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Förord 

Vintermörkret ligger kompakt utanför fönstret. Skrivbordet och 
golvet är överbelamrat med gamla utkast och kaffekoppar när jag 
nu formulerar de sista raderna i min doktorsavhandling. I denna 
stund, när eftertanke väcks kring de gångna åren, vill jag lyfta fram 
en rad personer som haft stor betydelse för mitt avhandlingsarbete.  
 Arbetet har för det första varit möjligt att genomföra tack vare 
min doktorandanställning vid Mimer – Nationellt program för folk-
bildningsforskning, där föreståndaren Ann-Marie Laginder varit en 
drivande kraft och en stöttepelare för mig. Min arbetsplats Avdel-
ningen för studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre ut-
bildning (VUFo), vid Institution för beteendevetenskap och lärande 
på Linköpings universitet, har varit en öppen och levande forsk-
ningsmiljö tack vare de kollegor som jobbar där. Staffan Larsson, 
som jag haft förmånen att ha som handledare, har frikostigt delat 
med sig av sin tid och gett det stöd man kan önska sig i avhand-
lingsarbetets alla skeden och vedermödor. För mig har vårt sam-
arbete varit utomordentligt lärorikt och inneburit en ovärderlig 
skolning i det hantverk forskningsarbetet är. Marinette Fogde har 
bidragit med analytisk skärpa, konstruktiv kritik och intellektuellt 
utbyte under hela skrivandets gång. Vännerna Magnus Dahlstedt, 
Peo Hansen och Ronny Högberg har under många år lyssnat, läst 
och gett stimulerande och klarsynta kommentarer. Mats Ekström 
har i egenskap av biträdande handledare gett värdefulla synpunkter 
på avhandlingstexter i olika skeden. På mitt slutseminarium bidrog 
Adrienne Sörbom med klargörande och konstruktiva kommentarer. 
Genom att ha ingått i Forskarskolan i vuxnas lärande har jag vid 
våra seminarier dragit nytta av den kompetens som funnits både 
hos ledning och hos doktorander, vilket jag är tacksam för. I fors-
karskolan har särskilt Andreas Fejes och Caroline Runesdotter bi-
dragit med engagerad läsning och goda uppslag under resans gång. 
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Inledning 

 
Samhällsvetenskapliga forskare med intresse för sociala rörelser 
och globala perspektiv har under de senaste åren kommit att rikta 
uppmärksamheten mot den globala rättviserörelsens sociala forum 
(se Reyes 2005; Glasius & Timms 2006; della Porta 2005a). I köl-
vattnet av World Social Forum, som arrangerades första gången 
2001 i den sydbrasilianska staden Porto Alegre1, har regionala, 
nationella och lokala sociala forum organiserats världen över. Ett 
centralt syfte med World Social Forum är enligt dess arrangörer att 
samla organisationer, människor och idéer som förhåller sig kritis-
ka till vad som upplevs vara en nyliberalt präglad globalisering. 
Namnet betonar en ambition att vara ett gräsrötternas och de folkli-
ga rörelsernas svar på den ekonomiska och politiska elitens årliga 
möten på World Economic Forum i schweiziska Davos. Formen för 
de sociala forumen är vanligen seminarier, kulturarrangemang, 
workshops och olika möten under de dagar arrangemanget varar 
(della Porta, 2005a). Snarare än att vara en aktör i sig kan ett socialt 
forum betraktas som ”ett pedagogiskt och politiskt rum som möj-
liggör lärande, nätverkande och politisk organisering” (Ponniah & 
Fisher 2003, s. 6, e ö). I den internationella debatten bland forskare 
och rörelseintellektuella har de sociala forumen, i motsvarade orda-
lag, beskrivits som en källa för alternativ kunskapsproduktion och 
arena för koalitionsbyggande kontra den globala nyliberalismen (se 
t ex Sen et al 2004).  

I denna avhandling undersöks hur dessa globalt spridda sociala 
forum kommit att tolkas och utformas lokalt i Sverige. Avhand-
lingen handlar också om hur dessa forum kan förstås som en ny 
folkbildningsföreteelse i ett svenskt folkbildningslandskap präglat 
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av folkrörelsetraditioner och institutioner i form av studieförbund 
och folkhögskolor.    

Inom svensk folkbildningsforskning finns en stark tradition av 
att studera hur folkrörelser genom folkbildningsarbete försökt för-
ändra samhället och stärka sina organisationer och medlemmar. 
Hur detta folkbildningsarbete debatterats, planerats och organise-
rats historiskt är förhållandevis väl beforskat. I denna historiskt 
inriktade forskning har de så kallade klassiska folkrörelserna varit i 
blickfånget: frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen och nykterhetsrörel-
sen (t ex Arvidson 1985; Gustavsson 1991; Skoglund 1991; Ryd-
beck 1995). Vad som sker i samtida motsvarigheter till de klassiska 
folkrörelsernas bildningsarbete har i svensk folkbildningsforskning 
förblivit betydligt mindre beforskat, men påtalats som ett angeläget 
forskningsområde (Arvidson 1992 & 1996). I nordisk folkbild-
ningsforskning har utveckling av demokratiska värden och kunska-
per i kvinno- och miljörörelsens mötesplatser studerats av Stenøien 
(2003). Olika teorietiska förhållningssätt till relationen mellan 
folkbildning och nya sociala rörelser har diskuterats av Arvidson & 
Stenøien (1997). Frågor om folkbildningens identitet och framtid 
berörs av Salo (2004) bl a utifrån en diskussion av folkbildningsar-
bete i finska Attac. 

Genom att belysa organiseringen av lokala sociala forum i Sve-
rige är min avsikt att bidra med ytterligare kunskap om ett samtida 
folkbildningsarbete i en rörelsekontext med samhällsomvandlande 
anspråk. I avhandlingen berörs specifikt interna tolkningsprocesser 
och koalitionsbyggande i samband med organiseringen av företeel-
sen sociala forum. Detta, hur innebörder skapas och grupper enas i 
gemensamma strävanden, betraktas alltså i föreliggande arbete som 
centrala aspekter av rörelsepraktiker syftandes till samhällsföränd-
ring (jfr Benford & Snow 2000; Mayo 1999). 

Förutom att de sociala forumen utgör en intressant företeelse att 
relatera till de klassiska folkrörelsernas folkbildningsarbete i Sveri-
ge, har de alltså, genom sin världsvida utbredning, väckt delar av 
det internationella forskarsamhällets uppmärksamhet. Avhandling-
en ska därför också ses som ett bidrag till detta akademiska samtal 
om de sociala forumen. I den internationella vetenskapliga litteratu-
ren har de sociala forumen trots sin relativt korta existens rönt stor 
uppmärksamhet. En förklaring till detta är företeelsens påtagliga 
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expansion. World Social Forum har sedan det arrangerades första 
gången vuxit kraftigt, både i omfattning – som arrangemang, och i 
utbredning – som en global process.  Första året deltog 4702 regi-
strerade besökare från 113 länder och 500 organisationer. När fo-
rumet arrangerades för fjärde gången i januari 2005 lockades 155 
000 registrerade besökare från 135 länder och 6872 organisationer 
till Porto Alegre (Glasius & Timms 2006, s 202). För att förstärka 
karaktären av global process har World Social Forum förflyttats 
vissa år; 2004 stod Mumbai i Indien värd och 2007 genomfördes 
det i Kenyas huvudstad Nairobi. Det påtagligaste uttrycket för att 
forumet blivit en global process är emellertid just de hundratals 
lokala, nationella, kontinentala och tematiska sociala forum som 
har etablerats världen över. I och med denna utbredning har det 
sociala forumet som företeelse tagit sig olika uttryck, såväl i om-
fattning som i utformning och inriktning. Det är exempelvis en 
uppenbar skillnad mellan de forum som arrangeras i Porto Alegre 
med tiotusentals deltagare och de lokala sociala forum som i vissa 
fall lockar några hundratal deltagare.  Samtidigt kan de sägas ingå i 
en gemensam process – i denna avhandling benämnd som sociala 
forum-processen. Denna process är global till sin karaktär men 
måste, menar jag, tolkas och förstås i relation till de lokala sam-
manhang i vilka de sociala forumen etableras och ges innebörder. 
Studien ska ses som ett bidrag till en sådan förståelse. 

Den vetenskapliga debatten om sociala forum 
Flera etablerade internationella tidskrifter (se Allahwala & Keil 
2005; Böhm, Sullivan & Reyes 2005;  Editorial 2004) har ägnat 
temanummer åt företeelsen sociala forum liksom att den uppmärk-
sammats i antologier (Sen et al, 2004, Ponniah & Fisher 2003) med 
bidrag från forskare och aktivister (varav flera är att betrakta som 
både–och ). En huvudtendens i flertalet av dessa texter som skrivits 
om sociala forum är att de tillskriver forumen en rad egenskapar 
samt uttrycker förhoppningar och farhågor om företeelsens utveck-
ling. Ofta diskuteras tänkta potentialer hos de sociala forumen i 
relation till olika teoretiska föreställningar om globaliseringspro-
cesser och nya sociala rörelser. Langman (2005, s.  66), beskriver 
de sociala forumen som en framväxande social kraft och en symbol 
för ett ökande motstånd mot nyliberalismen. Ponniah (2005) disku-
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terar den globala rättviserörelsen och dess sociala forum som en 
framväxande möjlig ”Andra Supermakt” som kan bjuda motstånd 
och skapa större balans i dagens USA-dominerade nyliberala 
världsordning. Boaventura de Sousa Santos (2004 & 2006) ser 
World Social Forum och dess efterföljande forum som ett uttryck 
för en mothegemonisk globalisering (”counter-hegemonic globali-
zation”) varigenom den nuvarande nyliberala och företagsledda 
globaliseringen ifrågasätts och utmanas. En ny kosmopolitisk mo-
bilisering ”underifrån” tar genom detta sin form, menar de Sousa 
Santos. Michael Hardt och Antonio Negri (2003) beskriver World 
Social Forum och dess regionala efterföljare som själva sinnebilden 
för en ny demokratisk kosmopolitism och en ny anti-kapitalistisk 
transnationalism. Kort och gott ”a great movement of the multitu-
de” (Hardt & Negri 2003, xvi), dvs en storslagen rörelse för den 
heterogena mängd människor som lider under den globala kapita-
lismens exploatering. 

Det finns en normativ, teoretisk och visionär slagsida i denna 
akademiska debatt om forumen, där gränsen mellan rörelsetexter 
och forskning ofta är flytande.  Detta kan ses som ett värde givet att 
en central aspekt av forskning är att stimulera samhällsdebatt samt 
verka nära och lämna bidrag till den praktik som studeras. Men 
samtidigt är risken uppenbar att centrala detaljer och nyanser förlo-
ras i en debatt som ofta bygger på teoretiskt rika, och ofta på per-
sonlig erfarenhet vilande, tolkningar. Bristen på empiriskt välgrun-
dade studier kan göra att förhållanden tas för givna på ett sätt som 
om inte annat i efterhand kan te sig orimligt. Om man utifrån all-
männa teorier om globalisering och nya sociala rörelser uttalar sig i 
generella termer om en transnationell rörelse som den globala rätt-
viserörelsen finns också en överhängande risk, menar t ex Håkan 
Thörn (2003), att förändringstendenser i de rika delarna av världen 
(vilka t ex legat till grund för olika teorier om det ”post-industriella 
samhället”) universialiseras. Det är därför nödvändigt att vid ”stu-
dier av transnationella rörelser och transnationella fenomen, upp-
märksamma det kontextspecifika för varje mobilisering” (Thörn 
2003, s. 8).   

Därmed inte sagt att det saknas empiriskt grundad forskning 
om de sociala forumen, även om den i relation till den mer visionä-
ra debatten proportionellt sett är av mindre omfattning. En bety-
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dande del av den empiriska forskning som gjorts kring de sociala 
forumen har bestått av enkätundersökningar.  Ibase (2005) presen-
terar en deltagarundersökning genomförd vid World Social Forum i 
Porto Alegre 2005. Andretta et als (2004) enkätstudie, vilken också 
kompletteras med dokumentanalyser, undersöker deltagare i aktivi-
teter anordnade av Genua Social Forum (under protesterna mot G8-
mötet i Genua 2001). Bramble (2006) har, med inspiration från 
Andretta et al, genomfört en liknade enkätstudie av deltagare vid 
sociala forum i Australien. Likaså presenterar Wennerhag et al 
(2006) en enkätstudie av deltagare vid tre svenska lokala sociala 
forum. Dessa studier har genererat kunskap om vilka som besöker 
de sociala forumen, deras sociodemografiska sammansättning (ål-
der, kön, utbildning, social position), politiska värderingar och 
identitet samt deras deltagande i olika politiska aktiviteter.  Vi vet 
således t ex att det är en stor andel unga, välutbildade, vänsterpoli-
tiskt orienterade och i övrigt politiskt aktiva människor som deltar 
på de sociala forumen oavsett om det är i Göteborg, Sydney, Genua 
eller Porto Alegre.  De delar en känsla av identifikation med vad de 
upplever vara en global rörelse samt hyser misstro mot etablerade 
politiska strukturer. Den identifikation som kommer till utryck är 
dock inte en homogen kollektiv identitet, skriver Andretta et al 
(2004, s. 110), utan en identifikation med en kollektiv process sna-
rare än ett kollektivt subjekt.  Den brokiga samling organisationer 
som deltar i forumen har alltså ingen gemensam enhetlig ideologi. 
Förekomsten av en sammanhållande men samtidigt heterogen kol-
lektiv identitet bekräftas i studierna av Wennerhag et al (2006) och 
Bramsdel (2006). Båda dessa studier lyfter dessutom i förgrunden 
fram den förhållandevis höga graden av erfarenhet från transnatio-
nellt politiskt handlande bland sociala forum-deltagarna.  

Andra empiriskt välgrundade studier har fokuserat specifika 
aspekter av de sociala forumen med syftet att tolka och analysera 
karaktäristiska drag i den globala rättviserörelsen. Utifrån analyser 
av främst fokusgruppintervjuer med italienska forumarrangörer 
argumenterar della Porta (2005a) för att organiseringen av lokala 
sociala forum bör förstås som deliberativa processer som skapar 
nya öppna demokratiska former i en heterogen politisk gemenskap, 
där individers argumentation blir viktigare än organisatorisk tillhö-
righet.   della Porta (2005b) menar, på basis av enkätdata från Eu-
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ropean Social Forum i Florens och  fokusgruppintervjuer, att de 
rörelseaktiva snarare präglas av en stark tilltro till värdet av politisk 
mångfald samt identifikation med flera rörelser än av uppslutning 
kring ett enhetligt politiskt projekt.  

Den hittills mest omfattande kartläggningen som gjorts av före-
teelsen sociala forum är Marlies Glasius och Jill Timms (2006) 
inventering av tematiska, regionala, nationella och lokala forum 
världen över.  I deras ”flygfoto”, som bygger på studier av hemsi-
dor, framträder förutom de sociala forumens globala spridning ock-
så att deras utformning varierar. De flesta forum tycks efterlikna 
World Social Forum, som ett arrangemang som sträcker sig över 
några dagar, bestående av ett förutbestämt program med work-
shops, paneldebatter och ett deltagande av flera organisationer. 
Andra sociala forum har antagit form av året-runt-verksamma or-
ganisationer eller hemsidor som servar civilsamhälleliga organisa-
tioner, eller öppna möten utan program där frågor väcks på plats 
enligt en så kallad ”open space”-metod (Glasius & Timms, 2006, s. 
207). De flesta forum har vuxit fram spontant till följd av lokala 
initiativ och det finns ingen samordnande organisation som leder 
denna globala utveckling. Det som är förenande för forumen är att 
de uttryckligen relaterar sig till World Social Forum. Flera av de 
lokala forumen har antagit den plattform2 som World Social Forum 
vilar på, där det bland annat slås fast att politiska partier och grup-
per som använder våld inte är välkomna att delta som organisatio-
ner (vilket inte hindrat att enskilda medlemmar i partier har centrala 
roller på forumet). På andra sociala forum, bland annat i Frankrike 
och i Italien, har politiska partier både varit välkomna och haft le-
dande funktioner i organiseringsarbetet (Glasius & Timms 2006). 

När det gäller det organisatoriska arbetet, skriver Glasius & 
Timms, sköts detta på de större regionala och världssociala foru-
men av en kommitté som är förhållandevis okänd för dem som del-
tar på forumet. Det finns ingen öppen demokratisk infrastruktur 
som tydliggör hur människor som är intresserade ska göra för att 
bli delaktiga i själva den beslutande process som organiseringen 
utgör. Öppenheten begränsas till deltagande på forumet och möj-
ligheten för organisationer att skapa egna programpunkter inom de 
givna ramar som bjuds.  På de lokala forumen är bilden vanligen en 
annan, menar Glasius & Timms, även om det saknas kunskap om 
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hur detta arbete ser ut i praktiken: ”In the local social forums this is 
much less of a problem, as organising meetings are usually ‘open to 
all’, although more ethnographic research would be required to 
discover how such bodies function in practice” (2006, s. 226). 

Fördelen med längre etnografiska studier är att dessa kan ge 
kunskap om de interaktions- och förhandlingsprocesser i vilket de 
sociala forumen tolkas och utformas. Det är rimligen i ljuset av 
detta som Glasius & Timms (2006), i sin överblick över de sociala 
forumens globala utbredning, efterlyser just etnografiska studier, då 
dessa skulle kunna ge svar på hur det lokala arbetet och utform-
ningen av de sociala forumen ser ut i praktiken. Viss etnografisk 
forskning som berör lokala sociala forum har bedrivits, men den är 
alltjämt begränsad. Ett exempel är Maria Zackariassons (2006a & 
2006b) etnologiska studie som tar avstamp i organiseringen av ett 
(anonymiserat) lokalt socialt forum i Sverige för att studera poli-
tiskt aktiva ungdomars föreställningar om demokrati. I hennes stu-
die, där individers upplevelser sätts i förgrunden, berörs hur de rö-
relseaktivas ideal relateras till den politiska praktik de ingår i. In-
fluenserna till organiseringen av det forum som undersökts kom 
tydligt från World Social Forum som vissa av arrangörerna hade 
besökt. Relationen till forumet i Porto Alegre var ett återkommande 
tema i organiseringsarbetet; ”även om målsättningen var att skapa 
ett tydligt lokalt präglat socialt forum, så var medlemmarna hela 
tiden upptagna med att förhålla sig till den transnationella motsva-
righeten” (Zackariasson 2006b, s 244). Det demokratiideal som 
Zackariasson finner bland arrangörerna, där demokrati byggd på 
brett deltagande föredrogs framför representativ demokrati, var 
också det inspirerat av den globala rättviserörelsen. En stark vilja 
av att skapa en icke-hierarkisk organisation präglade arrangörs-
gruppens arbete och dess självbild. Denna självbild, som bidrog till 
att demokratifrågor ofta aktualiserades, kom samtidigt att försvåra 
möjligheterna till kritiskt ifrågasättande när idealen i praktiken 
frångicks, menar Zackariasson (2006a, s 150 ff). 

