i sin riktning, dvs. vem förslaget är tänkt att hjälpa.  

Tabell 5: Malmös tio minst populära petitioner 

Initiativtagare Kunskap Allmänintresse Längd i ord Diskussionsinlägg Diskussionslängd Underskrifter 

Linus Engström* Erfarenhet Särintresse 68 0 0 0 

tobias lindberg* Erfarenhet Inget 59 0 0 0 

Jörgen Jepson* Erfarenhet Inget 31 0 0 0 

Jörgen Jepson* Erfarenhet Inget 43 0 0 0 

Georg Rengfelt* Erfarenhet Särintresse 59 0 0 0 

Johan Törnqvist* Erfarenhet Allmänintresse 121 0 0 0 

Michael Schreiter Fakta Allmänintresse 253 0 0 0 

Thomas Hultgren* Erfarenhet Särintresse 71 0 0 0 

Julia Janiec* Ingen Inget 22 0 0 0 

Erika Karlsson* Erfarenhet Allmänintresse 154 0 0 0 

* Petitionen stängdes före januari 2010 och hade därför ingen möjlighet till diskussion. 

Källa: Malmöinitiativets webbplats, www.malmo.se [2012-12-01] 
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Ett intressant resultat är att två av petitionerna med noll underskrifter har exakt samma 

innehåll − men olika rubriker. Detta reser frågetecken kring Malmöinitiativets påstående om 

att alla nya initiativ kontrolleras av en moderator innan de publiceras. Tvivlet stärks av att en 

annan av nollpetitionerna heter "test" och inte innehåller något konkret förslag, det är bara ett 

kort provinlägg och lyder: 

"Jag testar om verktyget fungerar eftersom det inkommmit[sic!] klagomål. 

Lägg inte upp detta." 

En moderator borde rimligtvis reagerat på detta initiativ och stoppat det från att publiceras på 

sidan. En moderator borde också hindra att samma inlägg läggs upp under två olika rubriker.  

7.2 Deliberation i Reykjavik 

7.2.1 Diskussionsinlägg i Reykjavik 

Bättre Reykjavik erbjuder ju flera olika möjligheter att diskutera och debattera förslag på 

webbsidan. När jag nu ska undersöka hur antalet diskussionsinlägg per förslag ser ut slår jag 

därför ihop de tre möjligheterna; att skriva argument för och emot samt att skriva inlägg i 

diskussionsforumet, till en och samma variabel i figur 6. 

 
Figur 6: Histogram över antalet diskussionsinlägg per förslag på Bättre Reykjavik. 

Histogrammet visar att den största gruppen petitioner, 43,2 procent, lämnas utan diskussion. 

Dock ligger medelvärdet för diskussionsinlägg till Reykjavikpetitionerna på 1,9, vilket 

innebär att petitionerna på Bättre Reykjavik får i genomsnitt 1,9 diskussionsinlägg i form av 

Mean = 1,88 

Std.Dev. = 3,35 

N = 1647 
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antingen trådar i diskussionsforumet, med- eller motargument. Det som drar upp medelvärdet 

i det här fallet är att några enstaka petitioner väckt relativt stor debatt och genererat många 

diskussionsinlägg. Som mest har en petition fått ihop 46 diskussionsinlägg. 

7.2.2 Bättre Reykjaviks topp tio 

Medlemmarna på Bättre Reykjavik kan lägga sina röster både för och mot förslaget. När jag 

nu närmare undersöker de populäraste förslagen avser jag därför dem som fått flest stödröster 

när motrösterna är borträknade. Det omvända gäller för de tio minst populära, då avses de 

förslag som fått flest motröster när stödrösterna räknats bort. 

Skillnaderna i underskrifter inbördes mellan de tio populäraste förslagen är inte lika stora i 

Reykjavik som de var i Malmö. Det populäraste har fått 475 plusröster och nummer tio på 

listan har 241. Omfångsmässigt är samtliga relativt korta, inget förslag överskrider 100 ord. 

Trots denna fåordiga karaktär har 70 procent av dessa förslag väckt regelrätt debatt bland 

medlemmarna. Även hos de 30 procent som saknar sådan debatt förekommer meningsutbyten 

och kommentarer i argumentform och i diskussionsforum, även om dessa inte är att betrakta 

som motinlägg. I den allra populäraste petitionen finns inga motargument, men väl hela 31 

proargument − mest av alla petitioner. I diskussionsforumet som är knutet till den populäraste 

petitionen förekommer dock samma inlägg fem gånger, vilket visar på dålig kontroll från 

webbsidans moderatorer. De flesta, 70 procent, av inläggen grundar sig på erfarenhetsmässig 

kunskap. De berör sådant som medlemmarna har stött på i sin vardag och sett med egna ögon. 

Lika många förslag riktar sig till hela befolkningen i Reykjavik, men även de som riktar sig 

till petitionären själv eller en viss bestämd grupp av individer väcker stort intresse och debatt. 

Slutligen är alla inlägg utom ett skrivna för mer än ett år sedan. 