Genom denna avhandling är min avsikt att, utifrån empiriska 
studier av interaktionsprocesser och betydelseförhandlingar, lämna 
ett bidrag till den ovan refererade forskningen om forumen. Dess-
utom avser jag, på basis av mina empiriska undersökningar, disku-
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tera och problematisera de mer visionära och teoretiska perspekti-
ven på de sociala forumen.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna avhandling är att empiriskt undersöka hur den 
globala företeelsen sociala forum tolkas och utformas lokalt i Sve-
rige. Mer precist är min avsikt att, på basis av etnografiska fältstu-
dier av lokala organiseringsprocesser, analysera och diskutera de 
sociala forumen som en potentiellt mothegemonisk folkbildnings-
företeelse. 
 
Följande frågeställningar behandlas i avhandlingen:  
• Vilka innebörder får den globala företeelsen sociala forum i den 

interaktion som uppstår när den introduceras och organiseras i 
en lokal kontext? 

• Vilka relationer uppstår mellan olika aktörer i denna organise-
ringsprocess med avseende på interna maktordningar, tolk-
ningsföreträden och politiska koalitioner? 

• Hur ser relationen ut mellan de sociala forumen och den institu-
tionaliserade folkbildningen?  

 
Dessa frågeställningar behandlas med varierande tonvikt i de fyra 
artiklar (bilagda som artikel I-IV) som denna avhandling vilar på:   
 
I Nordvall, H. (2002). Folkbildning som mothegemonisk prak-

tik? Utbildning och demokrati 11 (2): 15-32. 
 
II Nordvall, H. (2007). Kooptering eller mothegemonisk mobili-

sering? Om samspelet mellan den globala rättviserörelsen och 
den institutionaliserade folkbildningen. Pedagogisk forskning 
12 (1): 39-60. 

 
III Nordvall, H. (resubmitted after revisions to an international 

peer review journal). Making Sense of the Social Forum. On 
the local framing of a fashionable global symbol. 
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IV Nordvall, H. (inskickad till en svensk tidskrift med peer revi-
ew-förfarande). Publikdragande namn eller aktivister med 
drag i? Om symboliskt kapital i organiseringen av ett lokalt 
socialt forum. 

 
Artikel I är huvudsakligen en initial inringning av avhandlingens 
fokus.  Med utgångspunkt i studier av de klassiska folkrörelsernas 
folkbildningsarbete diskuteras hur ett antal samtida företeelser, 
däribland de sociala forumen, kan förstås som potentiellt mothe-
gemoniska folkbildningspraktiker. Argument presenteras för att 
folkbildningsforskningen bör vidgas till att uppmärksamma även de 
samtida globala rörelsesammanhang som står i fokus för denna 
avhandling. I artikel II undersöks och diskuteras främst relationer 
mellan de sociala forumen och den institutionaliserade folkbild-
ningen. I artikel III berörs primärt de innebörder det sociala foru-
met ges genom social interaktion samt hur koalitioner och konflik-
ter utkristalliseras i en lokal tolkningsprocess. I artikel IV fokuseras 
primärt interna tolkningsföreträden och maktordningar som uppstår 
i organiseringsprocessen av ett socialt forum. 

Avhandlingen består således av två delar, dels dessa artiklar, 
dels den inledande ramberättelse du nu läser. Ramberättelsen – 
eller kappan – kommer fortsättningsvis att beröra de teoretiska ut-
gångspunkterna för de tolkningar som presenteras i avhandlingen. 
Därefter följer en beskrivning av de empiriska material studien 
vilar på och hur dessa konstruerats, varpå nämnda artiklar samman-
fattas. Slutligen förs en diskussion om avhandlingens sammantagna 
resultat och bidrag. 
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Perspektiv och användning av teori 

Innan jag redogör för de teoretiska verktyg som jag huvudsakligen 
använt mig av i denna avhandling vill jag kommentera ett begrepp 
som är att betrakta som en viktig referenspunkt. Det är begreppet 
social rörelse. Innebörden i begreppet social rörelse är omtvistad. 
Inom framförallt sociologisk forskning har begreppet varit centralt 
och debatterats och omdefinierats alltsedan det myntades i mitten 
av artonhundratalet.  Begreppet har syftat till allt mellan att beskri-
va en inneboende rörelseriktning i samhället, som tenderar att för-
kroppsliga sig i olika i historiska subjekt (t ex arbetarklassen) i oli-
ka tider (Peterson & Thörn 1992, s. 9), till betydligt mindre an-
språksfulla definitioner som ”ändamålsenliga och i varierande grad 
strukturerade kollektiva handlingar” (Bjurström 1997, s. 66). Det 
har framförts kritik mot att begreppet är för vagt och intetsägande. 
För att råda bot på detta har mer distinkta definitioner av begreppet 
lanserats (se t ex Melluci 1991; Eyerman & Jamison 1991). Rörel-
sebegreppet reserveras då ofta för att beskriva icke-
institutionaliserat kollektivt handlande som reser kvalitativt nya 
samhällsperspektiv och anspråk i konflikt med en etablerad ord-
ning. I takt med att detta handlande institutionaliseras upphör det 
också att betraktas som rörelse. Givet en sådan definition kan man 
ifrågasätta om t ex dagens arbetarrörelse eller miljörörelse bör ses 
som rörelser.  Även om en sådan mer preciserad definition av vad 
en social rörelse är kan medföra en ökad skärpa när begreppet an-
vänds som analytiskt verktyg, kan den också medföra förvirrande 
komplikationer. En allt för snäv avgränsning av begreppet medför 
ju att flera av de företeelser som ingår i vardagsförståelsen av be-
greppet rörelse, liksom i huvudparten av litteraturen om sociala 
rörelser, faller utanför definitionen. 
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Det finns alltså mer eller mindre strikta definitioner av vad som 
utgör en social rörelse, vilket också behandlats ingående av andra 
(se t ex Thörn 1997; Wettergren & Jamison 2006; Edelman 2001; 
Mayo 2005). I en allmän diskussion om begreppet menar Håkan 
Thörn att  

 
en social rörelse [kan] förstås som en form av kollektivt handlande som ver-
kar för genomgripande samhällsförändringar. En social rörelse konstitueras 
av olika typer av kunskap, information och symboler, resursmobilisering, 
formerandet av organisationer, nätverk, kampanjer, demonstrationer och ak-
tioner av olika slag (Thörn, 2002 s 155-156). 
 

Jag utgår från denna förhållandevis vida förståelse av begreppet 
social rörelse i denna avhandling, om inte annat anges. En oklarhet 
består dock i vad som innebär ”genomgripande samhällsföränd-
ringar”. Genomgripande samhällsförändringar bör, som jag ser det, 
kunna vara av en rad olika slag både vad gäller antal människor 
som omfattas och när det gäller arten och graden av förändring. Att 
uppställa en distinkt definition av hur genomgripande förändringar, 
och av vilket slag, som krävs för att en rörelse ska betecknas rörel-
se, är inget som jag gör anspråk på i denna avhandling. Även till 
synes begränsade krav på förändring, exempelvis av människors 
levnadsmönster eller en stats agerande, kan om de genomdrivs leda 
till en genomgripande förändring av många människors livsvillkor. 
Jag reserverar alltså inte begreppet social rörelse bara till exempel-
vis den typ av kollektivt handlande som i sin kamp producerar kva-
litativt ny kunskap (Eyerman & Jamison 1991) eller som kan antas 
representera, eller frammana, ett helt nytt samhällssystem. 

I och med att olika rörelser fokuserar olika typer av förändring, 
innebär det att rörelser också kan verka återskapande av samhälls-
ordningen i övrigt utöver sin målinriktning. Det är också värt att 
betona att det inte nödvändigtvis är så att en rörelse åstadkommer 
den förändring som avses, liksom att rörelser även kan komma att 
bidra till andra typer av förändringar än de avsedda.  Begreppet 
rörelse bör dessutom, som jag ser det, kunna användas för att be-
teckna ett kollektivt handlande som syftar till att bemöta en föränd-
ring som bedöms vara i antågande. I det senare fallet avses en för-
ändring av förmodade utvecklingstendenser. Rörelser kan således 
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till exempel syfta till att försvara välfärdsstaten, till att motverka en 
anslutning till EMU – eller till att motverka stärkandet av homo-
sexuellas rättigheter. En rörelse bör inte ses som något per defini-
tion progressivt eller demokratiskt, även om sociala rörelser histo-
riskt sätt ofta varit drivande i den demokratiska utvecklingen 
(Thörn 1997 & 2002). Det är således inte heller så att försvarare av 
den bestående ordningen per definition bör ses som reaktionära. 
Krav på förändring av den rådande samhällsordningen kan resas av 
vitt skilda grupper – nationalsocialister, liberaler, trädkramare – 
med varierande agenda. När det gäller krav på samhällsförändring 
är det givetvis en subjektiv, kontextuell och historiskt föränderlig 
sak vad som uppfattas som mest önskvärt.  

En rörelse är enligt definitionen ovan något annat än en organi-
sation eller en enskild mobilisering. Men både organisationer och 
mobiliseringar (t ex demonstrationer, aktioner, strejker etc) kan ses 
som centrala delar av en rörelse. Samtidigt har begreppet social 
rörelse blivit en positivt laddad benämning som vissa organisatio-
ner och grupper använder för att beteckna sig själva. Begreppet har 
också fått fäste i massmedia och föreningslivet där det ibland av-
vänds som benämning på organisationer. Attac har exempelvis be-
nämnts som en ny social rörelse, både av betraktare och av med-
lemmar. Nära besläktad med begreppet social rörelse är begreppet 
folkrörelse som varit en mer vanlig benämning i Sverige. Även när 
det gäller folkrörelsebegreppet förekommer definitionssvårigheter 
(se t ex Wijkström et al 2004, s. 39ff). Jag ser, givet avhandlingens 
syfte, ingen analytisk poäng i att göra åtskillnad mellan begreppen 
”social rörelse”, ”folkrörelse” eller kort och gott ”rörelse”, utan 
anser att samtliga är att brukbara för att begreppsliggöra ett kollek-
tivt handlande, som är vidare och mer empiriskt svåravgränsat än 
en organisation, och som syftar till sociala, kulturella och politiska 
förändringar av olika slag. Givet detta ser jag det som rimligt att 
tala om exempelvis arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, miljörörel-
sen eller den globala rättviserörelsen.  

De sociala forumen ser jag som en typ av organisering och mo-
bilisering som är relaterad till sociala rörelser. Främst till den så 
kallade globala rättviserörelsen, för vilken de sociala forumen kan 
ses som dess mest centrala manifestation och mötesplats (Glasius 
& Timms 2006). Men i och med att denna rörelse är en ”rörelse av 
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rörelser”, eftersom den involverar aktörer som kan beskrivas som 
delar av andra sociala rörelser (arbetarrörelsen, den feministiska 
rörelsen, miljörörelsen), befinner sig det sociala forumet också i 
relation till andra rörelser. 

Avhandlingen fokuserar alltså en empirisk företeelse – sociala 
forum – och inte den globala rättviserörelsen i sin helhet som ana-
lytiskt kan förstås som en social rörelse. Men i och med de sociala 
forumens centrala plats i konstitueringen av den globala rättviserö-
relsen, anknyter jag i min studie av denna empiriska företeelse även 
till en mer allmän diskussion om denna sociala rörelse.  

Forskningen om sociala rörelser allmänt är mycket omfattande. 
Populärt indelas denna forskning i fyra traditioner med olika tolk-
ningar av fenomenets ”natur”, närmast paradigmatiska: kollektiv 
behaviorism, resursmobiliseringsteori, politiska processperspekti-
vet och identitetsparadigmet (Edelman 2001; Wettergren & Jami-
son 2006). Gränserna häremellan är inte knivskarpa och det finns 
dessutom flera exempel på studier som försökt överbrygga dem. 
Traditionerna skiljer sig också åt i var dess genomslag varit störst. I 
Europa har identitetsparadigmet, som ibland benämns ”nya sociala 
rörelseskolan” (New Social Movement Theory) eftersom särskilt 
nya rörelser fokuseras, blivit dominerande. I USA har resursmobili-
seringsteori och politiska processperspektivet dominerat.   

 Inom den tradition som ofta benämns kollektiv behaviorism 
beskrivs sociala rörelser i termer av kollektiva till synes irrationella 
reaktioner. Reaktioner vilka ses som en följd av strukturella spän-
ningar i samhället (sociala problem) eller som ett uttryck för social 
kreativitet i ett kollektivt skapande av nya normer anpassade efter 
samhällsförändringar. Socialpsykologiska aspekter av kollektivt 
handlande ställs i förgrunden. Här görs nödvändigtvis ingen princi-
piell skillnad mellan kollektiva beteenden i form av sociala rörelser 
och andra ”massfenomen” (panik, moden, etc). Traditionen, som 
hade en dominerande ställning under 1940- och 50-talen, blev ifrå-
gasatt av s k resursmobiliseringsteoretiker under 1960-talet som 
med hänvisning till medelklasspräglade aktivistgrupper istället be-
tonade att sociala rörelserna borde betraktas som ett utslag av ett 
rationellt och strategiskt handlande hos individer. I denna nyare 
forskningsinriktning framhålls hur olika resurser (ekonomi, nät-
verk, koalitioner) blir avgörande för sociala rörelsers framgång. Ur 
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resursmobiliseringsperspektivet utvecklades det så kallade politiska 
processperspektivet.  I detta betonar bl a betydelsen av politiska 
möjlighetsstrukturer (political opportionity structures), t ex hur 
olika institutionella och politiska faktorer kan verka stödjande av 
en mobilisering, samt hur rörelser skapar mening och artikulerar 
sina politiska strävanden, både internt och i relation till omvärlden 
(s k  ”framing processes”). Inom det så kallade identitetsparadig-
met, där tonvikten ofta läggs just vid betydelsen av kollektiv identi-
tet, betonas framförallt relationen mellan sociala rörelser och sam-
hälliga förändringsprocesser.  Man uppmärksammar hur nya socia-
la rörelser tar form i ljuset av teorier om t ex övergång från ett in-
dustriellt till ett postindustriellt samhälle eller till en tilltagande 
samhällelig komplexitet (Edelman 2001; Wettergren & Jamison 
2006). 

Min ståndpunkt i denna avhandling är att såväl mode, känslor, 
resurstillgångar, strategiska överväganden, kollektivt meningsska-
pande liksom identiteter och samhälleliga förändringsprocesser 
rimligen är aspekter vars beaktande kan berika en förståelse av de 
sammanhang och processer som är centrala vid framväxten av so-
ciala rörelser.  Olika traditioner har fäst olika vikt vid dessa aspek-
ter och därmed utvecklat teoretiska verktyg som synliggör olika 
dimensioner. När jag studerat den rörelserelaterade empiriska före-
teelsen sociala forum har detta inte skett med utgångspunkt i ett 
specifikt paradigm inom rörelseforskningen. Jag har eftersträvat att 
hålla mig öppen inför olika tolkningsmöjligheter (Alvesson & 
Sköldberg 1994; Gustavsson 2000), och inte heller begränsat mig 
till teorier som förekommit inom rörelseforskning när det gäller att 
förstå de sociala forumen. 

I de följande avsnitten presenteras vilka mina teoretiska inspira-
tionskällor är och hur jag förhåller mig till dessa i mitt tolkningsar-
bete, som inspirerats av en hermeneutisk etnografisk forskningstra-
dition (Bjurström 2004).  Dessa teoretiska inspirationskällor har jag 
funnit användbara för att begreppsliggöra olika aspekter av de tolk-
ningsprocesser – eller kamper om att beteckna världen – som de 
framväxande sociala forumen präglas av. De sociala forumens ex-
plicita ambition, så som den presenterats i inledningen, är att utma-
na det nyliberala tolkningsföreträde som man upplever präglar sam-
tiden. Mot nyliberala idéer om att det saknas alternativ (”There Is 
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No Alternative”) till en politik präglad av marknadslösningar och 
privatiseringar, reser man parollen En annan värld är möjlig. De 
sociala forumen kan därmed sägas ingå i en kamp på en samhällig 
nivå om att beteckna vad som är politiskt möjligt, där ett nyliberalt 
tolkningsföreträde inom politik och samhälle utmanas. Denna kamp 
tolkar jag med hjälp av det neo-gramscianska perspektiv som pre-
senteras nedan. En annan aspekt av kampen om betecknande rör 
det interna tolkningsprocesser som präglar framväxten av de socia-
la forumen.  Här sker i sin tur en typ av betydelseförhandlingar 
mellan olika aktörer. Med begreppet framing/inramning tar jag 
fasta på hur närvaron av, och konstruktionen av, olika tolkningsra-
mar blir viktig i dessa interna förhandlingar. Begreppet symboliskt 
kapital används därtill för att belysa maktrelationer i dessa interna 
betydelseförhandlingar. De olika perspektiven, som berörs i det 
följande, fångar alltså olika aspekter av den mångdimensionella 
tolkningskamp de sociala forumen präglas av. 

  

Hegemoni och mothegemoni 
I arbetet med avhandlingen har ett teoretiskt perspektiv inspirerat 
av marxisten Antonio Gramsci (1967 & 2000) använts för att ringa 
in studiens fokus. De begrepp som jag primärt använt mig av, och 
som jag kommer att presentera i det följande, är: hegemoni, mothe-
gemoni, sunt förnuft, historiska block och (mothegemoniska) koali-
tioner. Dessa begrepp har använts för att ställa inledande frågor och 
välja lämpliga studieobjekt (se artikel I) liksom för att vägleda min 
uppmärksamhet under fältstudier och analyser (se artikel II). Detta 
val av teoretisk utgångspunkt anknyter studien både till en befintlig 
tradition inom folkbildningsforskningen och till en pågående dis-
kussion om de sociala forumen.  I svensk och internationell folk-
bildningsforskning har Gramsci varit en central influens i ett flertal 
studier just för att beskriva den ideologiska och kulturella mobili-
sering som folkrörelsers organisering av studier och bibliotek inne-
burit (Arvidson 1985 & 1991; Leffler 1999; Talerud 1985; Mayo 
1999; Holst 2002). Även inom studier av, och debatt om, de sociala 
forumens politiska och ideologiska betydelse har Gramsci varit en 
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central inspirationsskälla (se Bond 2005; de Sousa Santos 2004; 
Evans 2005; Caruso 2007; Abrahamsson 2003). 
  Det finns en rad tolkningar av Gramscis teorier om hegemoni 
som maktordning (se t ex Stigendahl 1989; Holst 2002) som han 
formulerade i sina delvis fragmentariska fängelseanteckningar 
(Gramsci 1967; Gramsci 2000). I denna avhandling anknyter jag 
till tolkningar av Gramsci som utvecklats för att begreppsliggöra 
olika gruppers (inte bara arbetarklassens och arbetarrörelsens) poli-
tiska och kulturella motstånd mot en dominerande samhällsordning 
(Hall 1989; Mayo, P. 1999; Mayo, M. 2000; Carroll & Ratner 
1994). Begreppet mothegemoni (eller ”counter-hegemony”) som 
utvecklats i denna så kallade neo-gramscianska tradition (Carroll & 
Ratner 1994, s. 7), används för att ringa in motståndshandlingar i 
form av koalitionsbyggande och upprättande av alternativa arenor 
för kunskapsspridande som uppstår i kampen om hegemonin i 
samhället.3  
 Min utgångspunkt är att hegemoni bör förstås som en kom-
plex maktordning genom vilken en härskande social grupp, eller 
snarare en konstellation av flera sociala grupper, upprätthåller sin 
överordnade ställning genom att skapa ett legitimerande samtycke 
bland underordnade grupper. Gramsci (1967) använder begreppet 
historiskt block för att beskriva den konstellation av grupper som, 
under ledning av en härskande klass, vid en given tidpunkt innehar 
den ledande ställningen i en hegemonisk ordning. För att analysera 
denna maktutövning delar Gramsci in samhällets överbyggnad i två 
sfärer: staten och det civila samhället. Till det civila samhället räk-
nas i detta sammanhang t ex kyrkor, skolor, föreningsliv och tid-
ningar. Där sprider den härskande klassen sin världsbild och etable-
rar ett spontant samtycke. Här skapas och återskapas hegemonin 
genom ständigt pågående processer av kamp, där det ledande histo-
riska blocket, genom att utöva ett intellektuellt och moraliskt ledar-
skap försöker framställa den rådande ordningen som självklar och 
naturlig. Med staten avses huvudsakligen dess repressiva delar, 
såsom domstolar, parlament, militär och polis, vilka utövar en 
tvångsmakt som befäster den rådande ordningen i de fall skapandet 
samtycke misslyckas. Uppdelningen mellan civilt samhälle och stat 
är emellertid inte entydig hos Gramsci (Stigendal 1989). De olika 
formerna av makt – skapande av samtycke och utövande av våld – 
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kan dessutom spåras i båda dessa sfärer. Uppdelningen ska därför 
ses som idealtypisk och analytisk snarare än empirisk.  
 Även utanför den gramscianska idétraditionen är det civila 
samhället ett omstritt begrepp som syftar till att beskriva en sfär av 
samhället som är autonomt eller relativt autonomt i förhållande till 
staten; huvudsakligen avses ideella föreningar, stiftelser och nät-
verk (även om vissa definitioner också inkluderar företag och fa-
miljerelationer). Se t ex Stubbegard (1998) och Sundgren (2000 s 
75ff). Det civila samhället återfinns även som ett begrepp som an-
vänds av aktiva inom den globala rättviserörelsen när de sociala 
forumens målgrupper definieras. Även här råder oklarhet om vad 
som exakt avses (enligt plattformen för World Social Forum räknas 
exempelvis inte partier till denna sfär). Denna oklarhet beträffande 
det civila samhällets gränser, liksom betoningen av dess autonomi, 
diskuteras och problematiseras i artikel II. 
 Kampen om hegemoni ses i denna avhandling som en kom-
plex social process som spänner över flera sfärer i samhället. Det 
civila samhället blir i denna kamp en betydelsefull terräng för 
grupper som försvarar respektive utmanar den hegemoniska ord-
ningen. Genom en kulturell och ideologisk kamp, som alltså pågår 
på flera håll och nivåer i samhället (genom massmedia, utbildning, 
opinionsbildning, reklam, föreningsliv, facklig organisering, poli-
tiska församlingar, folkbildningsarbete etc), etableras ett övergri-
pande samtycke kring den rådande ordningen. Detta samtycke antar 
karaktären av vad Gramsci kallar ett ”sunt förnuft”; en grundläg-
gande, dominerande och vittomspännande föreställningsvärld som 
får den rådande maktordningen att framstå som naturlig och legi-
tim. 
 I den hegemoniska process i vilken det sunda förnuftet produ-
ceras är emellertid olika utmanande krafter närvarande. ”I alla he-
gemoniska processer”, skriver Åsa Linderborg (2001, s. 16-17), 
”finns alternativ eller oppositionella strömningar, mothegemonier, 
som både bekräftar och utmanar hegemonin” (kursivering i origi-
nal). Hegemoni som maktform ska alltså inte förstås som ett sta-
tiskt system, utan en komplex process där det ledande historiska 
blocket ständigt måste förhålla sig till utmanande sanningsanspråk. 
Dessa utmanande anspråk kan förvisso erkännas och inkorporeras i 
den hegemoniska ordningen, men bara så länge de inte hotar makt-
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blockets långsiktiga intressen. Primärt handlar det för det härskan-
de blocket i ett kapitalistiskt samhälle om att slå vakt om förhållan-
den som rör den ekonomiska nivån inom produktionen, som utgör 
grunden för dess maktposition. 
 Det pågår alltså en kamp om det ”sunda förnuftet”, en stän-
digt pågående betydelseförhandling som flera sociala grupper del-
tar i. Denna kamp liknar Gramsci vid ett ”ställningskrig” där mak-
ten erövras genom en successiv och mångdimensionell kamp, till 
skillnad mot en mer fysisk kamp som innefattar ett direkt överta-
gande av statsapparaten likt vid den ryska revolutionen. För grup-
per som vill utmana den bestående ordningen blir det, enligt detta 
perspektiv, nödvändigt att ge sig in i detta ställningskrig, bland 
annat genom att etablera och sprida alternativa verklighetsuppfatt-
ningar och egen kunskap. Med andra ord att skapa mothegemonier 
(Mayo 1999) som kan utmana (och därmed också förändra) hege-
monin. För att ett sådant mothegemoniskt arbete ska nå framgång 
krävs emellertid att rörelser som eftersträvar samhällsomvandling 
skapar nödvändiga koalitioner och formerar ett eget historiskt 
block. Användningen av begreppen historiskt block och koalition 
varierar i litteraturen (se Carroll & Ratner 1994; Holst 2002; Coben 
1998). Min tolkning är att historiskt block bör ses som ett analytiskt 
begrepp som pekar ut en konstellation av grupper och intressen 
som utgör en ledande kraft i en hegemonisk ordning. Koalitions-
byggande mellan olika grupper som avser utmana denna ordning 
betraktas vidare som en förutsättning för att ett nytt historiskt block 
ska kunna uppstå. Om en sådan mothegemonisk koalition får till-
räckligt politiskt och ideologiskt genomslag, och successivt intar en 
ledande ställning i samhället, blir koalitionen sannolikt en ledande 
kraft i vad som analytiskt kan förstås som ett nytt historiskt block.  
Med begreppet koalition avser jag i denna avhandling samarbeten – 
mellan grupper, organisationer, individer och institutioner – med 
avsikt att nå ett gemensamt politiskt mål. Det kan vara både kort-
siktiga (vid manifestationer och arrangemang) och långsiktiga 
(kampanjer, nätverk); en gräns häremellan är svår att dra exakt, då 
kortsiktiga samarbeten skapar relationer och nätverk som kan åter-
aktualiseras vid senare mobiliseringar (Mayo 2005). Framväxten av 
ett nytt historiskt block förutsätter, som jag ser det, ett omfattande 
koalitionsbyggande på olika nivåer (lokalt, nationellt och globalt). 
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Dessa koalitioner är möjliga att empiriskt urskilja genom studier, 
till skillnad mot historiska block som alltså kan inringas och förstås 
analytiskt (men inte exakt utpekas empiriskt). 
 Det är en öppen fråga huruvida en mothegemonisk koalition 
lyckas uppnå en ställning som ledande kraft i ett nytt historiskt 
block. Vilka grupper som blir ledande i en mothegemonisk koali-
tion (och sedermera det nya blocket) bör inte heller det ses som 
givet på förhand. Hos Gramsci ses arbetarklassen som den ledande 
utmanande kraften i kampen om hegemoni och Partiet tillskrivs 
rollen som en modern furste i machiavellisk anda som utövar ledar-
skap i det historiska block som formeras. Istället för att se arbetar-
klassen som den enda och ledande kraften i kampen mot en kapita-
listisk hegemoni betonar neo-gramscianska uttolkare att ett flertal 
grupper, som artikulerar olika typer av motstånd, är att se som po-
tentiellt centrala aktörer i formerandet av koalitioner och framväx-
ten av ett nytt historiska block.  I en diskussion om hur allianser 
och nya historiska block konstrueras betonar exempelvis Stuart 
Hall (1989), att den sociala kampen ”diversifierats”, så att arbetar-
rörelsen och en homogen arbetarklassidentitet inte längre har sam-
ma centrala roll i kampen mot den rådande hegemonin och i ska-
pandet av visioner om hur samhället kunde se annorlunda ut. Det 
betyder inte att arbetarklassen ”spelat ut sin roll”, menar Hall, den 
är alltjämt central för det kapitalistiska samhällets existens och för-
ändring. Hall understryker dock att kritiken mot den bestående ord-
ningen alltmer tar utgångspunkt även i andra identiteter, grupper 
och rörelser (i frågor som rör moral, sexualitet, etnicitet etc). Detta 
kan ses i ljuset av att allt fler identiteter politiseras och att allt fler 
livssfärer dras in i den kapitalistiska civilisationen. Det finns heller 
ingen automatik mellan ”objektiva” klasspositioner och specifika 
intressen, dessa måste skapas politiskt och ideologiskt genom att en 
enhet konstrueras mellan olika grupper och krafter, t ex i formeran-
det av nya historiska block och hegemoniska projekt (Hall 1989).  
 En poäng med en neo-gramsciansk ansats är, menar Carroll & 
Ratner (1994), att den distanserar sig både från ekonomisk och dis-
kursiv reduktionism. Kampen om hegemoni beskrivs som en kom-
plex språklig och symbolisk kamp där ekonomiska förhållanden 
utgör en central, men inte determinerande, dimension.  Det vill 
säga att denna kamp inte reduceras till att enbart ses som en språk-
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ligt/diskursiv process, där det inte finns någon logisk relation alls 
mellan ekonomiska klassrelationer och artikuleringen av politiska 
intressen (jfr Laclau & Mouffe, 1985).  Även om ekonomiska för-
hållanden inte förutbestämmer de sociala relationer och konflikter 
som präglar hegemonin tenderar kapitalets makt, menar Carroll & 
Ratner (1994), ha betydelse även i andra kamper än klasskamp 
(kvinnokamp, miljökamp, antirasistisk kamp etc). Därmed rymmer 
också kampen mot kapitalets makt en potential att kunna ena flera 
olika grupper och rörelser. 

Social movements may or may not align themselves with some aspect 
of working-class identity, but in any case capitalism’s totalizing dy-
namics is likely to be a common extra-discursive factor in their multi-
form struggles. To the extant that these struggles incorporate a resis-
tance to the power of capital in some way, there is a strong basis in 
their practices for counter-hegemonic coalition formation. Such com-
mon ground need not to be the sole basis for pursuing progressive alli-
ances, but it is likely to prove especially durable in sustaining such 
coalitions across successive conjunctures. (Carroll & Ratner 1994, s. 
18, kursivering i original)  

Peter Mayo (1999) betonar i liknande ordalag behovet av nya koali-
tioner, t ex mellan arbetarrörelsen, den feministiska rörelsen och 
miljörörelsen, i skapandet av nya historiska block. Samtidigt under-
stryker han att vissa typer av maktordningar mycket väl kan repro-
duceras, samtidigt som andra utmanas. Ett sammanhang som i ett 
avseende är mothegemoniskt, kan i ett annat avseende stärka den 
hegemoniska ordningen: ”for example, one may come across a 
counter-hegemonic class discourse devoid of gender/race conside-
rations” (Mayo 1999, s. 140). Men man kan även t ex se historiskt 
hur arbetarrörelsen, samtidigt som den i vissa avseenden utmanat 
en kapitalistisk hegemoni, i andra avseenden återskapat samma 
ordning och gett den legitimitet (jfr Linderborg 2001). En rörelse 
bör inte per definition anses vara mothegemonisk. De olika prakti-
ker, aktiviteter, sanningsanspråk, kunskaper och identiteter som 
produceras i rörelsesammanhang kan ses som både potentiellt re-
producerande och potentiellt utmanande av en hegemonisk ord-
ning.4 En rörelses, eller rörelseorganisations, framgång i sin strä-
van att utmana en hegemonisk maktordning är, skriver Carroll & 
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Ratner (2001, s. 609) beroende av ”[…] avoiding both integration 
into established institutional orders and marginalisation to the pe-
riphery of political consciousness.”. Det vill säga att det är centralt 
för en potentiellt mothegemonisk mobilisering att inte bli neutrali-
serad genom ett införlivande i en oförändrad befintlig ordning, lik-
väl som att det är centralt att inte bli en marginaliserad företeelse 
med betydelse endast för en smal krets av särskilt politiskt medvet-
na. 

t genom dominans, snarare än ge-
nom

iska förhållanden i en ideologisk kamp 

Relationen mellan en mothegemonisk mobilisering och den rå-
dande hegemonin bör inte tolkas som enkelt dualistisk.5 Relationen 
här emellan är komplex och element i det dominerande sunda för-
nuftet rymmer frön till motstånd, liksom att mothegemoniska dis-
kurser rymmer inslag av hegemoniska föreställningar.  Den hege-
moniska ordningens legitimitet bygger på att ett visst (begränsat) 
mått av motstånd tillåts existera, då detta till och med kan stärka 
den allmänna uppfattningen om att den rådande ordningen är rätt-
vis.  En samhällsordning där inga oppositionella röster tillåts bör 
snarare beskrivs som totalitärt; som en ordning präglad av att den 
härskande gruppen utövar mak

 hegemoni som maktform. 
I och med att den hegemoniska ordningen mer eller mindre ge-

nomsyrar hela samhället, även underordnade och oppositionella 
grupper, finns ingen entydig gräns mellan dem som är ”för” och 
dem som är ”mot” den hegemoniska ordningens olika komplexa 
dimensioner. Perspektivet sätter emellertid fingret på dynamiker av 
kamp om tolkningsmakt som präglar samhällen vars härskande 
gruppers position inte primärt vilar på våldsutövning utan skapande 
av samtycke. Med mothegemonisk mobilisering avser jag alltså 
initiativ och praktiker som syftar till att etablera ett alternativt tolk-
ningsföreträde och sprida en motståndskultur med hegemoniska 
anspråk (jfr Pacheco 1989, s. 42). En sådan definition av begreppen 
hegemoni och mothegemoni, som betonar dess komplexa relation, 
gör det inte möjligt att uttala sig om ”absoluta mått av den ena eller 
andra klassens kulturella och ideologiska maktställning utan tillåter 
ett resonemang om dynam
(Frenander, 1994, s. 81)”.  
 Den hegemoniska ordning som präglar dagens globala kapita-
lism har begreppsliggjorts av både samhällsforskare och rörelsein-
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tellektuella som en nyliberal hegemoni (jfr Ryner 2002; Carroll & 
Shaw 2001; Bohle 2006). Nyliberalism ska i detta sammanhang 
inte förstås enbart som en uttalad idépolitisk inriktning, utan som 
en beteckning på ett tänkande i vilket ekonomiska marknadsmodel-
ler tillämpas på allt fler sektorer i samhället.  Detta avspeglar sig 
också i att människor förväntas – och accepterar – att agera i enlig-
het med en konsumtions- och försäljningsrationalitet i allt fler 
sammanhang, oavsett om det gäller vård, omsorg, utbildning eller 
presentation av sig själv i jobbansökningar (jfr Fejes 2006; Fogde 

smöjlig-

2007).  
 I den politiska debatten i Sverige har nyliberala tankar fått 
stor spridning från 1980-talet och framåt (Boréus 1997). Genom-
slaget för nyliberala idéer gäller inte bara en diskursiv nivå utan har 
också tagit sig konkreta politiska uttryck. De senaste decennierna 
har en omvandling av den offentliga sektorn i Sverige skett i form 
av privatiseringar, bolagiseringar och avregleringar. Marknadsmo-
deller har blivit till ideal även för den offentliga organiseringen av 
vård- och utbildningssektorn. ”Marknadsreformer”, skriver Anders 
Forssell (1999, s. 14), ”ses inte längre som uttryck för en extrem 
nyliberalism, utan som naturliga och rationella organisationslös-
ningar för effektivare produktion.” Nyliberalismens genomslag kan 
alltså, ur ett gramscianskt perspektiv, ses som ett uttryck för hur ett 
dominerande tänkande, ett (hegemoniskt) samtycke, etablerats och 
kommit att omfatta inte bara konservativa och liberaler, utan även 
arbetarrörelsen och den politiska vänstern. Så väl borgerliga som 
socialdemokratiska regeringar har under 1980- och 90-talet kommit 
att bedriva en politik som varit i linje med nyliberala idéer om 
marknadsstyrning av offentlig verksamhet, privatiseringar och en 
mer ”flexibel” arbetsmarknad. Denna utveckling som kunnat skön-
jas i Sverige har motsvarigeter i flertalet länder i Nord (jfr Ryner 
2002; Fairclough 2000; Hall 2005). I Syd har Internationella valu-
tafonden (IMF) och Världsbankens påtvingade strukturanpass-
ningsprogram, med likartad politisk inriktning, haft omfattande 
genomslag. I flera fall har detta haft en direkt och dramatisk inver-
kan på människors livsvillkor i form av minskad tillgång till sjuk-
vård och utbildning liksom till grundläggande försörjning
heter (Bennis & Moushabeck 1993; Alberto Torres 2002). 
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 Givet en neo-gramsciansk teoretisk förståelse av maktutöv-
ning och motståndsmöjligheter blir det angeläget att rikta uppmärk-
samheten mot sammanhang där nya historiska block och mothege-
monier kan tänkas vara i vardande. Det vill säga sammanhang 
präglade av koalitionsbyggande mellan olika grupper och formule-
randet av alternativa ”sanningar” än de som är förhärskande i sam-
hället. I artikel I exemplifieras och diskuteras ett antal sådana 
sammanhang. Denna artikel, som skrevs innan jag inledde mitt 
huvudsakliga fältarbete, utgör därmed också en presentation av den 
teoretiska förförståelse jag närmade mig studieobjektet med. I mö-
tet med fältet har jag varit öppen för omprövning och modifiering 
av denna inledande teoretiska förståelse, vilket resulterat dels i att 
andra kompletterande teoretiska perspektiv tillämpats i artikel III & 
IV 

uder förvisso till en fruktbar diskussion om före-
teel

(se nedan), dels i att komplexiteten i mothegemoniska projekt 
diskuteras mer ingående i artikel II.   