Tabell 6: Reykjaviks tio mest populära petitioner 

Initiativtagare Kunskap Allmänintresse Längd i ord Diskussionsinlägg Diskussionslängd Underskrifter 

Róbert Allen  Erfarenhet Allmänintresse 33 46 2431 475 

Sveinbjörn Pálsson  Ingen Allmänintresse 28 33 1964 389 

Vorvindar  Erfarenhet Allmänintresse 50 6 215 307 

sjons  Erfarenhet Särintresse 28 3 152 307 

Gunnlaugur Sigurðsson  Erfarenhet Allmänintresse 84 9 535 300 

Hjörtur Einarsson  Erfarenhet Allmänintresse 63 9 388 251 

stefania  Fakta Allmänintresse 94 8 433 249 

Dominique  Fakta Allmänintresse 53 9 444 247 

Þórður  Erfarenhet Särintresse 48 14 715 242 

JókkaP  Erfarenhet Särintresse 22 19 863 241 

Källa: Bättre Reykjaviks webbplats, http://betrireykjavik.is/ [2012-11-29] 
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7.2.3 Reykjaviks tio minst populära 

Bättre Reykjaviks klart minst populära petition är en önskan om att lägga ner stadens 

Prideparad. Argumenten byggs på fördomar och huvudpoängen är att homosexuella sprider 

sjukdomen AIDS. Detta förslag bemöts med ganska hårda ord, och det är enda gången jag har 

stött på direkta personangrepp på webbsidan då flera medlemmar anser att initiativtagaren bör 

skämmas för sitt förslag. Detta till trots har den kontroversiella petitionen fått nio stödröster, 

men 145 motröster gör det till det minst populära förslaget på webbsidan.  

Ett förslag har så lite som två stödröster, men det har heller inte väckt lika mångas förakt och 

endast tagit emot 38 motröster. 80 procent av dessa petitioner har väckt debatt och diskussion, 

men två förslag har varken fått motargument eller några inlägg i debattforumet. Trots detta 

har de fått 41 respektive 38 motröster mot sina förslag. En petition har inte längre något 

argument för förslaget. Eftersom det är ett krav vid skrivandet av petitioner måste detta 

argument fallit bort på grund av tekniska problem. 

Tabell 7: Reykjaviks tio minst populära petitioner 

Initiativtagare Kunskap Allmänintresse Längd i ord Diskussions-

inlägg 

Diskussions-

längd 

Motunder-

skrifter 

siðvæðing   Ingen Särintresse 45 12 783 136 

Karen Sif Þorvaldsdóttir  Erfarenhet Allmänintresse 82 12 646 75 

Milton   Fakta Allmänintresse 72 7 359 68 

Gunnar Páll Leifsson  Ingen Inget 0 1 76 47 

Gestur Traustason  Erfarenhet Särintresse 81 1 26 36 

Baldvin Lárus  Erfarenhet Allmänintresse 70 2 57 36 

Ásbjörn Ólafsson  Fakta Allmänintresse 64 0 0 35 

Brynjolfur Johann Bjarnason  Ingen Allmänintresse 56 0 0 33 

íbúi   Fakta Särintresse 90 5 312 29 

ekki jón gnarr  Ingen Inget 12 2 36 27 

 Källa: Bättre Reykjaviks webbplats, http://betrireykjavik.is/ [2012-11-29] 

40 procent av förslagen producerar ingen ny kunskap alls, de är formulerade som frågor eller 

ogrundade påståenden. Övriga sex petitioner är jämt fördelade mellan erfarenhets- och 

faktamässiga grunder. Två av petitionerna är vaga i sin riktning, 30 procent riktar sig till 

petitionären själv eller till en viss bestämd grupp individer och 50 procent riktar sig till 

allmänheten.  

7.3 Jämförande analys: Likheter och skillnader i deliberation 

Gällande antalet diskussionsinlägg skiljer sig systemen åt. I Malmö lämnas de flesta 

initiativen, hela 58,6 procent, utan kommentar från andra deltagare. Andelen diskussionslösa 

Reykjavikpetitioner är stor men dock inte lika stor då det i det fallet är 43,2 procent som står 

orörda av andra deltagare. Medelvärdet för diskussionsinlägg till Malmöpetitionerna är lägre 
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än i Reykjavik, med 0,9 jämfört med 1,9. Som mest har en petition i Malmö fått 13 inlägg i 

sitt diskussionsforum. Mest inlägg i Reykjavik har en petition med hela 46 inlägg. Dessa 46 är 

fördelade som 31 argument för förslaget, 0 argument mot samt 16 inlägg i 

diskussionsforumet. 

Den mer ingående analysen av de tio mest och minst populära petitionerna visar att såväl de 

populära som de impopulära petitionerna på Bättre Reykjavik präglas av diskussioner och 

debatter. Detta är en stor skillnad jämfört med petitionerna på Malmöinitiativet där diskussion 

är ovanligt och debatt nästintill obefintlig. Som vi såg i teorikapitlet ovan utgör diskussioner 

och debatter själva kärnan i ett deliberativt system, och finns inte förutsättningar för sådan 

aktivitet är inte systemet att betrakta som särskilt deliberativt. Att de olika systemen skiljer sig 

så mycket gällande diskussioner och debatter har säkerligen att göra med den viktiga 

designmässiga skillnaden att Bättre Reykjaviks medlemmar kan skriva direkta motargument 

för att bemöta förslaget. Detta system bjuder in till diskussion och debatt och alla besökare, 

medlem eller inte, kan läsa de konkurrerande argumenten. Men även om vi räknar bort dessa 

för Reykjavik specifika diskussionsformerna och endast räknar inlägg i de diskussionsforum 

som båda systemen har är Bättre Reykjaviks diskussionsforum mer välanvänt än 

Malmöinitiativets. Kanske har detta att göra med en annan skillnad mellan systemen. Bättre 