En begränsning som jag noterat med det gramscianska perspek-
tivet under fältarbetets gång är att penseldragen lätt blir grova och 
att det ofta förutsätter att en längre historisk utveckling kan beaktas 
för att frågan om det mothegemoniska genomslaget ska kunna be-
dömas. Det som sker i enskilda rörelseaktiviteter blir svårt att 
koppla till effekter i form av samhällsförändring. De aktiviteter 
som studeras i denna avhandling är så pass samtidiga att dess lång-
sikta effekter inte kan avgöras. I analysen av interaktionsdata från 
de processer jag följt har jag uppfattat hegemonibegreppet som 
trubbigt. Det inbj

sen sociala forum, men centrala nyanser, detaljer och komplexi-
teter försvinner.  

En faktor som ytterligare komplicerar användningen av hege-
monibegreppet är att flera av de rörelseaktiva jag studerat använder 
sig av begreppet när de artikulerar sin självförståelse. Det blev ti-
digt uppenbart att den interaktion mellan rörelseaktivism och rörel-
seforskning som Ahrne och Papakostas (2006) påpekar lämnat av-
tryck i de kontexter jag studerat. Vissa aktiva använder själva – 
utan min uppmuntran – en gramsciansk begreppsapparat när de 
beskriver den egna verksamheten, i dokument, interaktion och in-
tervjuer. Detta kan ses som en ett exempel på den dubbla hermene-
utik som Giddens (1996, s. 26) menar kännetecknar samhällsveten-
skapen. Med andra ord, det är inte bara forskaren som tolkar andras 
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tolkningar, utan också samhällsvetenskapliga tolkningar återförs, 

ärför har jag kompletterat den 
gram

es som kognitivt beskaffade och 
studeras i psykologiska termer. Men Snow & Benford (2000, s.  56) 
beto pp-
rätth

tive discussions and debates that social movement ac-

tolkas och används i självförståelsen av de människor som studeras.   

Inramning och mode 
Att bara använda ett gramscianskt perspektiv skulle, som jag ser 
det, vara problematiskt eftersom det skulle innebära att centrala 
aspekter och detaljer i mobiliseringen osynliggörs eller blir otydli-
ga. Dessutom finns en risk att svårigheter skulle uppstå i att i tolk-
ning och analys komma bortom deltagarnas självförståelse, vilket 
jag sett som en av mina ambitioner. D

scianska ansatsen med perspektiv som jag upplever bättre syn-
liggör relevanta aspekter av den interaktion och den betydelseför-
handling som jag empiriskt studerat. 

Det finns flera perspektiv att välja mellan för att belysa mel-
lanmänsklig interaktion och betydelseförhandling i grupper av det 
slag jag studerat. Inom forskning om sociala rörelser har framförallt 
begreppet inramning – ”framing” – använts flitigt (Benford & 
Snow 2000). Förtjänsterna med detta perspektiv är att det sätter i 
fokus de socialt skapade tolkningsramar som präglar de lokala in-
nebörder det sociala forumet får. Goffmans (1974) definition av en 
tolkningsram (frame), som senare utvecklats av Snow et al (1986), 
är “a schemata of interpretation” som möjliggör för individer att 
“locate, perceive, identify, and label” (Goffman 1974, s. 21) förete-
elser och händelser i deras närhet och i världen i stort. Tolknings-
ramar är sätt att organisera eller göra antaganden om vad vi ser, 
som definierar detta och gör det meningsfullt. En tolkningsram för 
kollektivt handlande (”collective action frame”), som är ett begrepp 
som används i relation till det kollektiva meningsskapande som 
sker i sociala rörelser, kan delvis s

nar att dessa tolkningsramar huvudsakligen skapas och u
ålls genom social interaktion: 

their essence, sociologically, resides in situated social interaction, that 
is in the interpre
tors engage in amongst each other and in the framing contests that oc-
cur between movement actors and other parties within the movement 
field of action.  
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Därför är interaktion som sker i sammanhang som rörelsesamman-
komster och kampanjer en central utgångspunkt för studier av ”the 
framing process” (Benford & Snow 2000, s. 623-624). Men även 
intervjuer med aktivister och analyser av organisationers pamfletter 

sätt, eller så 

 betonar betydelsen av 

vänder Blumer 
(1969b), som är flitigt citerad inom litteraturen om mode i organi-
satio

e in fashion, to be abreast of 
what has good standing, to express new tastes which are emerging in a 

och dokument har använts som metod vid analyser av tolkningsra-
mar i forskning om sociala rörelser (Johnston 2002). 
 I sammanhang, så som de organiseringsprocesser som studeras 
i denna avhandling, där flera olika organisationer och grupper ingår 
blir relationen mellan flera olika “frames” betydelsefull. Här kan å 
enda sidan olika sätt att inrama en företeelse eller fråga samman-
länkas i en övergripande ”coalitional framing” och etablerandet av 
ett ”master frame”, som på ett flexibelt sätt skapar en delad inram-
ning som är kompatibel med flera olika förhållnings
uppstår konflikter mellan olika tolkningar i form av ”frame dispu-
tes” (Croteau & Hicks 2003; Snow & Benford 1992).  
 I artikel III uppmärksammas en inramningskonflikt (frame dis-
pute) beträffande det sociala forumet i vilken en uppdelning mellan 
”det nya” och ”det gamla” blev central. I tolkningen av detta häm-
tas inspiration från teoretiska perspektiv som
mode som en social kraft (Blumer 1969b; Abrahamson 1991; 
Czarniawska and Sevón 2005; Best 2006). 
 När globala idéer och företeelser etableras lokalt är mode (fa-
shion) en kraft som har central betydelse, menar Czarniawska och 
Sevón: “people imitate desires and beliefs that appear as attractive 
in a given time and space” (2005, s. 10). Best (2006) menar att 
lockelsen till det nya är ett karaktäristiskt drag i samtida samhällen, 
som är djupt rotad i utbredd och kulturellt skapad tro på framsteg 
och möjlighet till förbättring. För att beskriva den allmänna drag-
ningskraften i det nya i moderna samhällen an

nsforskning, begreppet ”fashion mechanism”: 

[that appears in] response to a wish to b

changing world (Blumer 1969b, s. 282). 

Modets attraktionskraft är emellertid inte lika stark i alla miljöer. 
Misstänksamhet mot ”det nya” och tilltro till redan existerande 
trosföreställningar kan motbalansera modets inflytande, enligt 
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Blumer. Best (2006) menar att obenägenhet att hänge sig åt ”det 
nya”, t ex i samband med introduktion av nya management-idéer 
vid organisationsförändringar, även kan ses i ljuset av negativa 
erfarenheter från tidigare introducerade ”nyheter”. Betydelsen av 
mode när globala idéer ”reser” och etableras lokalt kan således sä-
gas bero på de tolkningar som görs i olika sociala och historiska 
kontexter. Czarniawska och Sevón (2005) betonar att organisato-
riska idéer som färdas globalt översätts och ges ny mening i de lo-
kala kontexter de mottas. Denna mening förhandlas lokalt och kan, 
menar jag, studeras bl a i form av lokala inramningsprocesser där 
bety

det av hegemonibegreppet, vilket jag ser som ett rimligt förhåll-
ningssätt.                                                                                                                                           

hegemonibegrepp är det möjligt att för-

delsen av mode kan, men inte tvunget måste, bidra till att idéer 
inramas som något attraktivt.  

Framing-perspektivet ger som jag ser det en möjlighet att ana-
lysera en förhandling på ”mikro-nivå” på ett sådant vis att denna 
kan relateras till en diskussion om de sociala forumens potentiella 
funktion som mothegemoniskt praktik. Kopplingen mellan den 
gramscianska teoribildningen och detta perspektiv som har tydliga 
rötter i Erving Goffmans forskning och i symbolisk interaktionism 
är inte självklar.  Men det lokala tolkandet av symboliska innebör-
der är som jag ser det en central aspekt av en mothegemonisk mo-
bilisering på en övergripande samhällelig nivå. Snow och Benford 
(1988, s. 204) anger även just Gramscis hegemoniteori som en refe-
renspunkt vid utvecklandet av sitt framing-perspektiv i forskning 
om sociala rörelser. Gramsci utgår förvisso från en marxistisk ma-
terialistisk samhällsanalys där ekonomiska förhållanden, produk-
tion och klasskamp är centrala. Men han betonar samtidigt vikten 
av att etablera betydelser och tolkningar; att dessa inte på förhand 
är givna – utan uppstår genom en ständigt pågående (social och 
kulturell) process. Denna betoning gör att social interaktion till-
skrivs en större betydelse i analysen än i mer strikt ekonomiskt 
inriktad marxistisk teori. Dahlstedt (2000) gör följande reflexion 
över relationen mellan studier av social interaktion och användan-

Ett Gramsci-influerat perspektiv på maktens och motmaktens flytande 
konstellationer kan bilda en ram inom vilken social interaktion, unge-
fär på det sätt Mead föreställde sig, fungerar och etablerar medvetan-
den.  Utgår vi från Gramscis 
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ena Meads interaktionistiska perspektiv med Marx’ materialistiska an-
sats. (Dahlstedt, 2000, s. 42) 

Man skulle möjligen kunna säga att det ”makroperspektiv” som 
präglar marxistisk teori binds samman med ett ”mikroperspektiv”. I 
samhället delade föreställningar om normalitet, sanning, tillhörig-
heter, identiteter utgör tillsammans ett hegemoniskt sunt förnuft 
som befäster en viss social och ekonomisk ordning. Fenomen som 
är tacksamma att belysa ur ett symboliskt interaktioniskt perspektiv 
blir, ur ett gramscianskt perspektiv, att beakta som viktiga kompo-
nenter i den maktordning som samtidigt är materiell till sin karak-
tär. Fruktbarheten att kombinera ett framing-perskepktiv med en 
neo-gramsciansk ansats har vidare understrukits av Carroll och 
Ratner (1996), som särskilt betonar användbarheten av begreppet 
”master frame” för att analysera framväxten av mothegemoniska 
koalitioner: ”master framing can be seen as the cognitive aspect of 
counter-hegemonic politics” (1996, s. 411-412). Genom framväx-
ten av gemensamma tolkningsramar mellan olika politiska grupper 
kan en ideologisk grund för en mothegemonisk mobilisering möj-
liggöras, menar Carroll och Ratner.  

Genom att analysera olika sätt att tolka och ge betydelser, dvs 
inrama, det sociala forumet kan, menar jag, en förståelse skapas av 
de olika förhållningssätt, och potentiellt överlappande tolkningsra-
mar, som uppstår bland aktörer i organiseringsarbetet. I avhand-
lingens tredje artikel, där en tolkningskonflikt beträffande innebör-
der i namnet ”socialt forum” tolkas och analyseras, används därför 
begrepp från framing-perspektivet som verktyg. 

Därmed inte sagt att perspektivet fångar alla aspekter som är re-
levanta att beakta i en diskussion om det sociala forumets mothe-
gemoniska funktion. Framing-perspektivet har kritiserats för dess 
avsaknad av maktperspektiv (Carragee & Roefs 2004). Vilka lokala 
statusordningar, tolkningsföreträden och former av inflytande och 
makt som uppstår i de lokala förhandlingarna ser jag som en viktig 

tiska och kulturella sammanhang som 
orumen.  

aspekt att belysa i det poli
växer fram kring de sociala f
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Symboliskt kapital 
För att analysera skapandet av maktordningar och tolkningsföreträ-
de har jag, i artikel IV, valt att fokusera vad jag tolkar som mönster 
i den gemensamma delkultur (jfr Fornäs 1992, s. 91ff) som produ-
ceras i organiseringen av det sociala forumet. Det vill säga de för 
sammanhanget specifika koder, trosföreställningar och värden som 
delas i det kollektiva organiseringsarbetet. Jag avser med detta inte 
bara vad som kan beskrivas som en politisk kultur, i form av sär-
skilda politiska teman och ställningstaganden, utan även föreställ-
ningar och värden som vid första anblick inte framstår som politis-
ka eller ideologiska. Principiella idépolitiska diskussioner, om hur 
”en annan värld” bör se ut etc, har varit sällsynta i organiserings-
processen (det är snarare teman som berörs i de offentliga semina-
rier som äger rum på själva forumen). De möten jag studerat har 
huvudsakligen berört frågor beträffande det praktiska arbetet med 
forumet (val av lokaler, val av medverkanden i program, hur eko-
nomin ska ordnas, hur besökare ska lockas, hur man bör benämna 
och synliggöra forumet osv). I dessa diskussioner framträder emel-
lertid mönster i form av prioriteringar, gränsdragningar och etable-
rande av tolkningsföreträde som är kännetecknande för vad jag 
alltså betraktar som den delkultur som präglar sammanhanget. 
Denna delkultur skapar sammanhållning men stänger också männi-
skor ute genom att de inte känner tillhörighet med/lockelse till vad 
den specifika praktiken utger sig för att vara. En viss vokabulär, 
vissa uttryck eller sätt att prata om olika företeelser inom gruppen 
kan fungera utestängande för dem som inte tillägnat sig detta.  Ett 
sätt att förstå denna typ av utestängning är att använda sig av Pierre 
Bourdieus teorier om symboliskt kapital och habitus (Bourdieu 
1997 & 1999; Broady 1998).  Ur ett sådant perspektiv blir det in-
tressant att identifiera vad som i ett specifikt sammanhang tiller-
känns värde – det vill säga utgör ett symboliskt kapital. Begreppet 
symboliskt kapital är således mycket allmänt och syftar till att vissa 
företeelser, egenskaper och sociala positioner i ett visst samman-
hang ges prestige och anseende, att de ses som aktningsvärda och 
bättre än andra företeelser, egenskaper och positioner.  Det handlar 
om ett kollektivt erkännande, en grupps trosföreställning, snarare 
än en enskild individs. Jag föreställer mig alltså en innebörd i be-
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greppet så som Broady (1998, s. 6, kursivering i original) preciserar 
det: ”symboliskt kapital är det som av grupper igenkännes som 
värdefullt och tillerkännes värde”. I och med att vissa egenskaper 
elle

 given situation. Genom 
att 

(primärt globala nätverk 
och

värde 
och

r beteenden tillskrivs värde innebär detta att personer som till-
ägnat sig dessa värden åtnjuter en större respekt än de som inte har 
dessa egenskaper (eller har dem i mindre utsträckning). Vad som 
utgör ett symboliskt kapital i ett givet sammanhang kan avgöras 
först genom empiriska studier. 

Begreppet habitus (Bourdieu 1999) åsyftar människors förmåga 
att agera utifrån sina tillgångar av symboliskt kapital; habitus kan 
ses som ett förkroppsligat kapital och en förmåga att bedöma vad 
som är aktningsvärt att göra/uttrycka i en

symboliska tillgångar är asymmetriskt fördelade i samhället, 
likaväl som inom specifika grupper, uppstår mekanismer av gräns-
dragningar och utestängningar. Hur dessa ter sig i etableringen av 
det sociala forumet ser jag som relevant att beakta i en diskussion 
om forumets mothegemoniska potential.  

I studien använder jag mig alltså huvudsakligen av begreppet 
symboliskt kapital för att analysera och problematisera det sociala 
forumets politiska och kulturella betydelse. I artikeln tas avstamp i 
hur särskilda tillgångar och egenskaper 

 specifika kunskaper om den globala rättviserörelsen) tiller-
känns värde – och blir ett symboliskt kapital i organiseringsproces-
sen.  Jag vill dock understryka att trots att begreppsanvändningen 
inspirerats av Pierre Bourdieu så gör jag inte anspråk på att göra en 
regelrätt fältanalys av de slag han utfört.  

Min tanke är således att lokalisera vad som tillerkänns 
 därmed är att betrakta som ett symboliskt kapital i organise-

ringen. Genom att undersöka vad som tillerkänns värde i arbetet 
som föregår forumet, och som präglar själva arrangemanget, tänker 
jag mig att makt i form av tolkningsföreträde kan förstås, liksom 
skapande av subtila inkluderings- och exkluderingsmönster.  

Detta perspektiv har även den fördelen att det skapar en tydlig 
distans till studieobjektens självförståelse. Ett problem i delar av 
den gramscianska teoribildningen är att den producerar vad Broady 
(1992) har beskrivit som behagliga identitetspositioner för intellek-
tuella som betraktar sig som radikala. Den intellektuelle kan med 
hjälp av Gramsci åberopa en funktion som ”organisk intellektuell” 
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(se artikel I, s. 20), vilket legitimerar dennes position och intellek-
tuella prestige, utan att detta nödvändigtvis skulle bidra till social 
förändring. Tvärtom, menar Broady (1992) med referens till Bour-
dieu, bör de intellektuellas beskrivningar av sig själva främst tolkas 

). Bety-

nat perspektiv 
än 

i termer av social reproduktion och distinktion (särskiljande
delsen av symboliskt kapital och förekomsten av distinktionsska-
pande mönster vid organiseringen av det sociala forumet står alltså 
i fokus för artikel IV. 

Att kombinera och föra dialog med teori 
När ett teoretiskt perspektiv, i detta fall det gramscianska, delvis 
blivit ett inslag i studieobjektens självförståelse kan det, som jag 
ser det, uppstå svårigheter i att skilja forskarens tolkning från stu-
dieobjektens utsagor om sig själva. En parallell kan ses i Bjur-
ströms (2004) problematisering av kulturbegreppet som, förutom 
att vara ett centralt verktyg för många etnografiska forskare, fått 
fäste i vardagsspråket och blivit ett begrepp människor använder 
sig av för att ”förklara” förhållanden. Det har inneburit att etnogra-
fer i större utsträckning tvingats förhålla sig reflexiva till sina tolk-
nings- och förklaringskategorier. Annars kan konsekvensen bli lik-
artad den som uppstår i den klassiska etnografiska falluckan att ”go 
native”, då likhetstecken sätts mellan förståelsen av dem som stu-
deras och deras egen självförståelse. Därför har jag sett det som 
nödvändigt att komplettera den gramscianska ansatsen, som bildar 
utgångspunkt för denna studie, med teorietiska perspektiv som 
möjliggör en nödvändig kritisk distans och bidrar till en mer reflex-
iv tolkning (Alvesson & Sköldberg 1994). Begreppet symboliskt 
kapital är alltså ett verktyg vilket möjliggör distansering genom att 
det kritiskt belyser den studerade praktiken ur ett an

det som präglar deltagarnas självförståelse. Begreppet blir ett 
verktyg som belyser hur praktiken i sig skapar maktordningar och 
präglas av en symbolisk kapitallogik, istället för att enbart betrakta 
den som en horisontell arena för att utmana maktordningar (vilket 
kan sägas vara den självbild som präglar praktiken). 

I det tolkningsarbete som genomförts för denna avhandling har 
således flera teorietiska tolkningar reflekterats mot varandra. Att 
kontrastera olika perspektiv mot varandra kan vara ett fruktbart sätt 
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att utveckla en fördjupad förståelse av en företeelse eller ett feno-
men (Alvesson & Sköldberg 1994; Gustavsson 2000). Det är emel-
lertid inte alltid perspektiv går att kombinera på ett sådant sätt att 
de tillsammans bidrar till en produktiv reflexivitet, dvs om de ex-
empelvis vilar på alltför olika premisser eller tillämpas som  slutna 
system (jfr Bjurström 2004).  Det går, vilket framgår ovan, att se 
den forskning som bedrivs i Bourdieus anda som väsenskild från 
den typ av perspektiv Gramsci tillämpar. Detta reser frågan om 
perspektiven överhuvudtaget är kompatibla. Jag vill därför under-
stryka att jag inte gör anspråk på att kombinera en fältanalys i det 
avseende Bourdieu själv bedrivit, med ett Gramscianskt perspektiv. 
Samtidigt bör det påpekas att klyftan mellan de två perspektiven 
inte nödvändigtvis måste ses som oöverbrygglig. Peter Mayo 
(1999) använder sig av begreppen kulturellt kapital och habitus för 
att problematisera de intellektuellas roll i ett mothegemoniskt arbe-
te. Dessutom kan det nämnas, även om det är av mer kuriösa skäl, 
att Pierre Bourdieu själv i slutet av sin levnad var djupt involverad i 
att analysera och politiskt agera mot den nyliberala hegemonin och 
att han var en aktiv tillskyndare av mobilisering i form av breda 
politiska allianser (Bourdieu 1999b & 2001). Möjligen kan man 
därmed säga att han i sin författargärning närmade sig ett gramsci-
anskt förhållningssätt.  

I avhandlingen bildar således ett perspektiv inspirerat av 
Gramscis hegemonibegrepp utgångspunkten för studien. Förutom 
detta perspektiv har jag alltså låtit mig inspireras av andra teoretis-
ka perspektiv som jag bedömt bidrar till att göra tolkningarna rikare 
och till att belysa relevanta aspekter av de sociala forumens poten-
tiella funktion som mothegemoniska folkbildningspraktiker.  Ge-
nom att ge sig in i dialog med olika teoretiker ökar som jag ser det 
möjligheten att finna nya tolkningar och skapa poängrikedom (Al-
vesson & Sköldberg 1994). I stället för att se en teori som ett me-
kaniskt sorteringsinstrument som vid tillämpning producerar en 
påföljande nödvändig analys, har jag betraktat de teoretiska per-
spektiven som inspirationskällor för tolkning av empiri, likaväl 
som det empiriska materialet använts som inspirationskälla för 
tolkningar av teori. För en hermeneutiskt influerad etnografi (Bjur-
ström 2004) är den hermeneutiska cirkeln eller spiralen en central 
utgångspunkt för tolkning. Det innebär i korthet att sambanden 
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mellan det som tolkas, den kontext det tolkas i och den förståelse 
som ligger till grund för tolkningen betonas.  Även om det ses som 
angeläget inom en hermeneutisk etnografi att ta utgångspunkt i 
empiriska studier, betraktas data som teoriladdade konstruktioner. 
Förståelsen av ett fenomen bygger på en (teoretisk) förförståelse. I 
samspelet mellan förförståelse och förståelse uppstår en ny förstå-
else som i sin tur bildar utgångspunkt för vidare tolkning och för-
ståelse (Bjurström 2004). Spiralmetaforen riktar uppmärksamhet 
mot vikten av att den hermeneutiska cirkeln inte bör bli en ”ond 
cirkel”, där förförståelsen ständigt återskapas genom att nya intryck 
infogas i tidigare mönster, så som i fallet när våra tolkningar styrs 
av fördomar. Tolkningsprocessen bör fortskrida så att cirkeln läm-
nas tillräckligt öppen, så att förförståelsen kan modifieras och tolk-
ningarna ta ny riktning, och därmed ytterligare vidga förståelsen 
(Ödman 1979).  Det handlar med andra ord om att vara öppen för 
nya tolkningsmöjligheter och att lära sig behärska olika perspektiv 
som kan reflekteras mot varandra i tolkningsprocessen (Gustavsson 
2000). Även om studien inledningsvis har vägletts av en viss teori-
etisk förförståelse, har jag varit öppen inför att pröva andra per-
spektiv och infallsvinklar. Detta har ovan beskrivits i form av att 
det inledande gramscianska perspektivet kompletterats och berikats 
med fler infallsvinklar. Detta kompletterande har också varit ett led 
i min strävan efter att inte bara förstå hur de människor som stude-
ras själva tolkar sitt handlande, utan också att kritiskt reflektera 
över denna självförståelse. Bjurström beskriver denna strävan hos 
den hermeneutiska etnografin som uttryck för två delvis motstridi-
ga kunskapsintressen: ”dels att empatiskt leva sig in i människors 
levda kultur, dels att genomskåda denna” (2004, s. 93). Denna vilja 
att i tolkningsprocessen överskrida människors självförståelse åter-
finns i den misstankes hermeneutik som Paul Ricoeur utformat. En 
tanke finns här om att kritisk distans till det som undersöks kan 
skapa tolkningar som går under ytan för att förstå på ett djupare 
plan. Denna djupare förståelse bygger både på att man försöker 
förstå inifrån och på att man riktar en misstanke mot vad som fram-
träder i dessa inifrånperspektiv. På så vis kan forskaren förstå och 
förklara saker på ett annat sätt än det som präglar självförståelsen 
hos berörda, vilket i sin tur kan lämna ett bidrag till en vidgad för-
ståelse (Gustavsson 1996).   
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Genom en kontinuerlig alternering av teori och empiri under 
forskningsprocessen, där jag relaterat del till helhet, har alltså stu-
diens fokus och problemformuleringar successivt skärpts och dess 
analyser och tolkningar vuxit fram. För att läsaren ska kunna be-
döma rimligheten i de tolkningar som görs är det centralt att både 
den vägledande förförståelsen, de perspektiv som gett tolkningsar-
betet riktning, presenteras, liksom det empiriska underlag som 
tolkningarna bygger på (Larsson 2005; Ödman 1979). Den teore-
tiska förförståelse som varit vägledande i tolkningsarbetet har i 
detta kapitel diskuterats och presenteras för läsaren. Hur det empi-
riska underlaget för tolkningarna konstruerats kommer att presente-
ras och diskuteras i det följande. 
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Metod och material 

Studien påbörjades alltså med att ett initialt forskningsfokus inring-
ades med hjälp av teoretiska begrepp från en gramsciansk tradition 
(se artikel I). Detta var sedan vägledande vid min inventering av 
möjliga sammanhang att bedriva fältstudier i. Eftersom mitt fältar-
bete i tid kom att sammanfalla med framväxten av lokala sociala 
forum i Sverige föll det sig naturligt att fokusera specifikt dessa, då 
jag bedömde att dessa vara inbjudande att studera just som potenti-
ellt mothegemoniska praktiker. 

I studiet av de lokala sociala forumens framväxt har jag i enlig-
het med en etnografisk tradition använt mig av ett brett spektrum 
av material som jag insamlat under mitt fältarbete. I den etnogra-
fiska ansatsen ingår, enligt Hammersley och Atkinson (2003, s. 1), 
att forskaren, öppet eller dolt, deltar i människors vardagliga gör-
omål under en längre tidsperiod, för att där undersöka vad som 
händer, lyssna på vad som sägs och ställa frågor. Det handlar kort 
sagt om att samla på sig allsköns tillgängliga data som kan kasta 
ljus över frågor som står i fokus för forskningen. I mitt fall har 
denna ansats resulterat i att jag samlat data av flera slag under peri-
oden 2002 till 2007, med tyngdpunkt på perioden från januari 2003 
till januari 2005 då jag genomförde mitt huvudsakliga fältarbete.  

Den typ av empiriskt material jag insamlat (konstruerat) från de 
två arrangörsgrupper jag följt primärt består huvudsakligen av fält-
anteckningar utifrån deltagande observationer samt bandinspelade 
möten och intervjuer. I kvantitet handlar det om anteckningar och 
ljuddokumentation från ett 70-tal planerings- och utvärderingsmö-
ten, fyra externt riktade rekryteringsmöten, genomförandet av de 
två forumen samt ett tiotal semistrukturerade intervjuer. Därtill har 
jag beaktat en omfattande e-postkorrespondens (>300 meddelan-
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den) från e-postlistor och e-groups, hemsidor från Stockholms so-
ciala forum och samverkande organisationer (främst ABF), pro-
gramfoldrar, affischer, planeringsdokument och andra möteshand-
lingar. Fältanteckningar har förts på plats, samt förtydligats, kom-
pletterats och utvecklats i nära anslutning till observationen, vanli-
gen efter att bandinspelningar från mötet genomlyssnats. Bandin-
spelningar har enbart transkriberats i urval med fokus på sekvenser 
som på basis av fältanteckningar bedömts vara särskilt illustrativa 
eller kunna utgöra underlag för analys med särskild poängrikedom.  

Under mitt fältarbete involverades jag i en grupp av forskare6 
som genomförde en enkätstudie (N=1066) av deltagare vid tre so-
ciala forum (i Stockholm, Göteborg och Lund) som alla arrangera-
des i maj 2004 (Wennerhag et al 2006). Även om data till enkätstu-
dien insamlades samtidigt som mitt fältarbete pågick, har jag valt 
att i föreliggande avhandling förhålla mig till denna studie som till 
annan tidigare forskning, då metod och resultat rörande enkätstudi-
en redovisas i separat arbete. Med den enda skillnad att jag också 
haft tillträde till den databas Wennerhag et al (2006) bygger på. 

Förutom att det empiriska materialet rymmer en variation av 
dataslag, präglas materialet av en variation när det gäller nivå. Jag 
har samlat material som rör dels en lokal nivå, dels material som 
rör en nationell nivå, dels material som rör relationen mellan dessa 
olika nivåer och mellan olika lokala sammanhang. Av orienterings-
skäl har jag även genomfört observationer och samlat material från 
den europeiska (European Social Forum i Paris 2003) och den glo-
bala (World Social Forum i Nairobi 2007) nivån av sociala forum-
processen. När jag gjort mig förtrogen med företeelsen sociala fo-
rum har jag alltså beaktat både en ”mikro”-nivå och en ”makro”-
nivå, vilket är resultatet av ett avsiktligt val.  

Jag har medvetet valt att inte reducera insamlingen av empiriskt 
material enbart till de två lokala forum jag följt primärt. För att 
skapa en förståelse för det lokala organiseringsarbetets relation till 
ett större sammanhang hade jag i så fall varit tvingad att förlita mig 
på teoretiska antaganden om vad som sker i ”samhället” eller i ”rö-
relsen” i övrigt på en ”makronivå”.  Istället har jag valt att samla 
empiriska belägg även om förhållanden som omgärdar den lokala 
organiseringen av de forum jag primärt haft i blickfånget.  Riksor-
ganisationers hemsidor, andra forum-arrangemang än dem jag följt 

 41



 

primärt, andra empiriska studier om sociala forum m m, har beak-
tats för att skapa en empiriskt grundad bild av relationer och förhål-
landen som sträcker sig bortom de specifika mötessituationer som 
tolkas och analyseras. Genom att studera olika lokala kontexter och 
peka på relationen mellan dessa uppstår, menar jag, en fruktbar 
möjlighet att göra analyser av relationer mellan förhållanden som 
vanligen uppdelas i mikro- och makronivåer (jfr Hargreaves 1985, 
s.  43). Denna uppdelning är i sig dessutom långt ifrån självklar, då 
exempelvis politiska processer och ideologiska strömningar (vilket 
vanligen ses som makro), alltid tolkas och gestaltas av människor i 
specifika situationer och lokala sammanhang (vilket vanligen ses 
som mikro). Som en följd av intensifierade globaliseringsprocesser 
kan dessutom behovet av att problematisera uppdelning mikro-
makro sägas ha ökat. Håkan Thörn (2002, s. 212) skriver angående 
detta att ”om lokala processer inte längre är möjliga att skilja från 
rumsligt utsträckta relationer, om globala processer alltmer griper 
in i vårt vardagsliv, blir distinktionen mellan mikro och makro pro-
blematisk.”  

De skeenden och den interaktion som undersöks i denna av-
handling är både lokala och rumsligt utsträckta. Den process som 
organiserandet av ett socialt forum utgör involverar såväl globala 
idéer och nationella institutioner som lokalt verksamma aktivister. 
Även om jag primärt samlat empiriskt material om det lokala arbe-
tet, som utgör huvudfokus i denna avhandling, har jag också beak-
tat fler nivåer av utbredningen av de sociala forumen för att göra 
mig förtrogen med företeelsen. Empiriska belägg beträffande det 
sociala forumets utbredning på nationell nivå har därigenom kunnat 
användas som argument i tolkningen av de lokala forumen. Intryck 
från den globala processen har berikat min tolkningsförmåga på så 
vis att jag blivit mer förtrogen med den fond som de europeiska och 
globala forumen utgör i relation till de lokala.   

Tillträde till fältet 
Fältarbete och datainsamling beträffande framväxten av en icke-
etablerad företeelse som sociala forum ställer särskilda krav på 
forskaren. Det finns, till skillnad från exempelvis vid studier av 
skolklasser i utbildningsväsendet, inga självklara institutioner eller 
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rutiner att utgå ifrån. När jag sökte lämpliga sammanhang för mina 
fältstudier var jag tvungen att vara mycket bred och lyhörd. Fältar-
betet inleddes med vad som kan beskrivas som en relativt förutsätt-
ningslös inventering, bestående av ett frekvent resande till olika 
delar av landet. Information om aktiviteter fann jag främst genom 
hemsidor och tips från rörelseengagerade personer jag varit i kon-
takt med. Jag besökte ett flertal breda idépolitiska mötesplatser av 
typen Sociala och Socialistiska forum7, från Umeå i norr till 
Malmö i söder. Vid dessa observerade jag vad som skedde och pra-
tade med besökare och arrangörer. Jag prövade olika former av 
datainsamling: fältanteckningar, ljuddokumentation av seminarier, 
fokusgruppintervjuer och individuella intervjuer.   

Jag beslöt, efter att besökt ett antal forum och pratat med delta-
gare och arrangörer, att avgränsa mitt fokus till etableringsfasen i 
vilken ett forum tar form. Jag började aktivt inrikta mig på att hitta 
grupper som var i början av ett planeringsarbete syftandes till att 
skapa den typ av breda idépolitiska mötesplatser jag avsåg studera. 
Tack vare de kontakter jag skapade genom mitt pilotarbete, samt 
tack vare kontakter jag har sedan mitt tidigare arbete och engage-
mang inom ABF och Föreningen Ordfront, fick jag tips om sådana 
initiativ som var i sin linda. 

Den ena gruppen fick jag kontakt med via ett möte som arran-
gerades av LO-idédebatt i ”LO-borgen” i Stockholm. Där deltog 
företrädare från främst ABF och LO som var intresserade av att 
starta så kallade Socialistiska forum. I samband med detta möte, 
som jag efter förfrågan till dåvarande ombudsmannen Olle Sahl-
ström blivit inbjuden till, presenterade jag min avsikt att bedriva 
forskning på denna typ av företeelse. Under en kaffepaus hamnade 
jag i samspråk med en LO-representant som bjöd in mig till ett 
möte på hennes hemort (vars namn jag av etiska skäl anonymiserat) 
där de diskuterade möjligheten att arrangera ett lokalt forum som 
de ännu inte bestämt vad det skulle heta: socialistiskt forum eller 
socialt forum. Väl på detta lokala möte presenterade jag min avsikt 
att som folkbildningsforskare göra en studie om framväxten av 
idépolitiska mötesplatser och frågade om jag som observatör fick 
följa deras arbete. Detta välkomnades av deltagarna. 

Den andra gruppen jag följt, som kom att arrangera Stockholms 
sociala forum, fick jag min första information om genom förening-

 43



 

en Offensiv folkbildnings elektroniska konferens på folkbildnings-
nätet. Några initiativtagare i Stockholm inbjöd intresserade till ett 
möte om att eventuellt arrangera ett Socialt forum i Stockholm. Jag 
skickade ett mejl till den person som var verksam i organisationen 
Utbildning för biståndsverksamhet (UBV) och som agerade sam-
mankallande, och förklarade att jag var intresserad av att följa pla-
neringsarbetet i forskningssyfte. Detta resulterade i att jag inbjöds 
till ett första möte där jag fick tillåtelse att följa arbetet som obser-
vatör.  

I båda fallen har jag tydliggjort att jag själv har en bakgrund 
inom föreningslivet, inom Ordfront och ABF, och att jag själv varit 
med om att arrangera aktiviteter med inriktning mot radikal idéde-
batt. Jag har på så vis exploaterat min egen politiska bakgrund för 
att få tillträde till dessa sammanhang. Liknande strategier har an-
vänts av etnografiska forskare som studerat skolmiljöer som hänvi-
sat till egna erfarenheter av arbete som lärare för att vinna legitimi-
tet hos nödvändiga gatekeepers och få tillträde (Beynon 1983).  

Benford och Snow (2000) har påpekat svårigheterna för forska-
re att få tillträde till sociala rörelseorganisationers inre liv och verk-
samhet och att detta, i kombination med den tid fältarbete tar, gjort 
att få studier gjorts av interaktion och interna processer i sociala 
rörelser. Misstänksamhet mot omvärlden inom en grupp kan förvis-
so ses som ett resultat av interna sociala processer syftandes till 
gräns- och identitetsskapande, snarare än som en följd av reella 
externa hot om förföljelse och trakasserier. Samtidigt ska man inte 
negligera att det finns andra skäl till misstänksamhet mot utomstå-
ende observatörer inom vissa politiska grupperingar. Den radikala 
vänstern, inte minst den autonoma, till vilken åtminstone några av 
de aktörer som ingått i arbetet med de sociala forumen kan räknas, 
har uppmärksammats av både säkerhetspolisen och högerextrema 
grupper. Det finns exempel på hur upptagande i säkerhetspolisens 
register renderat svårigheter i form av minskade möjlighet att få 
vissa arbeten (Flyghed 2004). Att det åtminstone i begränsad om-
fattning även förekommer att högerextrema grupper kartlägger vis-
sa vänstergrupper i syfte att framställa hot och utöva våld är en 
annan omständighet att beakta (Larsson 1999).  