Reykjavik begränsar ursprungspetitionens omfång till max 500 tecken. Någon sådan 

begränsning finns inte på Malmöinitiativet. Detta lär vara en viktig anledning till att förslagen 

i Reykjavik är genomgående kortare än dem i Malmö. Ingen av de 20 Reykjavikpetitioner 

som detta kapitel behandlar överskrider 100 ord, men det gör 55 procent av Malmöinitiativets 

topp- och bottentior. Malmös populäraste initiativ överskrider till och med 1000 ord. Kanske 

är det så att korta petitioner gör att fler känner sig manade att bidra med det de vet. Om 

initiativtagaren själv tömmer sig på allt som finns att säga i frågan bäddar det inte för någon 

vidare diskussion. Ett kort inlägg kan däremot väcka intresse och få andra deltagare att bidra 

med sina erfarenheter eller fakta. Figur 7 nedan visar med en scatterplot
3
 att det finns en sådan 

samvariation mellan korta petitioner och långa diskussioner (R
2
=0,056). I figuren har de tolv 

malmöpetitioner som aldrig haft något diskussionsforum räknats bort. 

                                                 

3
 En scatterplot är ett sätt att illustrera samvariationer grafiskt. Samtliga fall syns som ringar i figuren och ju fler 

av dessa som ligger nära den heldragna regressionslinjen, desto starkare är samvariationen mellan de två 

undersökta variablerna. Om regressionslinjen lutar nedåt som i Figur 7 finns ett negativt samband. Lutar linjen 

uppåt, som vi ska se i nästa kapitel, finns ett positivt samband. R
2
-värdet som visas högst upp till höger i figuren 

visar hur mycket av utfallet på y-variabeln som förklaras av x-variabeln (Morgan m.fl., 2004, s. 112, 126). 
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Figur 7: Scatterplot över samvariationen mellan petitionslängd och efterföljande diskussion. 

Även riktningen och kunskapsproduktionen är viktig för deliberationen eftersom den ideella 

diskussionen ska leda till ett rationellt konsensus som är bäst för alla. Riktar sig då förslaget 

endast till enstaka individer (eller till ingen alls) blir det svårt att arbeta för det allmänna bästa. 

Även i detta avseende finns skillnader mellan systemen, då petitionerna på Bättre Reykjavik i 

större utsträckning riktar sig till allmänheten än Malmöinitiativets, med 60 procent kontra 

Malmös 40 procent. Gällande vilken kunskap petitionerna beläggs med ligger tonvikten på 

erfarenhetsbaserade argument med 60 procent av Malmös petitioner och 50 procent av 

Reykjaviks, vilket indikerar att petitionärerna skriver om sådant de själva upplevt i sin vardag. 

Jag har upptäckt svagheter i båda systemens moderatoranvändning. I Malmö upptäcktes att 

enstaka förslag publicerats upprepade gånger men under olika rubriker. Liknande fenomen 

finns i Reykjavik men där är det exakt samma förslag, med rubrik och allt, som i enstaka fall 

ligger dubbelt på webbsidan. Detta förvirrar säkerligen användare eftersom de inte vet vilket 

av förslagen som är det reella. Vidare har ett förslag som uppenbarligen inte är tänkt som 

något annat än ett test av systemet sluppit igenom Malmös moderatornät. I Reykjavik 

publiceras ibland samma diskussionsinlägg upprepade gånger. Detta slarv eller kanske 

underlåtelse från moderatorerna riskerar deliberationskvalitén på webbsidorna eftersom det 

ger ett mindre professionellt intryck hos deltagarna. Den ideala diskussionen ska vara rationell 

och fokusera på det deltagarna säger, då ska inte tekniska bekymmer störa uppmärksamheten. 

Att det slarvas med underhållet från moderatorernas håll tolkar jag som en indikator på att 

deliberationen inte har högsta prioritet för något av e-petitionssystemen.  
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8. Samspelet mellan aggregering och deliberation 

Detta sista empiriska kapitel ska ge svar på uppsatsens fjärde och sista delfråga: Hur ser 

samvariationen mellan aggregering och deliberation ut för de två e-petitionssystemen? Från 

kapitel 6 och 7 ovan känner vi redan till hur fördelningen av underskrifter och diskussioner 

ser ut i Malmö och Reykjavik. Nu ska vi undersöka hur dessa två variabler samverkar med 

hjälp av en regressionsanalys. I teorikapitlet ovan framgick att Martin Karlsson (2012) utgår 

ifrån att dessa två variabler, som indikerar aggregativt respektive deliberativt politiskt 

deltagande, antingen verkar i synergi och stärker varandra eller bildar ett nollsummespel där 

mer diskussion gör att färre röstar alternativt att deltagarna endast fokuserar på röstningen och 

försummar diskussionen. Översatt i tekniska termer kan samvariationen mellan variablerna 

underskrifter och diskussion anta ett positivt eller negativt samband. Eftersom syftet med 

föreliggande studie är att undersöka möjligheterna att kombinera aggregering och deliberation 

i e-petitionssystem samt då jag utgår ifrån Goodins teori om "first talk, then vote" undersöker 

jag om deliberation och aggregering samvarierar med varandra. Höga positiva värden i 

regressionsanalysen indikerar att de båda fenomenen stärker varandra i sådan synergi som 

Karlsson talar om. Negativa värden indikerar nollsummespel. 

8.1 Aggregering och deliberation på Malmöinitiativet 

I denna analys är de 145 petitioner som stängdes innan det fanns ett diskussionsforum på 

Malmöinitiativet borträknade. Därför är N=304. 