Ett ytterligare skäl för rörelseaktiva till att vara avvisande gent-
emot en utomstående betraktare kan ju även bestå i det enkla för-
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hållandet att det kan upplevas som störande för verksamheten att 
någon ständigt sitter med och för anteckningar. Därtill kan forsk-
ning och kunskapsbildning om en grupp också ses som ett sätt för 
statsmakten (vilken indirekt finansierar min verksamhet) att disci-
plinera och kontrollera oppositionella element. 

Att informera om min egen bakgrund har varit ett sätt att beto-
na att avsikten med min studie inte är att försöka registrera perso-
ner eller skandalisera verksamheten. Jag har lyft fram att min när-
varo syftat till att samla underlag och intryck för att i min forskning 
göra en så nyanserad och välgrundad tolkning av verksamheten 
som möjligt (och inte för att skriva spekulativa reportage i kvälls-
pressen eller rapporter till säkerhetspolisen). 

 Jag har i början av varje möte som besökts av en ny deltagare, 
som inte redan godkänt min närvaro, uppgett min roll och frågat 
om samtycke till min närvaro och min dokumentation för forsk-
ningsändamål.  När jag använt bandspelare har särskilt tillstånd för 
detta efterfrågats. Inte i något fall har jag fått ett avvisande svar på 
mina förfrågningar. Under fältarbetet har jag varit tydlig med att 
min avsikt varit att inte ange enskilda personers namn vid publice-
ring av forskningsresultat. I Stockholm (som jag bedömde vara svår 
att anonymisera som stad) har jag informerat om att det verkliga 
namnet och platsen för arrangemanget kommer att offentliggöras. 
Detta har godkänts av deltagarna i studien.  

Tillvägagångssätt vid fältarbetet 
Jag har i mitt fältarbete vägletts av målsättningen att göra mig så 
förtrogen som möjligt med den empiriska verklighet jag studerat, i 
stället för att låta en i förväg exakt preciserad metod styra insam-
lingen av empiriska intryck (jfr Blumer 1969). Allt eftersom min 
förtrogenhet växt har jag i mitt fält- och analysarbete avgränsat mig 
successivt till ett antal specifika frågeställningar, vilket fått till följd 
att särskilda skeenden och aspekter av organiseringen hamnat i 
blickfånget.    

När jag inledde fältarbetet gick det inte att förutse hur organise-
ringsarbetet skulle gå till eller vad det skulle resultera i. Det gick 
inte ens att förutse om arrangemanget som planerades skulle 
genomföras eller om planerna skulle rinna ut i sanden. Vilka frågor 
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och skeenden som blir centrala för arrangörerna i den lokala etable-
ringsprocessen, och som sedan ger avtryck i själva forumets ge-
nomförande, blir uppenbart först efterhand.   

Min strategi har därför varit att göra så detaljrika dokumenta-
tioner av mina observationer som möjligt samt rikta fokus mot flera 
alternativa spår i den komplexa utveckling som organiserandet av 
forumet innebar. Jag har under organisationsarbetets gång haft am-
bitionen att skapa så rika källor som möjligt för att med hjälp av 
dessa kunna spåra specifika förhandlingar och utvecklingsspår som 
jag i tolknings- och analysarbete efter fältstudierna funnit särskilt 
intressanta. Detta har inneburit stora möjligheter i mitt tolkningsar-
bete. Händelser som jag vid själva observationstillfället bedömde 
som perifera, men som i efterhand framstått som betydelsefulla, har 
tack vare ljuddokumentation och rutinmässiga anteckningar kunnat 
belysas och analyseras i detalj. Strategin har emellertid varit tids- 
och arbetskrävande. Den har också inneburit att jag samlat in om-
fattande mängder data som i efterhand bedömts som ointressanta 
givet det successivt skärpta forskningsfokus som vuxit fram under 
studiens gång.  

Mina fältanteckningar har bildat utgångspunkt när jag skaffat 
mig överblick över det omfångsrika material som insamlats. Ut-
ifrån tolkning och analys av dessa har jag valt att särskilt fokusera 
vissa aspekter och skeenden. Därefter har jag särskilt lyssnat ige-
nom vissa möten och i delar transkriberat dessa för att göra citat så 
exakta så möjligt samt för att få underlag för detaljerade analyser 
av samtalsinteraktion (detta gäller särskilt artikel IV). Huvudparten 
av ljuddokumentationerna har emellertid använts enbart på så vis 
att de genomlyssnats direkt efter mötet i samband med att jag för-
tydligat och kompletterat mina fältanteckningar.  

Vid de inledande mötena jag besökte undvek jag att använda 
mig av bandspelare. Jag valde att inte fråga om tillåtelse förrän jag 
upprättat vad jag bedömde som en tillräckligt nära och förtroende-
full relation med deltagarna i respektive grupp, eftersom jag var 
osäker på hur ett avslag skulle påverka min legitimitet som obser-
vatör. När jag väl frågat om deras tillåtelse att spela in dessa möten 
på band för forskningsändamål, givet att inga namn skulle offent-
liggöras, var det ingen som ifrågasatte detta. Förutom att bandspe-
laren stundtals i början av möten omtalats i skämtsamma ordalag, 
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har jag inte kunnat notera några skillnader i mötesinteraktionen 
beträffande deltagarnas typ av argument, känslostämningar eller 
intensitet jämfört med när bandspelaren inte användes. Att använ-
dandet av bandspelare accepterades i sammanhanget framgick 
dessutom av att jag vid ett fåtal tillfällen, då jag var förhindrad att 
delta, fått hjälp av informanter som med min bandspelare doku-
menterade mötet.  

Den etnografiska ansatsen bygger till stora delar på att forska-
ren förmår skapa sociala relationer med de människor som uppträ-
der i det sammanhang som studeras. Forskaren är en deltagare i det 
sociala sammanhang som studeras. Detta deltagande kan ta sig oli-
ka former. Hammersley & Atkinson (2003, s.  104) skisserar ett 
spektrum för fältforskarens roller mellan att vara ”complete obser-
ver” och ”complete participant”. I mina fältstudier har jag rört mig 
mellan dessa båda poler. Vid själva mötena som varit mitt huvud-
sakliga empiriska fokus, har jag försökt renodla observatörsrollen.  
Jag har huvudsakligen suttit tyst och antecknat och spelat in på 
band, förutom att jag i början av mötena tydliggjort mina avsikter 
och min forskarroll. Vid de informella sammanhang av mer social 
karaktär som omgärdat arbetet med forumet – spontana samtal och 
träffar före och efter möten – har jag varit lika mycket deltagare 
som observatör.   

Jag har varit öppen med min politiska bakgrund som är likartad 
med flera av dem som ingått i grupperna.  Att betraktas som ett i 
sammanhanget naturligt inslag, en legitim deltagare som bedöms 
vara pålitlig och som inte väcker allt för stor uppmärksamhet inne-
bär en tillgång för forskaren som deltagande observatör (Hammers-
ley & Atkinson 2003, s. 80ff). Jag har emellertid valt att inte försö-
ka ägna mig åt aktionsforskning eller agera med syfte att ”förbätt-
ra” praktiken, utan har i görligaste mån försökt undvika att inverka 
på det studerade skeendet. Dessutom har jag aktivt undvikt att ta 
ställning i interna diskussioner mellan olika grupper och personer, 
samt eftersträvat att inte uttrycka egna åsikter i frågor som debatte-
rats beträffande organiseringsarbetet. Risken är annars, vilket Edel-
man (2001, s. 310ff) påpekat, att den etnografiske forskaren där-
med ansluter sig till någon av de falanger som vanligen finns i rö-
relsekontexter, vilket kan försämra möjligheten att skaffa sig kun-
skap om grupper och perspektiv i andra falanger. 
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Min upplevelse är att jag haft en vitt förankrad legitimitet i min 
närvaro och att jag utvecklat förtroendefulla relationer med flera 
olika organisationsföreträdare i organiseringsprocessen. Exempel-
vis så frågade jag arrangörerna i Stockholm, i samband med att de 
skulle genomföra ett möte riktat till inbjudna organisationer, om 
hur de trodde att de inbjudna gästerna skulle reagera på min närva-
ro, om den skulle bli problematisk. Jag fick till svar att det nog inte 
skulle vara något problem och att de var flera i gruppen som kunde 
”gå i god för mig”. Situationen var likartad i den andra arrangörs-
gruppen jag följt. Där blev jag till exempel tillfrågad, liksom alla 
andra i gruppen, om hur min kalender såg ut när möten skulle pla-
neras in.  

Det finns risker med att bli alltför hemtam på fältet. Det kan 
försvåra möjligheten att skapa den kritiska distans som är nödvän-
diga för att tolkning och analys inte bara ska reflektera de studera-
des självförståelse. Mitt sätt att förhålla mig till de sociala relatio-
nerna har varit att vara uppriktig med att mina skäl för deltagande 
är att bedriva forskning. Jag har aktivt undvikit att delta i samtal 
och uttrycka åsikter under möten, liksom att jag i samtal utanför 
mötet undvikit att ha synpunkter på själva organiseringsarbetet. 
Samtidigt innebär deltagandet nödvändigtvis en påverkan på det 
sammanhang som studeras. I skämtsamma ordalag har deltagare på 
möten uttryckt att min närvaro och det faktum att jag avser skriva 
en avhandling om deras arbete ”får oss att känna oss viktiga”. Detta 
ser jag också som en rimlig konsekvens av mitt deltagande, att min 
närvaro tolkats som att jag tillerkänner värde åt det arrangemang 
som planeras. Deltagare har även påtalat att det är viktigt att verk-
samheten dokumenteras, så att lärdomar kan dras och verksamhe-
ten utvecklas. Huruvida mina resultat i slutändan upplevs vara av 
praktisk betydelse i olika verksamheter förblir emellertid en öppen 
fråga.  

Under mitt fältarbete har jag tvingats till pragmatiska övervä-
ganden rörande möjligheten att insamla data från den svåröver-
blickbara process som forumets organisering utgör. Det organisato-
riska arbetet bakom exempelvis Stockholms sociala forum var 
mycket omfattande. De omkring 200 programpunkter som genom-
fördes, av sammanlagt 130 organisationer, vittnar om detta. Att 
empiriskt lokalisera detta organisatoriska arbete är förknippat med 
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vissa svårigheter. Ett centrum för övergripande koordinering fanns 
emellertid. Det övergripande juridiska och ekonomiska ansvaret för 
forumet vilade hos en förening, en paraplyorganisation, och dess 
styrelse som bildats för arbetet med det sociala forumet.8  I denna 
styrelse ingick sju personer (två män och fem kvinnor)9. Styrelsens 
uppgift var dock inte att organisera det övergripande praktiska ar-
betet med forumets innehåll, marknadsförning och lokalisering. 
Detta arbete lokaliserades istället till särskilda arbetsgrupper. Där-
till hölls öppna stormöten för nya intresserade samt för samordning. 
Förutom styrelsen ägnade jag särskild uppmärksamhet åt den pro-
gramgrupp vars nav var ett 20-tal arbetsmöten som genomfördes i 
planeringsarbetet. Inget särskilt mandat eller formell behörighet 
reglerade deltagandet på programgruppens möten.  Praxis var att de 
som var intresserade av att arbeta med sammanställningen av fo-
rumets program också var välkomna att delta på möten. Informa-
tion om programgruppens möten utannonserades på e-postlistor 
och en särskild hemsida för forumet, förutom att det spreds från 
mun till mun. Arbetsgruppen bestod således av frivilliga personer, 
främst från olika organisationer men också av deltagare utan orga-
nisationskoppling. Vid styrelsemöten, där även representanter från 
olika arbetsgrupper ibland fanns med, deltog mellan fyra och tret-
ton personer. Vid programgruppens möten deltog mellan fem och 
sjutton deltagare.  

I den andra gruppen, i staden vars namn jag anonymiserat, 
skedde den huvudsakliga planeringen i en samordningsgrupp med 
representanter från olika organisationer. Därtill arrangerades öppna 
möten för inbjudna organisationer. Processen var inte lika omfat-
tande och jag deltog som observatör vid båda dessa typer av möten. 
I den grupp som inledde planeringsarbetet ingick nio personer (tre 
män och sex kvinnor). 

Jag har under mitt fältarbete genomfört intervjuer. Det finns 
ingen självklar gränsdragning mellan intervjuer och fältobservatio-
ner; i den etnografiska ansatsen ingår som sagt att ställa frågor.  Ett 
femtiotal samtal har emellertid haft karaktären av fältintervjuer som 
bestått av enskilda informella samtal med arrangörer i anslutning 
till möten och aktiviteter, där jag efterfrågat deras upplevelser av 
olika delar och aspekter av skeendet. Anteckningar utifrån dessa 
har upprättats så snart som möjligt efter samtalen. Därtill har jag 
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genomfört ett tiotal intervjuer som haft karaktären av längre (ca en 
timme) semistrukturerade intervjuer som genomförts utspritt under 
fältarbetets gång samt i nära anslutning till detta. Intervjuguider för 
dessa har upprättats på basis av fältanteckningar där mina frågor 
främst gällt särskilda reaktioner informanterna visat under möten 
samt deras tolkningar av organiseringsarbetet. Därtill har frågor om 
hur de involverats i arbetet ställts. Syftet med intervjuerna har varit 
att öka min förståelse för hur olika aktörer tolkar organiseringspro-
cessen samt att skaffa mig en bild av bakgrunden till att organise-
ringsarbetet kommit till stånd. Intervjuerna har spelats in på band 
och transkriberats med hänsyn till syftet bakom dess genomförande 
(jfr Kvale 1997, s. 155ff). Det som bedömts vara av särskilt intresse 
har sammanfattats skriftligt direkt efter intervjuerna på basis av 
minnesintryck (där också känslostämningar, emfas och engage-
mang som informanterna uppvisat i intervjuerna beaktats) och ge-
nomlyssningar av bandinspelningar.  Därtill har delar av intervju-
erna, som bedömts vara av särskilt intresse, transkriberats ordagrant 
för att ge ett så detaljerat och rikt underlag som möjligt vid tolk-
ning, analys och resultatredovisning. 

Fältarbetet i samband med organiseringsarbetet i de två fallen 
avslutades i samband med att arrangemangen genomfördes och 
utvärderades, vilket innebar drygt ett och ett halvt års närvaro i 
båda grupperna. Dels föll detta sig som naturligt, givet mitt fokus 
på organiserandet som därmed avslutades, dels var min bedömning 
att jag i och med detta hade mer än nog med material för att göra 
fruktbara tolkningar och analyser.  

Jag har därefter haft sporadisk kontakt med vissa informanter, 
för att ställa kompletterande frågor och återrapportera preliminära 
resultat av studien. Men också som en naturlig konsekvens av att 
sociala kontakter utvecklats under fältarbetet och att världen inte är 
större än att jag träffar på dessa bekanta ansikten i min roll som 
forskare och samhällsintresserad medborgare i olika sammanhang.  

Från material till artiklar 
Inom den hermeneutiskt orienterade etnografin finns inga styrande 
kriterier för själva tolkningsprocessen utöver den hermeneutiska 
spiralen (Bjurström 2004, s. 81). Tolkningsprocessen bygger på att 
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en betydande frihet lämnas åt forskarens fantasi och kreativitet. 
Någon slutgiltig tolkning som avslöjar verkligheten som ”den är” 
ses inte som möjlig.  Det betyder inte att alla tolkningar bör ses 
som likvärdiga när det gäller hur de bidrar till en fördjupad förstå-
else av de fenomen som studeras. För att göra det möjligt för läsa-
ren att bedöma rimligheten i de tolkningar som görs bör dessa ar-
gumenteras för, liksom att de förutsättningar de vilar på så långt det 
är möjligt presenteras och diskuteras. I det föregående har mina 
teoretiska förståelser, liksom mitt tillvägagångssätt vid skapandet 
av empiriskt underlag för studien presenterats och diskuterats. I 
detta avsnitt tänkte jag beröra den skrivprocess som till syvende og 
sist denna avhandling är ett resultat av.  

Det omfattande material som insamlats under mina fältstudier 
har legat till grund för arbetet med avhandlingens artiklar. I artik-
larna, som summeras i nästkommande avsnitt, har jag valt att pre-
sentera delar av mitt empiriska material som argument (Alvesson & 
Sköldberg 1994, s. 356ff) när jag teoretiserar vissa utvalda aspekter 
av det sammanhang som studerats.  En mycket stor del av det mate-
rial som insamlats framträder därmed inte i dessa artiklar. I tolk-
nings- och analysarbetet har vissa aspekter prioriterats på andras 
bekostnad, vilket är ofrånkomligt.  Att fullt ut återge den empiriska 
verklighetens komplexitet, som ges mening genom ett omätligt 
antal tolkningsprocesser, är varken möjligt eller ett ideal att efter-
sträva.  

Fältarbete och material som inte varit till direkt användning i 
skrivandet, efter att valda avgränsningar gjorts, har utgjort en nöd-
vändig bas för min förståelse och förmåga att urskilja fokuserade 
aspekter. Material som inte syns i artiklar har alltså varit en central 
inspiration i forskningsprocessen. 

De tolkningar som presenteras i avhandlingens olika delar har 
vuxit fram i skrivprocesser av olika slag. När jag genomfört obser-
vationer har jag skrivit fältanteckningar. Det handlar huvudsakligen 
om en nedtecknad vardagsförståelse, eller naturaliserade tolkningar 
(Bjurström 2004, s. 79), av vad som händer i bemärkelsen vad som 
sägs, vilka som deltar, hur människor sitter, vilka känslostämningar 
som präglar sammanhanget. I direkt anslutning till observationer, 
och i viss mån även under dessa, har jag i mina fältantecknings-
böcker nedtecknat tolkningar, associationer och uppslag som har 
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mer släktskap med en vetenskaplig/teoretisk förståelse. Någon 
knivskarp gräns mellan vetenskapliga och icke-vetenskapliga förs-
tåelser görs inte i den hermeneutiska etnografin, men till skillnad 
från huvudparten av den nedtecknade vardagsförståelsen prövades i 
dessa reflexioner olika teoretiska begrepp för att beskriva och för-
stå skeenden. Teoretiska begrepp av olika slag – hämtade från en 
vid tolkningsreportoar som inte begränsats till gramsciansk teori-
bildning utan som jag försökt maximera genom inläsning av olika 
alternativa teorier (jfr Alvesson & Sköldberg 1994, s. 328) – åter-
finns i dessa reflexionsanteckningar, liksom noteringar om litteratur 
att läsa om eller kolla upp. En mer utvecklad och systematiserad 
form av teoretiska tolkningar har vuxit fram i olika arbetsdoku-
ment, både under själva fältarbetet och efter, där olika tematise-
ringar och fokus utifrån fältanteckningar gjorts. Detta fortlöpande 
analysarbete, som kan ses som centralt i det etnografiska arbetet 
(Emerson, Frets & Shaw 2001), har i en växelvis process av skri-
vande, omtolkande och skrivande i flera fall tagit form av paper 
som presenterats på seminarier, konferenser och inför kollegor. 
Paper har i sin tur utvecklats till artiklar som skickats iväg till tid-
skrifter för bedömningar av sakkunniga från vilka utlåtanden mot-
tagits.  

Skrivprocessen har således varit integrerad i ett pågående in-
omvetenskapligt samtal som inneburit att mina tolkningar utveck-
lats. Mycket av det ovan sagda kan förvisso ses som allmänna pro-
duktionsvillkor som omgärdar det akademiska skrivandet, men 
eftersom det vetenskapliga författandet ibland kan framstå som en 
mystisk och isolerad process förtjänar det att nämnas. 

Det specifika empiriska material som avhandlingen utgår ifrån 
har haft betydelse för hur fokus i artiklarna II-IV kunnat väljas. 
Eftersom materialet producerats genom att jag följt hela organise-
ringsprocessen av de två forum som står i centrum för avhandling-
en har jag kunnat skaffat mig en övergripande helhetsbild. Utifrån 
denna helhetsbild har jag valt att fokusera specifika aspekter och 
skeenden, som jag bedömt vara av betydelse för processerna som 
helhet. Eftersom avhandlingen avser studera kollektiva tolknings-
processer har jag eftersträvat att fokusera interaktionsdata, huvud-
sakligen i form av mötessamtal och förhandlingar (se artikel III och 
IV). De särskilda förhandlingar och samtal som fokuseras har jag 
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valt med anledning av att jag tolkat dem som betydelsefulla i be-
märkelsen att de kan relateras till olika observerbara utfall av orga-
niseringsarbetet.  Det vill säga skeenden där samtalandet och för-
handlandet kan sägas producera handlingar som blir möjliga att 
urskilja i utformningen av forumet eller i skapandet – eller icke-
skapandet – av koalitioner. I artikel III analyseras således en dis-
kussion om namnet på det forum som avses arrangeras, som resul-
terar i att den lösa koalition som arrangörsgruppen utgör splittras 
och tanken om att göra ett socialt forum avvisas. I artikel IV analy-
seras en diskussion om gäster att bjuda in till Stockholms sociala 
forum, som kan relateras till utfall i form av vilka medverkanden 
som i slutändan inbjöds och fick en profilerande funktion på det 
sociala forumet.  

Den strategi för datagenerering som beskrivits ovan (med ru-
tinmässiga fältanteckningar och bandinspelningar) gjorde det möj-
ligt att kombinera en retroaktiv avgränsning, baserad på min hel-
hetsförståelse av organiseringsprocessen, med en detaljerad analys 
av enskilda förlopp. Delar, ner på detaljnivå, har således kunnat 
relateras till en helhet i mitt tolkningsarbete och skrivande. Detta 
skrivande, som vägletts av en strävan efter reflexivitet och poängri-
kedom snarare än av formella procedurer (Alvesson & Sköldberg 
1994), har resulterat i de artiklar som sammanfattas i det följande. 
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Sammanfattning av artiklarna  

I artikel I tas avstamp i hur folkbildningsforskning beskrivit det 
tidiga 1900-talets folkrörelsebaserade bildningsarbete som en sam-
hällsförändrande kraft. Utifrån detta argumenteras för hur även 
vissa samtida folkbildningspraktiker kan förstås i termer av sam-
hällsförändring och ideologisk kamp. Med teoretisk inspiration från 
Antonio Gramsci tolkas ett antal samtida folkbildningspraktiker 
som potentiella arenor för mothegemonisk kamp, där rörelser och 
organisationer söker utmana dominerande tolkningsföreträden i 
form av nyliberala idéer som etablerats under 1980- och 90-talet. 
Attacs åberopande av folkbildning som ett politiskt medel, fram-
växten av breda idépolitiska mötesplatser för olika rörelser och 
organisationer – däribland sociala och socialistiska forum – utgör 
empiriska exempel i argumentationen. Vidare betonas att den kom-
plexitet som präglar den mothegemoniska kampen inte gör det möj-
ligt att enkelt utpeka eller förutse om, och i så fall hur, praktiker 
utmanar en hegemonisk ordning.  Rörelser och grupper som utma-
nar vissa delar av den hegemoniska maktordningen kan samtidigt 
reproducera andra. För att se och bedöma folkbildningens emanci-
patoriska potential i en sådan kulturkamp är det avgörande att beak-
ta vilka tolkningsföreträden och definitioner som de facto etableras 
i folkbildande praktiker som skapas i den typ av exempel som dis-
kuteras. Hur påverkar olika maktdimensioner de betydelseförhand-
lingar som pågår? Vilka kunskapsformer premieras? Vilka förgi-
vettagna sanningar utgår samtalen ifrån? Vem kommer till tals? 
Dessa frågor lyfts fram som centrala att studera empiriskt för att 
man närmare ska kunna bedöma den funktion folkbildande prakti-
ker kan få i det kulturella ställningskriget och den mothegemoniska 
kampen.  
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I artikel II analyseras samspelet mellan den globala rättviserö-
relsen och det svenska folkbildningsväsendet. Etnografiska fältstu-
dier, dokumentanalyser och enkätmaterial utgör den empiriska 
grunden för en fallstudie av interaktionen mellan ABF och denna 
nya globala rörelse, med tonvikt på framväxten av lokala sociala 
forum. Begreppen mothegemonisk mobilisering och kooptering 
används för att analysera och diskutera samspelets påverkan på den 
globala rättviserörelsens förmåga att utmana den dominerande 
samhällsordningen. Resultatet visar att samspelet präglas av en 
påtaglig organisatorisk integrering, förenande politiska teman samt 
överlappning i form av deltagare som bevistar både äldre folkbild-
ningsaktiviteter som studiecirklar och de nya sociala forumen. Det-
ta understryker behovet av att problematisera föreställningar om 
konfliktförhållanden mellan ”nya” och ”gamla” rörelser, liksom 
denna statiska uppdelning i sig. I analysen framhålls att samverkan 
mellan ABF och den globala rättviserörelsen inte främst bör redu-
ceras till en fråga om statlig kooptering av radikala krafter i civil-
samhället. Snarare aktualiserar studien behovet av att se konflikt-
linjer som skär tvärs igenom staten och civilsamhället. 

En fallstudie av en grupp arrangörer av ett lokalt forum i en 
svensk stad bildar utgångspunkt för artikel III. I artikeln argumen-
teras för vikten av att uppmärksamma lokala inramningsprocesser 
(framing processes) vid studier av de sociala forumens globala ut-
bredning. De inramningsprocesser som präglar gruppen – som be-
står av representanter från organisationen Attac, en kulturinstitution 
och arbetarrörelsen – diskuteras i relation till inflytandet från mode 
(fashion) som social kraft. En kraft som ofta förbises i studier av de 
sociala forumens globala utbredning. Resultaten visar hur det so-
ciala forumet, till följd av en inramningskonflikt bland arrangörer-
na gällande om arrangemanget skulle heta Socialt eller Socialistiskt 
forum, avfärdades som en enande symbol mot nyliberalismen.  I 
stället konstruerades det sociala forumet primärt som en ”nyhet”, i 
kontrast till ”gamla” socialistiska idéer. Detta med följd att arbetar-
rörelseaktörer tolkade innebörden hos benämningen Socialt forum 
som ett uttryck för en allmän tendens av avpolitisering i samhället, 
i linje med det ”förnyelsetänkande” som tonat ned frågor om socia-
la konflikter (som i fallet med Tony Blairs ”New Labour”). Fall-
studien visar att det sociala forumet, när det sprids världen över, 
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inte nödvändigtvis konstrueras som ett globalt motstånd mot nyli-
beralismen. Att det sociala forumet får innebörden av en ”nyhet”, 
tolkas i ljuset av att mode (fashion) som social kraft har en betydel-
se vid spridande av organisatoriska idéer. Vilken betydelse detta 
mode får är, hävdas vidare, beroende av de lokala inramningspro-
cesser som äger rum i olika sammanhang. Genom att forumet kon-
strueras som det ”nya”, i kontrast till exempelvis ”gamla” (implicit: 
förlegade) idéer om socialism, kan detta skapa misstänksamhet i 
vissa grupper och entusiasm i andra. Detta kan i sin tur försvåra 
möjligheter till koalitionsbyggande visavi nyliberalismen, t ex mel-
lan den socialistiska arbetarrörelsen och andra kritiker av nylibera-
lismen. 

I artikel IV bildar fältstudier från organiseringen av Stockholms 
sociala forum utgångspunkten för en studie av interna maktord-
ningar och tolkningsföreträden. I den internationella akademiska 
debatten om sociala forum diskuteras dessa vanligen i termer av en 
”globalisering underifrån” och en ny deliberativ demokratisk pro-
cess. Den empiriska forskningen om de processer varigenom de 
sociala forumen organiseras, och de maktrelationer som existerar i 
denna, är emellertid mycket begränsad. Det teoretiska begreppet 
symboliskt kapital (Bourdieu) och begrepp från samtalsanalys-
forskning (”conversation analysis”) används för att analysera hur 
makt i form av etablerande av tolkningsföreträde skapas i samtal 
mellan aktivister med olika politisk bakgrund. En detaljerad empi-
risk analys genomförs av ett fall av interna diskussioner rörande 
inbjudandet av gäster till centrala programpunkter på det sociala 
forumet.  Resultaten visar hur transnationella nätverk och speciella 
kunskaper om den globala sociala forum-processen blev ett symbo-
liskt kapital i organiseringsprocessen. Innehavare av detta symbo-
liska kapital fick tolkningsföreträde i samtalen. Detta fick i sin tur 
betydelse för hur det sociala forumet presenterades externt för po-
tentiella besökare.  I artikeln argumenteras för att den sociala fo-
rum-processen skapar särskilda distinktioner (särskiljande gräns-
dragningar), hierarkier och exkluderingsmönster som bör beaktas i 
diskussionen om forumens inklusivitet och förmåga att involvera 
ännu icke-involverade personer och aktörer. 
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Diskussion 

 
Den process genom vilken de sociala forumen sprids och utvecklas 
fortgår alltjämt, både i Sverige och globalt. Dess betydelse för 
samhällsutvecklingen blir möjlig att överblicka först i historiens 
ljus. Avhandlingen, som fångar ett tidigt skede i de sociala foru-
mens utbredning, avser att ge ett bidrag till en ökad förståelse av 
olika aspekter av denna dynamiska och komplexa process. Detta 
med förhoppningen att möjliggöra en ökad tolkningsberedskap 
(Larsson 2001) vid andra studier av etableringsprocesser varige-
nom lokala sociala forum slår rot eller förkastas. I detta avslutande 
kapitel tänker jag diskutera avhandlingens betydelse som ett bidrag 
både till en vidgad förståelse av företeelsen sociala forum och som 
ett inlägg i ett samtal om folkbildning och folkbildningsforskning. 
Argumentationen bygger på de presenterade artiklarna, men jag tar 
mig här också friheten att både sammanfläta och gå utöver dessa 
för att föra ett friare resonemang av mer generell karaktär om 
fruktbarheten i de begrepp, perspektiv och tolkningar som presente-
ras i avhandlingen. 

Det sociala forumet som mothegemonisk 
praktik? 
Genom att med fältstudier undersöka hur de sociala forumen tolkas 
och organiseras i lokala kontexter kastar denna avhandling ljus 
över ett område som det saknats mer ingående kunskaper om (se 
Glasius & Timms 2006). Detta kan i sig ses som ett kunskapstill-
skott och förhoppningsvis bidra till en fördjupad och nyanserad 
diskussion om denna företeelses betydelser och potential. Denna 
diskussion har annars oftare tagit avstamp i teoretiska föreställ-
ningar om exempelvis globaliseringens utveckling och visioner om 
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politiska alternativ, än i de lokala interaktionsprocesser varigenom 
det sociala forumet ges mening (se t ex Langman 2005; Ponniah 
2005; de Sousa Santos 2006). Därmed inte sagt att sådana teoretis-
ka diskussioner saknar värde. Min poäng är att sådana teoretiska 
diskussioner berikas av empiriska studier, likväl som empiriska 
studier berikas av teoretiska perspektiv och begrepp. Med utgångs-
punkt i fältstudier har jag med denna avhandling avsett belysa och 
diskutera de sociala forumen utifrån en teoretisk förståelse av dessa 
som en potentiellt mothegemonisk praktik. Detta är, menar jag, en 
rimlig och fruktbar utgångspunkt för förståelse av denna företeelse. 
Det sociala forumets betydelse kan därigenom begreppsliggöras i 
termer av social förändring och ideologisk kamp, där behovet av 
koalitionsbyggande och hävdande av alternativa tolkningar av sam-
hällsutvecklingen blir centralt. Gramscianska perspektiv har också, 
av denna anledning, använts på olika sätt i internationell forskning 
och debatt om de sociala forumen (se Bond 2005; Caruso 2007; de 
Sousa Santos 2004 & 2006). Samtidigt, menar jag, har begreppen 
hegemoni och mothegemoni en begränsning i att de vid närgångna 
empiriska studier av lokala fall tenderar bli trubbiga. Trubbiga i 
bemärkelsen att de inte begreppsliggör den komplexitet som präg-
lar de sociala forumens framväxt, så som den tar sig uttryck i var-
dagliga förhandlingar och interaktion. De sociala forumens globala 
utbredning och dess innebörder bör därför också tolkas som resultat 
av lokala inramningsprocesser (jmf Benford & Snow 2000) vilka 
ger forumet olika innebörder och funktioner, som inte nödvändigt-
vis är att betrakta som mothegemoniska.  

I de lokala inramningsprocesserna kan det sociala forumet, vil-
ket berörts i avhandlingen, få oväntade innebörder. Det sociala fo-
rumet kan, som framgått, t ex ges en lokal innebörd av att vara bara 
ännu ett steg i samma riktning som den nyliberala förnyelseretori-
ken under nittiotalet, i vilken sociala konflikter tonas ned och so-
cialistiska idéer avfärdas som något förlegat. Detta visar på vidden 
av möjlig innebördsvariation i samband de lokala inramningspro-
cesser som ger det sociala forumet mening. Det är dessutom, visar 
avhandlingen, inte bara den politiska viljan att utmana den globala 
nyliberalismen som är drivande vid de sociala forumens utbred-
ning. Även en mer allmän vilja att vara ett med ”det nya” har bety-
delse. Därvidlag är det alltså rimligt att se det sociala forumets ut-
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bredning också som en möjlig följd av mode (”fashion”) som social 
kraft i moderna samhällen. När ett organisatoriskt koncept, som det 
sociala forumet, får en aura av att vara ”det nya”, uppstår i detta en 
lockelse, som inte nödvändigtvis måste förstås i politiska och ideo-
logiska termer. Det kan snarare ses som ett allmänt mönster som 
observerats inom organisationsforskning vid studier av spridning 
och upptagande av nya organisationsmodeller och koncept (Abra-
hamson 1996; Czarniawska and Sevón 2005). Mode är alltså en 
viktig aspekt att notera som ett av skälen till de sociala forumens 
lokala etablering och förmåga att attrahera organisationer. Detta 
kan i vissa fall vara ett nog så viktigt skäl till forumens utbredning 
som dess uttalade syfte att utmana, och vara en reaktion på, den 
nyliberala globaliseringen.  

När politiska grupper, idéer och företeelser tillerkänns rollen 
av att företräda ”det nya” – det kommande, – det nödvändiga, i en 
”naturlig” samhällsutveckling, kan detta emellertid få konsekvenser 
på den historiska händelseutvecklingen (jfr Hall 1989). Man kan 
skönja en hegemonisk kamp om vem som ska representera det nya, 
och därmed dra nytta av den utbredda viljan att eftersträva nyheter 
som präglar moderna samhällen, ett mönster som Blumer (1969) 
kallar ”the fashion-mechanism”.  

Åberopande av det ”nya”, och skapandet av kontrast mot det 
”gamla”, kan emellertid få till följd att grupper i den socialistiska 
arbetarrörelsen blir tillskrivna en position som politiskt passé. Det 
är något som kan få till följd att misstänksamhet mot de sociala 
forumen uppstår i dessa grupper. Detta kan bidra till politiskt och 
ideologiskt omotiverad splittring av potentiella koalitioner mot en 
nyliberal kapitalistisk hegemoni, då skiljelinjen mellan det önsk-
värda och det icke-önskvärda görs utifrån föreställningar om mo-
dern fräschör snarare än utifrån strategiska politiska mål. En annan 
problematisk aspekt att beakta är att åberopandet av att vara det nya 
är en strategi vars framgång av naturliga skäl är tidsbegränsad. Den 
logik som präglar mode som social kraft förutsätter kontinuerlig 
omorientering. Det nya blir i sinom tid inte lika nytt och attraktivt.  
Mode som kraft, med dess retorik om Nyhet, är en ombytlig allie-
rad som med största sannolikhet skiftar lojalitet med tiden. Därmed 
inte sagt att effekter som skapas under ett mode inte kan bli bestå-
ende eller att vissa nya organisationsmodeller och -koncept, även 
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om de är få, består över tid (jfr Best 2006). Men att sia om vad som 
är fallet för de sociala forumen är det alltför tidigt att uttala sig om.  

En utbredd benägenhet att eftersträva samarbete och koali-
tionsbyggande präglar framväxten av de sociala forumen i Sverige, 
vilket bekräftar mönster som påvisats i tidigare internationell 
forskning (se t ex Andretta et al 2004; della Porta 2005b). Det var 
påtagligt i organiseringen av Stockholms sociala forum, liksom i 
organiseringsprocessen i det fall då den breda koalitionen uteblev. 
Även om det i det senare fallet rådde oenighet i frågan om forumets 
benämnande (socialt eller socialistiskt forum), är min bedömning 
att det fanns en uppriktig vilja bland inblandade parter till ett brett 
samarbete och att den uteblivna koalitionen tolkades som beklaglig 
såväl inom LO som Attac. Byggandet av allianser i sig förändrar 
emellertid inte den rådande hegemonin. En sådan förändring krä-
ver, ur ett neo-gramscianskt perspektiv, att rådande dominerande 
tolkningsföreträden utmanas, att en ny kulturell och ideologisk 
ordning aktivt formuleras och etableras. Med detta avses inte en 
allmän pluralistisk strävan, fri från maktanspråk. Centralt för ett 
mothegemoniskt projekts framgång är just förmågan att resa makt- 
och sanningsanspråk genom ett ideologiskt ledarskap som framstår 
som legitimt och får ett allmänt erkännande (Carroll & Ratner 
1994). Gramsci framhåller, som tidigare nämnts, arbetarklassen och 
Partiet som den ledande kraften i kampen om hegemoni (Holst 
2002). Neo-gramscianska uttolkare betonar emellertid att ett flertal 
grupper, som artikulerar olika typer av anti-kapitalistiskt motstånd, 
är att se som potentiellt centrala aktörer i formerandet av koalitio-
ner och framväxten av ett nytt historiskt block.  