 
Figur 8: Scatterplot över samvariationen mellan antalet inlägg i diskussionsforum och 

antalet underskrifter på Malmöinitiativet. 
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Ett relativt stort antal petitioner har fått få underskrifter och få diskussionsinlägg, därav 

koncentreringen av ringar i det nedre vänstra hörnet av figuren. Vidare finns åtminstone två 

extremfall som sticker ut rejält i figuren. Det handlar om petitionen om en giftfri stad som 

genererade en stor mängd underskrifter men inga diskussionsinlägg, samt den om en köttfri 

dag i veckan som på motsatt vis startade en ganska livlig debatt med 13 diskussionsinlägg. 

Regressionslinjen, dvs. den dragna linjen i Figur 8, indikerar att vi har att göra med ett positivt 

samband. För att testa hur starkt detta positiva samband är, samt om det är statistiskt 

signifikant, används regressionsanalys. 

Tabell 8: r och R
2 

-värden för samvariationen mellan antalet diskussionsinlägg och 

underskrifter i Malmö 

 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,134a ,018 ,015 182,178 

a. Predictors: (Constant), Inlägg i diskussionsforum 

Tabell 9: B, Beta samt signifikansvärden för samvariationen mellan antalet diskussionsinlägg 

och underskrifter i Malmö 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 25,319 11,982  2,113 ,035 

Inlägg i diskussionsforum 14,727 6,257 ,134 2,354 ,019 

a. Dependent Variable: Underskrifter 

Regressionsanalys är ett samvariationstest som ger en mängd information. Relevant för mig är 

kolumnen R i tabell 8 som redovisar korrelationskoefficienten (skrivs ut som "r"), dvs. själva 

sambandsmåttet som varierar mellan -1 och 1. Ju närmare 1 värdet är desto starkare positivt är 

sambandet (Esaiasson, m.fl., 2012, s. 366). Värdet i tabell 8 är 0,134, vilket alltså är svagt 

positivt. Regressionsanalysen testar även om samvariationen är statistiskt signifikant, dvs. om 

resultatet beror på slumpen eller inte. Jag använder den vedertagna signifikansgränsen på .05, 

vilket innebär att då signifikansvärdet (som redovisas i den sista kolumnen i tabell 9 ovan) är 

mindre än .05 så är risken att slumpen avgjort utfallet mindre än fem på hundra − och 

samvariationen är då statistiskt signifikant (Esaiasson m.fl., 2012, s. 337). Tabellerna 8 och 9 

visar sammanfattningsvis att samvariationen mellan antalet diskussionsinlägg och 

underskrifter för Malmöinitiativets petitioner är svagt positivt (r=0,134). De visar även att 

resultatet är statistiskt signifikant (Sig.=0,019).  

8.2 Aggregering och deliberation på Bättre Reykjavik 

Scatterplotten från Bättre Reykjavik visar en hög koncentration i det nedre vänstra hörnet, 

eftersom den stora majoriteten petitioner fått mellan 0-100 underskrifter och mellan 0-10 
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inlägg i diskussionsforumet. Ett fall sticker ut ordenligt i figuren och befinner sig i det 

motsatta hörnet. Det rör sig om den allra mest populära petitionen i Reykjavik som fått mest 

underskrifter och som även fått hela 31 argument för sin sak tillsammans med en rad inlägg i 

diskussionsforumet. Vidare visar regressionslinjen att vi har ett positivt samband även här (se 

Figur 9). 

 
Figur 9: Scatterplot över samvariationen mellan antalet diskussionsinlägg och antalet 

underskrifter på Bättre Reykjavik. 

Tabell 10: r och R
2
-värden för samvariationen mellan antalet diskussionsinlägg och 

underskrifter i Reykjavik 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,675a ,455 ,455 36,04447 

a. Predictors: (Constant), Diskussionsinlägg 

Tabell 11: B, Beta samt signifikansvärden för samvariationen 

mellan antalet diskussionsinlägg och underskrifter 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 15,558 1,018  15,284 ,000 

Diskussionsinlägg 9,831 ,265 ,675 37,069 ,000 

a. Dependent Variable: allaröster 

I tabellerna från regressionsanalysen fokuserar vi återigen på kolumnen 'R' i tabell 10 samt 

'Sig.' Från tabell 11. R visar r-värdet 0,675, vilket är ganska nära 1 och samvariationen mellan 

diskussionsinlägg och underskrifter är därmed ganska stark för Bättre Reykjavik. Sig.-rutan 

visar 0,000 vilket är bra i det här fallet eftersom det är nödvändigt att värdet är mindre än 0,05 

för att samvariationen ska vara statistiskt signifikant. Sammantaget visar regressionsanalysen 
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att samvariationen mellan antal diskussionsinlägg och underskrifter är relativt starkt positivt i 

Reykjavik (r=0,675). Denna samvariation är även statistiskt signifikant (Sig.=0,000). 

8.4 Resultat: Aggregering och deliberation 

Regressionsanalyserna i detta kapitel visar på positiva samvariationer mellan diskussion och 

underskrifter. Detta innebär att deliberativa diskussioner och aggregativa 

underskrivningsprocesser stödjer varandra i synergi. r och R
2
-värdena varierar dock mellan de 

två systemen och Malmös värden (r=0,134, R
2
=0,018) är direkt svaga, men eftersom det är 

signifikant ska det ändå tolkas som en reell samvariation. Reykjaviks värden (r=0,675, 

R
2
=0,455) är tvärtom ganska starka. De sammantagna resultaten visar att det inte finns någon 

motsättning eller nollsummerelation mellan diskussioner och underskrifter. Deltagarna på de 

två petitionssystemen tenderar inte att helt ägna sig åt antingen aggregativt eller deliberativt 

deltagande utan de kombinerar båda deltagandeformerna samtidigt.  

9. Slutsats 

9.1 Sammanfattningar och svar på delfrågorna 

Kapitel 5 visade på likheter och skillnader i e-petitionssystemens utformning. Det visade att 

Malmöinitiativet har tydligare institutionsförankring än Bättre Reykjavik eftersom det drivs 

av kommunen själv samt då Malmöinitiativets webbplats till skillnad från Bättre Reykjaviks 

är en del av kommunens hemsida. Reglerna för vad som krävs för att förslag ska tas upp av 

kommunpolitikerna är tydliga för båda systemen, 100 röster för förslaget krävs i Malmö, 

medan Reykjavik tar upp de fem populäraste förslagen samt det enskilda populäraste förslaget 

i varje politikkategori vid varje månads slut. De olika reglerna sänder olika signaler till 

deltagarna eftersom Reykjaviks regler indikerar att kommunen vill få upp förslag varje månad 

till alla 14 kommunnämnderna. Malmös regler sänder inga sådana budskap till deltagarna. E-

petitionernas formkrav är ganska likvärdiga i båda systemen, med tre undantag: Bättre 

Reykjavik begränsar nya petitioner till att som mest omfatta 500 tecken, Malmöinitiativet har 

ingen gräns. Reykjavikspetitionären har möjlighet att placera in sin petition geografiskt i 

någon av Reykjaviks stadsdelar vilket inte går i Malmö. Unikt för Malmöinitiativet är att 

petitionären själv väljer start- och slutdatum för sitt förslag. Bättre Reykjavik erbjuder 

deltagarna fler sätt att hantera aktiva petitioner. Utöver att läsa, skriva under och diskutera 

förslagen (vilket även går att göra i Malmö) kan Reykjavikborna skriva för- och motargument 

kopplade till ursprungsförslaget. De kan även gilla eller ogilla enskilda sådana argument. 
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Dessutom har Bättre Reykjaviks medlemmar möjlighet att aktivt vända sig emot 

huvudförslaget genom att sätta sitt namn på listan över motunderskrifter. Slutligen skiljer sig 

de två systemen i sitt användande av moderatorer. Malmöinitiativet har moderatorer som ska 

kontrollera alla nya förslag innan de publiceras på sidan. Några sådana rutiner finns inte på 

Island. Däremot kan webbansvariga i båda systemen i efterhand ta bort inlägg och 

kommentarer som innehåller personangrepp eller stötande språk. Tabell 3 under avsnitt 5.3 

ovan sammanställer skillnaderna och likheterna mellan systemen på ett överskådligt sätt, och 

ger därmed ett tydligt svar på studiens första delfråga: Vilka är de designmässiga likheterna 

och skillnaderna mellan Malmöinitiativet och Bättre Reykjavik? 

Kapitel 6 behandlade det aggregativa politiska deltagandet i systemen och visade på stora 

skillnader då Bättre Reykjavik i alla avseenden är mer mobiliserande och aggregerande än 

Malmöinitiativet. Systemen har funnits under lika lång tid och under denna tid har Bättre 

Reykjavik genererat 1647 petitioner mot Malmöinitiativets 449. I Reykjavik får petitionerna i 

genomsnitt 34 underskrifter per förslag, mot Malmöinitiativets 32,8. 33,7 procent av 

petitionerna i Reykjavik har sedan starten gått vidare till kommunen, i Malmö är motsvarande 

andel endast 6,7 procent. Svaret på delfrågan; I vilken utsträckning har de två e-

petitionssystemen mobiliserat ett aggregativt politiskt deltagande?, är att båda systemen 

lyckats väcka ett intresse för att delta i kommunpolitiken genom e-petitioner. Vidare har båda 

systemen lyckats upprätthålla en del av det ursprungliga intresset över tid till något som kan 

anses vara ett stabilt politiskt deltagande genom e-petitioner. Det senaste året har antalet nya 

initiativ i systemen legat stabilt kring fyra per månad i Malmö respektive 35 i Reykjavik. 

Jämförelsevis är det aggregativa deltagandet större i varje aspekt i Reykjavik än det är i 

Malmö, trots Malmö kommuns befolkningsmässiga övertag.  

Kapitel 7 fokuserade på deliberationen och visade på skillnader även här, återigen till Bättre 

Reykjaviks fördel, då diskussioner var relativt vanligt och omfattande i Reykjavik men mer av 

ett undantag i Malmö. De stora skillnaderna beror med stor sannolikhet på systemens 

designmässiga olikheter då Bättre Reykjavik erbjuder fler diskussionsformer än 

Malmöinitiativet, vilket visar på att Bättre Reykjaviks design är mer deliberationsvänlig än 

Malmöinitiativets. Faktum är dock att även om båda systemen har liknande diskussionsforum 

så är Reykjaviks betydligt mer välanvänt. Under avsnittet 7.3 ovan frågade jag mig om denna 

skillnad kunde ha något att göra med en annan designteknisk skillnad, att Bättre Reykjavik 

satt upp en gräns för max antal tecken (500) för en petition. Avsnittet visar att korta petitioner 

samvarierar med långa diskussioner. Vidare visar avsnittet att Reykjavikpetitionerna i större 
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utsträckning behandlar problem av allmänintresse, med 60 procent mot Malmös 40 procent, 

och allmänintresse är viktigt att sträva efter enligt det deliberativa idealet. Mindre var 

skillnaden gällande kunskapsbakgrund till petitionerna, då den största andelen petitioner i 

båda systemen (60 procent i Malmö och 50 procent i Reykjavik) grundades på petitionärens 

erfarenhet. Slutligen visar kapitel 7 att båda systemen slarvar med moderatorarbetet, vilket 

riskerar att försämra deliberationskvalitén och även sänder signaler om att deliberationen inte 

har högsta prioritet i systemen. Som svar på den tredje delfrågan; Vilka likheter och skillnader 

finns gällande deliberation?, kan konstateras att deliberationen är mer omfattande och av 

högre kvalitet i Reykjavik än i Malmö, samt att detta till stor del kan antas bero på 

designmässiga skillnader i systemens utformning. 

Kapitel 8 behandlade samvariationen mellan aggregering och deliberation genom 

regressionsanalyser av variablerna som mätte underskrifter och diskussionsinlägg. 

Regressionsanalyserna visar på positiva värden vilket betyder att de aggregativa och 

deliberativa aspekterna i e-petitionssystemen stärker varandra i synergi. Det ska dock sägas att 

värdena på samvariationen för Malmöinitiativet är svaga, vilket får mig att dra den något mer 

försiktiga slutsatsen att det i alla fall inte finns någon motsättning mellan aggregering och 

deliberation. Denna slutsats blir därmed svaret på kapitlets delfråga: Hur ser samvariationen 

mellan aggregering och deliberation ut för de två e-petitionssystemen? 

9.2 Slutsats, svar på huvudfrågan 

Som svar på huvudfrågan; Vilka är Malmöinitiativets och Bättre Reykjaviks aggregativa och 

deliberativa egenskaper, och hur ser relationen mellan aggregering och deliberation ut i 

praktiken? kan sägas att Bättre Reykjavik har ett större politiskt deltagande avseende såväl de 

aggregativa som de deliberativa aspekterna som denna studie undersökt. Det något 

anmärkningsvärda med detta är att Malmöinitiativet faktiskt är tydligare förankrat i politiska 

institutioner än Bättre Reykjavik är, vilket tidigare forskning pekat ut som en mycket viktig 

faktor för såväl aggregativt som deliberativt politiskt deltagande i internetforum. Vidare är ju 

faktiskt folkmängden i Malmö kommun större än Reykjavik kommuns, vilket också talar för 

att Malmö egentligen borde kunna få till ett aktivare e-petitionssystem än Reykjavik. Kanske 

är det som Coleman och Blumler menar, att offentligheten inte ska styra e-petitionssystem 

utan endast finansiera dem men överlåta själva drivandet till privata aktörer som Citizens 

Foundation i Reykjavik (Coleman & Blumler, 2009, s. 170). Bättre Reykjavik är onekligen 

uppbyggt nära det ideal som forskarduon har presenterat i detta avseende. Skillnaden kan 

dock även förklaras med andra designmässiga skillnader som är till Bättre Reykjaviks fördel, 
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som t.ex. att vägarna för såväl aggregativt som deliberativt politiskt deltagande är fler där än 

på Malmöinitiativet och kanske framförallt att chansen att petitioner ska tas upp av 

kommunpolitiker är betydligt högre i Reykjavik än i Malmö, vilket kan göra folk mer 

inspirerade att delta såväl aggregativt som deliberativt. Den tidigare forskning som den här 

uppsatsen belyste i forskningsläget (kapitel 2) behandlade främst andra typer av politiska 

diskussionsforum utan den tydliga kopplingen till politiska institutioner som är så viktig för e-

petitonssystem. Denna forskningslitteratur visade bland annat att utformningen av 

elektroniska system för politiskt deltagande i form av användarregler och moderatorer t.ex. är 

avgörande för hur väl systemen fungerar. Min uppsats belägger detta då många av 

skillnaderna i systemens funktionalitet kan härledas till skillnader i deras uppbyggnad. 

Gällande relationen mellan aggregering och deliberation finner denna studie inga tecken på 

motsättningar dem emellan. Även om de två e-petitionssystemen har fokus på aggregativt 

politiskt deltagande så finns deliberativa inslag i båda systemen. De två deltagandeformerna 

bildar inte något nollsummespel och det verkar således vara fullt möjligt att kombinera 

aggregativt och deliberativt politiskt deltagande genom att starta och driva e-petitionssystem. 

Bäst förutsättningar för en kombinering av deltagandeformerna finner vi på Bättre Reykjavik, 

varför forskare eller webbdesigners som önskar utveckla nya former för att överbrygga 

motsättningen mellan aggregering och deliberation och anamma Goodins devis "First talk, 

then vote" bör rikta sin uppmärksamhet främst mot detta system. 

9.3 Avslutande diskussion 

Syftet med föreliggande uppsats var att studera och jämföra det politiska deltagandet i två e-

petitionssystem avseende deras aggregativa och deliberativa egenskaper. E-petitioner är en 

relativt ny form av elektroniskt politiskt deltagande som är i stort behov av kritisk granskning 

från statsvetenskapligt forskarhåll. Denna studie är den första att på vetenskaplig väg utreda 

det politiska deltagandet på Bättre Reykjavik, och då resultaten visar att systemet är mycket 

populärt och välanvänt hoppas jag att fler forskare kommer rikta sitt intresse mot systemet. 

Vidare bidrar min studie med unika indikatorer på att aggregativa och deliberativa former av 

politiskt deltagande kan kombineras genom e-petitionssystem. Som jag skrev i 

problemformuleringen ovan har andra, mer inflytelserika system som Number 10 i England 

kritiserats flitigt för att det endast tar tillvara de aggregativa aspekterna av e-petitionerna och 

försummar deliberationen. Kritikernas oro är baserad i att det aggregativa deltagandet tar 

former av oreflekterat underskrivande av förslag och de önskar mer diskussion och 

deliberation eftersom det anses kunna bidra med mer kvalitet till petitionerna och till det 
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politiska deltagandet på internet i stort. Mina upptäckter i denna studie skänker hopp till dessa 

kritiker om att fördelarna med e-petitionernas aggregativa funktioner, som att det kostar lite 

resurser att delta vilket gör att många engagerar sig politiskt, kan kombineras med fördelarna 

med deliberation. Förutom de redan nämnda fördelarna om ökad kvalitet på petitionerna som 

deliberationen bidrar med bör det även poängteras att deliberativa funktioner för med sig 

utbildande effekter genom dess fokus på förnuftsbaserade diskussioner med väl underbyggda 

argument (se t.ex. Chadwick, 2009, s. 33).  

Min uppsats visar på värdet av komparativa studier. I min studie kontrollerar jag för hur vissa 

utvalda variabler i systemens design påverkar aggregeringen och deliberationen, vidare 

forskning kan ta vid här och kontrollera för andra designmässiga variabler som ligger utanför 

denna studie (Åström & Grönlund, 2011, s. 128). Precis som för Wright och Street (se avsnitt 

2.2 ovan) kan det finnas andra faktorer utanför denna studie som kan förklara likheter och 

skillnader mellan systemens aggregativa och deliberativa funktioner − som exempelvis 

socioekonomiska faktorer bland användarna av systemen. Enligt min mening behövs mer 

forskning på området. Föreliggande uppsats jämförde endast två e-petitionssystem och hade 

ingen större möjlighet att generalisera resultaten till att gälla för andra system. Jag upplever 

att e-petitioner är en lovande form av nytt politiskt deltagande eftersom det i både Malmö och 

Reykjavik lyckats mobilisera och behålla ett stabilt intresse för att delta i kommunpolitiken. 

Dock behövs det tydligare riktlinjer för hur e-petitionssystem bör utformas för att fungera.  

Vidare forskning i form av jämförande utredningar av flera e-petitionssystem med fokus på 

hur designen påverkar deltagandet skulle kunna fungera teoribildande och i slutändan leda 

fram till fasta riktlinjer för hur e-petitionssystem bör designas för att fungera som bäst. Det 

vore till stor nytta för demokratiska samhällen runtom i världen som önskar vinna tillbaka 

sina medborgares intresse för politiken − såväl lokalt i kommuner som nationellt och kanske 

även internationellt i EU och liknande organisationer. Demokratins kris bekymrar många, 

men den här uppsatsen visar att det kan finnas förhållandevis smärtfria vägar ur den. 

 

  



43 

 

Referenser 

Källor 

Bättre Reykjavik (2012a) "Om Bättre Reykjavik" http://betrireykjavik.is/about (Hämtad 2012-

11-25). 

Bättre Reykjavik (2012b) "Logga in eller skapa ett användarkonto" 

http://betrireykjavik.is/session/new (Hämtad 2012-11-25). 

Bättre Reykjavik (2012c) "Sätt in en ny idé" http://betrireykjavik.is/priorities/new (Hämtad 

2012-11-25). 

Bättre Reykjavik (2012d) "De bästa idéerna, från början" http://betrireykjavik.is/priorities/top 

(Hämtad 2012-11-29). 

Bättre Reykjavik (2012e) "Idéer i pågående process" http://betrireykjavik.is/priorities/finished 

(Hämtad 2012-11-29). 

Citizens Foundation (2012a) "About Us" http://citizens.is/?page_id=297 (Hämtad 2012-11-

25). 

Citizens Foundation (2012b) "New Better Reykjavik opens in collaboration with the City of 

Reykjavik" http://citizens.is/?p=263 (Hämtad 2012-11-25). 

Malmö Kommun (2012a) "Vad är Malmöinitiativet?" http://initiativet.malmo.se/ 

epetition_core/community/page/index (Hämtad 2012-11-25). 

Malmö kommun (2012b) "Hjälp att förbereda ett förslag" http://initiativet.malmo.se/epetition 

_core/community/page/petitionguidance (Hämtad 2012-11-25). 

Malmö kommun (2012c) "Registreringsvillkor & regler" http://webapps2.malmo.se/initiativet 

_diskutera/index.php?app=core&module=global&section=register (Hämtad 2012-11-25). 

Malmö kommun (2012d) "Aktiva förslag" http://initiativet.malmo.se/epetition_core/ 

community/activepetitions (Hämtad 2012-12-02). 

Malmö kommun (2012e) "Inaktiva förslag" http://initiativet.malmo.se/epetition_core/ 

community/inactivepetitions (Hämtad 2012-12-02). 

 

Litteratur 

Chadwick, Andrew (2009) "Web 2.0: New Challenges for the Study of E-Democracy in an 

Era of Informational Exuberance". I/S: A Journal of Law and Policy for the Information 

Society. Vol. 5 (1), s. 9-41. 

Coleman, Stephen & Blumler, Jay, G. (2009) The Internet and Democratic Citizenship: 

Theory, Practice and Policy. Cambridge: Cambridge University Press. 

Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik; Wängnerud Lena (2012) 

Metodpraktikan - Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts 

Juridik. (Fjärde upplagan). 



44 

 

Europeiska Unionen (2011) "Futurum" http://europa.eu/futurum (Hämtad 2012-12-09). 

Fishkin, James (1992). "Beyond Teledemocracy: America on the Line". The Responsive 

Community. Vol. 2. Issue 3. s. 13-19. 

Fishkin, James (1997). The Voice of the People: Public Opinion and Democracy. [Andra 

utgåvan]. New Haven: Yale University Press. 

Freedom House (2012) "Freedom in the World" http://www.freedomhouse.org/report-

types/freedom-world (Hämtad 2012-11-10). 

Goodin, Robert E. (2008). Innovating Democracy: Democratic Theory and Practice After the 

Deliberative Turn. Oxford: Oxford University Press. 

Habermas, Jürgen (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of 

Law and Democracy. London: Polity. 

Jezierska, Katarzyna (2011) Radical democracy redux: Politics and subjectivity beyond 

Habermas and Mouffe. Diss. Örebro: Örebro Universitet.  

Jungherr, Andreas & Jürgens, Pascal (2010) "The Political Click: Political Participation 

through E-Petitions in Germany". Policy & Internet. Vol. 2, Nr. 4. s. 131-165. 

Karlsson, Martin (2012) "Understanding Divergent Patterns of Political Discussion in Online 

Forums - Evidence from the European Citizens' Consultations". Journal of Information 

Technology & Politics. Vol. 9:1, s. 64-81. 

Knight, Jack & Johnson, James (1994) "Aggregation and Deliberation: On the Possibility of 

Democratic Legitimacy". Political Theory. Vol. 22, No 2. s. 277-296.  

Lijphart, Arend (1971) "Comparative Politics and the Comparative Method". American 

Political Science Review Vol. 65: s. 682-93. 

Lord, Christopher & Tamvaki, Dionysia (2011) "The politics of justification? Applying the 

'discourse quality index' to the study of the European Parliament". Recon Online Working 

Paper. 2011/03. 

Lundström, Mats (2004) "Engagemang och opartiskhet". I: Integrationspolitiska 

maktutredningen (2004). Engagemang, mångfald och integration: om möjligheter och hinder 

för politisk jämlikhet : rapport från Integrationspolitiska maktutredningen. Stockholm: 

Fritzes offentliga publikationer (SOU 2004:49), s. 207-244. 

Mair, Peter (2011) "Democracies". I: Caramani, Daniele (red.) Comparative Politics. Oxford: 

Oxford University Press. 

Morgan, George, Leech, Nancy; Gloeckner, Gene & Barrett, Karen (2004) SPSS for 

Introductory Statistics: Use and Interpretation. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates 

(Andra upplagan). 

Nationalencyklopedin (2012a) Sökord: "Bundestag" http://www.ne.se (Hämtad 2012-11-09). 

Nationalencyklopedin (2012b) Sökord: "Reykjavik" http://www.ne.se (Hämtad 2012-12-02). 

Przeworski, Adam & Teunes, Henry (1970) The Logic of Comparative Social Inquiry. New 

York: Wiley. 



45 

 

SCB (2012) "Folkmängd, topp 50, 31 december 2011" 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____2 28197.aspx (Hämtad 2012-12-02). 

Sveriges Kommuner & Landsting (2009) 11 tankar om medborgardialog i styrning. Andra 

skriften i en serie från projektet Medborgardialog. Stockholm: Sveriges Kommuner & 

Landsting. 

Wilhelm, Anthony (2000) Democracy in the Digital Age - Challenges to Political Life in 

Cyberspace. London: Routhledge. 

Wright, Scott & Street, John (2007) "Democracy, Deliberation and Design: The Case of 

Online Discussion Forums". New Media Society. Vol. 9, Nr. 5. s. 849-869.  

Åström, Joachim & Sedelius, Thomas (2010) Representativ demokrati 2.0 - En utvärdering av 

Malmöinitiativet och Malmöpanelen. Örebro: Akademin för humaniora, utbildning och 

samhällsvetenskap, Örebro Universitet.  

Åström, Joachim & Grönlund, Åke (2011) "Online Consultations in Local Government: What 

Works, When and Why?" I: Coleman, Stephen & Shane, Peter (red.) Mit Press.  



46 

 

Appendix 

 
Figur A: Histogram över antalet underskrifter på Malmöinitiativet 

 

 

 

Tabell A: Frekvenstabell över antalet diskussionsinlägg per petition på Malmöinitiativet 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

0 178 58,6 58,6 58,6 

1 62 20,4 20,4 78,9 

2 27 8,9 8,9 87,8 

3 17 5,6 5,6 93,4 

4 5 1,6 1,6 95,1 

5 6 2,0 2,0 97,0 

6 5 1,6 1,6 98,7 

7 1 ,3 ,3 99,0 

8 1 ,3 ,3 99,3 

10 1 ,3 ,3 99,7 

13 1 ,3 ,3 100,0 

Total 304 100,0 100,0  

 

Mean = 32,84 

Std.Dev. = 155,089 
N = 449 