Frågan är då vilka aktörer som blir ledande i det koalitions-
byggandet mot nyliberalismen som kan skönjas i de sociala foru-
mens framväxt. Och hur utövas detta ledarskap? Begreppet symbo-
liskt kapital (Broady 1998; Bourdieu 1999) bidrar här till förståel-
sen av en central aspekt av hur maktutövning sker i öppna och in-
formella sammanhang som det som präglade det sociala forumets 
utformning. Genom att fokusera hur vissa aktörer och deras tolk-
ningar tillerkänns värde i de samtal och förhandlingar som präglar 
organiseringsarbetet kan, menar jag, en central dimension av hur 
ledarskap utövas i de organiseringsprocesser som bygger på infor-
malitet och konsensusskapande (snarare än formella beslut och 
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omröstningar) förstås. I en sådan process utövas inte ledarskap 
primärt på basis av formella positioner, t ex i en partiapparat, utan 
på innehav av olika tillgångar som tillerkänns värde – d v s symbo-
liskt kapital. Det relativa konsensus som exempelvis präglade or-
ganiseringen av Stockholms sociala forum kan tolkas i ljuset av hur 
nyckelaktörer – med symboliska tillgångar i form av kunskaper, 
erfarenheter och kontakter relaterade till den globala sociala forum-
processen – etablerade och tillerkändes tolkningsföreträde i organi-
seringsprocessen. I stället för uppslitande konflikter i organise-
ringsprocessen om vad ett socialt forum är för något, besvarades 
denna fråga av nämnda nyckelaktörer. Så kan man förstå att ett 
begränsat antal ”mäklare”, från framförallt Attac, gavs ett centralt 
inflytande och tolkningsföreträde i organiseringsarbetet.  

De sociala forumen, och den globala sociala forum-processen, 
bildar, vilket flera har hävdat, en lärprocess där kunskaper som 
utmanar en nyliberal hegemoni kan utvecklas (jfr de Sousa Santos 
2004; Ponnaih & Fisher 2003).  Men det är också rimligen en lär-
process, en arena för socialisation, varigenom man kan ackumulera 
kunskaper och kontakter som blir ett symboliskt kapital i vad som 
kan ses som en specifik delkultur som omgärdar de sociala foru-
men. I denna process skapas specifika hierarkier och distinktions-
skapande mönster. Samtidigt som organiseringen av de lokala soci-
ala forumen präglas av nya former av gränsöverskridande öppenhet 
och inklusivitet samt deltagardemokratiska ideal, vilket tidigare 
forskning lyft fram (della Porta 2005a & b; Zackariasson 2006a), 
framträder här även specifika former av exkluderande mönster och 
hierarkier.  

Dessa hierarkier och utestängande mönster, som kan förstås i 
ljuset av vilka kunskaper och egenskaper som tillerkänns värde och 
status i sammanhanget, bör beaktas vid studier av hur koalitioner 
uppstår och uteblir. Genom att beakta dessa hierarkier kan en för-
djupad förståelse utvecklas för varför olika grupper framstår som 
mer eller mindre villiga att ingå i det samarbete som växer fram i 
de sociala forumen och den globala rättviserörelsen.  Sörbom 
(2006) menar exempelvis att nya globaliseringskritiska grupper 
som Attac framstår som mer angelägna att samarbeta med t ex LO 
än tvärtom, även om en viss grad av ömsesidighet kan noteras. Det 
kan, som Sörbom (2006) visar, förstås i ljuset av organisatorisk 
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tröghet och förändringsobenägenhet hos en gammal organisation. 
Men det kan också, menar jag, tolkas i ljuset av på vems villkor 
samverkan sker. Om samverkan sker i sammanhang och former där 
kunskaper, erfarenheter och nätverk beträffande den globala sociala 
forum-processen utgör det främsta symboliska kapitalet, inbjuder 
och premierar det också deltagare som innehar detta kapital. Tidi-
gare forskning har t ex visat att de som lockas till de sociala foru-
men i stor utsträckning är unga deltagare med högskoleutbildning 
som har just stor erfarenhet av transnationellt politiskt handlande 
(Wennerhag et al 2006; Bramble 2006). Om innehav av nämnda 
symboliska kapital ger tolkningsföreträde och större inflytande i 
organiseringsprocessen än om man representerar en organisation 
med hundratusentals medlemmar, finns en viss rationalitet i tvek-
samheten hos fackliga organisationer vars styrka vilar just på orga-
nisering och representation av stora kollektiv av medlemmar. Om 
de kunskaper och egenskaper som representanter för fackliga orga-
nisationer har tillerkänns mindre värde än tillgångar i form globala 
aktivistnätverk och erfarenhet av deltagande vid transnationella 
protestmöten och sociala forum (som Attac-medlemmar har i större 
utsträckning (Wennerhag et al 2006)) är det rimligen en aspekt att 
beakta vid tolkning av friktion och uteblivna samarbeten. Det är 
därför relevant att beakta vilka typer av kunskap som tillerkänns 
störst värde, t ex i den interaktion som sker i planeringsmöten lika-
väl som på själva de sociala forumen. Är det kunskap om arbets-
miljölagstiftning och kommunalförvaltning eller kunskaper om den 
politiska utvecklingen i Latinamerika som premieras? Är det för-
trogenhet med värderingsmönster hos medlemmar i LO-anslutna 
fackförbund eller kunskap om vilka debatter som fördes vid det 
senaste World Social Forum som ges prestige och bekräftelse? 
Även om de lokala sociala forumen explicit inriktar sig på lokala 
frågor tycks uppmärksamheten i organiseringsarbetet, enligt mina 
resultat, i betydande utsträckning riktas mot den globala arenan och 
andra sociala forum. Detta styrker vad också Zackariasson (2006b) 
noterat. 

I den organiseringsprocess som analyseras i artikel III, var just 
ett beaktande av de innebörder vardagsspråket rymmer avgörande 
för förkastandet av det sociala forumet. I denna organiseringspro-
cess, där arbetarrörelserepresentanter intog en central ställning, 
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blev beaktandet av hur fackliga medlemmar uppfattar laddningen i 
ord tillerkänt större värde än detta att efterlikna ett globalt koncept. 
I ljuset av studien av Stockholms sociala forum i artikel IV, kan 
således sägas att de kunskaper och egenskaper som där verkade 
som ett symboliskt kapital sannolikt inte skulle ha haft motsvaran-
de betydelse i det sammanhang där det sociala forumet avfärdades. 

 Om den delkultur som tar form i kölvattnet av de sociala fo-
rumens utbredning inte lyckas inkludera fackföreningsrörelsen är 
detta, givet ett neo-gramscianskt perspektiv som vidhåller betydel-
sen av konflikten mellan arbete och kapital, en betydande försvag-
ning av de sociala forumens mothegemoniska potential. För att 
studera och problematisera svårigheter i koalitionsbyggande är, 
menar jag, användandet av begreppet symboliskt kapital och ett 
Bourdieu-inspirerat perspektiv fruktbart.  Därigenom kan förståelse 
skapas för de subtila ordningar som gör att vissa aktörer känner sig 
bekväma och välkomna i en viss social och politisk kontext medan 
andra känner främlingskap och distans.  

En vidgad folkbildningsdiskussion 
En av avsikterna med denna avhandling är att tolka och förstå före-
teelsen sociala forum som ett nytt inslag i det svenska folkbild-
ningslandskapet. Därmed har min tanke varit att vidga den folk-
bildningsdiskussion som finns både inom forskning och samhälls-
debatt.10 Att använda folkbildningsbegreppet för att beteckna en 
global företeelse som de sociala forumen är ingen självklarhet. 
Folkbildningsdefinitioner tenderar att ta utgångspunkt i specifika 
institutioners verksamhet (studieförbund och folkhögskolor) eller 
föreställningar om en specifik svensk eller nordisk tradition (jfr 
Nordvall 2005). Det framförs ofta att begreppet folkbildning är 
svåröversatt till andra språk (se t ex Sundgren 2002), vilket också 
medför att folkbildningsforskningen vanligen begränsas till en 
svensk nationalstatlig kontext. När en internationell dimension be-
rörs i folkbildningsdiskussionen gäller det huvudsakligen hur 
svensk folkbildning ingått i biståndsprojekt och solidaritetsarbete 
(Wallin 2000) eller hur deltagare från andra länder möter, och be-
möts av, folkbildningens institutioner i Sverige (Osman 1999; 
Eriksson 2002). Men det finns också, menar jag, en poäng i att fo-

 63



 

kusera företeelser som de sociala forumen i folkbildningsdiskus-
sionen, och därmed primärt rikta blicken mot globalt förekomman-
de processer (som givetvis tolkas och utformas i nationella och 
lokala kontexter) istället för att utgå ifrån ”specifikt svenska” folk-
bildningspraktiker.    

Lars Arvidson (1992) har påtalat risken för provinsialism vid 
en folkbildningsdefinition som alltför mycket utgår från ”nationella 
särdrag” (hos exempelvis folkhögskolor och studiecirklar). Genom 
sådan provinsialism försvåras både möjligheten till att göra interna-
tionella komparativa studier, och möjligheten att delta i ett interna-
tionellt vetenskapligt samtal som folkbildningsforskare. Arvidson 
(1992) förordar istället fokus på vad han benämner som ”folkbild-
ningsskeenden”, en form av kollektiva kunskapsprocesser som sker 
framförallt inom folkrörelser, vilket han ser som mer kompatibelt 
med internationell forskning. Ett liknande sätt att begreppsliggöra 
ett universellt folkbildningsfenomen kan spåras i det Bernt Gus-
tavsson (1995, s. 60) benämner ”folkbildning som företeelse” (dvs 
inte som institutionsrelaterat begrepp), vilket han definierar som 
verksamheter där ”människor organiserar sig i grupper och rörelser 
för att söka kunskap och förändra sina livsvillkor [...]”. Detta oav-
sett om de delaktiga beskriver verksamheten som ”folkbildning” 
(eller ens känner till begreppet). Gustavsson (1995, s. 60) tänker sig 
att ”företeelsen folkbildning är universell och global, dvs. kan före-
komma i alla kulturer och i alla delar av världen, men på olika 
sätt”. 

Dessa två försök att definiera folkbildning som en globalt fö-
rekommande företeelse och ett skeende ser jag som rimliga folk-
bildningsforskningsfokus som möjliggör perspektiv och kompara-
tioner som går bortom den nationalstatliga kontexten. Just över-
skridandet av nationalstatliga kontexter är karakteristiskt för det 
sammanhang den globala rättviserörelsens sociala forum utgör. De 
sociala forumen kan alltså, menar jag, ses just som en globalt 
spridd folkbildningsföreteelse i den bemärkelse Gustavsson (1995) 
använder denna beteckning. Samtidigt organiseras de sociala foru-
men i Sverige i samarbete med både folkhögskolor och studieför-
bund, vilket gör att de här får en koppling till de ”nationellt specifi-
ka” institutioner som vanligen bildar utgångspunkt för definitionen 
av folkbildningsbegreppet i både forskning och policysamman-
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hang. Exemplet de sociala forumen visar tydligt hur delar av den 
verksamhet som bedrivs inom ramen för det nationalstatliga folk-
bildningssystemet också kan ses i ljuset av internationella motsva-
righeter.11 

Denna studie av framväxten av de sociala forumen innebär 
också en påminnelse om det problematiska i att skapa dikotomier 
mellan ”nya” och ”gamla” rörelser. Även om den polariserade upp-
delningen mellan nya och gamla rörelser sedan länge ifrågasatts 
inom rörelseforskningen (Thörn 2002; Eyerman & Jamison 1991; 
Scott 1990), finns – som jag ser det – skäl att fortsätta uppmärk-
samma det problematiska i denna uppdelning. Det gäller inte minst 
inom folkbildning och folkbildningsforskning där det funnits en 
teoretiskt välutvecklad diskussion om rörelsers bildningsarbete 
sedan 1980-talet (se t ex Arvidson 1985; Hellbom 1985) som fört 
en mer tynande tillvaro sedan mitten av 1990-talet. Då pågick en 
diskussion om nya sociala rörelser och folkbildning som präglades 
just av fokus på antagna skillnader mellan gamla rörelser – som 
arbetarrörelsen, och nya rörelser – som miljörörelsen och kvinnorö-
relsen (se Bergstedt 1992; Arvidson & Stenøien 1997). De frågor 
som restes har, liksom i de tidiga diskussionerna om nya sociala 
rörelser och vuxnas lärande i internationell debatt (Finger 1989; 
Holst 2002), kretsat king huruvida nya rörelser, och deras folkbil-
dade arbete, ersatt de gamla rörelsernas samhällsförändrande bety-
delse (se t ex Arvidson 1996). 

En rimlig fortsättning på denna diskussion bör, menar jag, rikta 
fokus på interaktionsprocesser mellan olika sociala rörelser och 
organisationer, utan att betona förmodade dikotomier mellan ”nytt” 
och ”gammalt” (jfr Mayo 2005, s. 88-89). Som flera forskare häv-
dat, återfinns många av de karakteristiska drag som tillerkänns 
”nya” sociala rörelser även i ”gamla” rörelser – både historiskt och 
i dess samtida utformning (Spencer 1995; Wettergren & Jamisson 
2006; Scott 1990). Min bedömning är dock att det alltjämt ofta görs 
en oproblematiserad uppdelning mellan ”nya” och ”gamla” rörelser 
i den samtida diskussionen om folkbildning. Jag stöter på detta 
bland studenter i undervisning, i föreningslivet när jag varit ute och 
föreläst, i samtal med kollegor, liksom i samhällsdebatt och media. 
Fackliga organisationer, partier och andra arbetarrörelseanknutna 
organisationer får i dessa sammanhang representera det gamla och 
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förlegade, medan utomparlamentarisk kamp och spektakulära akti-
vistgrupper får representera det nya och kommande.  

Sociala forum-processen kan i sig ses som ett exempel på det 
problematiska med sådana antaganden. I etableringen av World 
Social Forum i Porto Alegre var bland annat det Brasilianska arbe-
tarpartiet (känt genom partiledaren och presidenten Lula) en pådri-
vande och understödjande aktör (Wennerhag et al 2006, s. 15).  I 
framväxten av de sociala forumen i Sverige har ABF en central 
roll. De som deltar i de nya sociala forumen är dessutom flitiga 
deltagare i ”traditionella” studiecirklar och folkhögskolekurser. 
Även i partier, liksom i studieförbund och folkhögskolor, kan rim-
ligen en förnyad radikalism ta form (jfr Mayo 2005; Gustavsson 
2003, s. 239ff). Det finns emellertid inga garantier för detta, lika 
litet som att det nödvändigtvis måste vara så att nya aktivistgrupper 
bidrar till att utmana en hegemonisk ordning. Nya politiska teman, 
resta av löst organiserade aktivistgrupper, kan snabbt omvandlas 
till institutionaliserade och professionella organisationer med åter-
hållsamma politiska krav, eller till distinktionsskapande livsstilsat-
tribut och konsumtionsvaror (jfr Ahrne & Papakostas 2002; Klein 
2001). Dikotomin ”nya” och ”gamla” rörelser bidrar därför inte 
nödvändigtvis till en förståelse av huruvida grupper eller en viss 
politisk mobilisering utövar ett kulturellt och ideologiskt motstånd 
eller återskapar en befintlig hegemonisk ordning. Uppdelningen 
kan dessutom, vilket berörts ovan, så som den används i vardagliga 
rörelsesammanhang leda till splittring i koalitionsbyggandet mellan 
grupper som delar likartad politisk inriktning. 
 

*** 
 
En rimlig fråga, som dock faller utanför denna avhandlings syfte att 
besvara, är givetvis vad som hände efter att alla dessa möten och 
seminarier organiserats. Hur fortsatte det politiska arbetet och koa-
litionsbyggandet? Om det nu fortsatte. Här finns en intressant in-
fallsvinkel för vidare forskning. Vi vet av tidigare forskning att 
kontakter och nätverk som en gång skapats kan återaktualiseras i 
samband med andra typer av mobiliseringar (Mayo 2005, s. 58ff). I 
vilken utsträckning det skett i de fall jag studerat har jag inte under-
lag att bedöma. Det finns emellertid tecken på att de sociala foru-
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men stimulerar till fortsatt koalitionsbyggande och politisk mobili-
sering. I samband med genomförandet av Stockholms sociala fo-
rum uppmärksammades ett nystartat Upprop för rättvis och gemen-
sam välfärd. I förgrunden för uppropet stod kritiken mot privatise-
ringar av offentliga välfärdsinstitutioner och införandet av nylibera-
la/ekonomistiska styrprinciper i offentlig verksamhet. Bakom upp-
ropet har successivt alltfler organisationer och enskilda individer 
ställt sig, bland annat flera fackliga centralorganisationer (Handels, 
Byggnads, SEKO) liksom Miljöförbundet Jordens Vänner och At-
tac Sverige.12 Uppropet har nyligen omvandlats till ett varaktigt 
nätverk som organiserar möten och kampanjer.  Kanske ser vi här 
en illustration av hur nya mobiliseringar växer fram som ringar på 
vattnet efter de sociala forumens utbredning, i en process som vi 
ännu bara sett början på. 
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Summary 

In the last few years, social scientists concerned with social move-
ments, globalization and the emergence of a global civil society 
have taken an interest in the worldwide appearance of Social Fo-
rums. Inspired by the World Social Forum, first held in Porto Ale-
gre (Brazil) in 2001 as a counterweight to the political and eco-
nomic elites’ World Economic Forum in Davos (Switzerland), re-
gional, national and local social forums have grown rapidly. Typi-
cally, these Social Forums are open and heterogeneous political and 
cultural venues, which have gathered a diverse crowd of people, 
organizations and social movements within the movement for 
global justice. In international debates among activists and schol-
ars, the social forums have been widely described as an attempt to 
challenge global neo-liberal hegemony; as a source of alternative 
knowledge production and critical learning – and as a site for wide-
ranging networking and coalition building. The social forum proc-
ess is often referred to as an illustration and a symbol of a new 
form of counter-hegemonic globalization and a cosmopolitan po-
litical mobilization “from below”. However, little is known by way 
of empirical research about the actual meanings and functions of 
the Social Forum that are created when it travels across the world. 
In this thesis, my intention is to contribute to the academic debate 
on the global emergence of social forums.  

The thesis also relates to a  Swedish academic discussion on 
“folkbildning” – a contested concept that roughly translates into 
popular adult education. Other common translations are “liberal 
adult education”, “non-formal adult education” or simply “adult 
education”. However, none of these translations cover all aspects of 
the notion of “folkbildning”. Historically, it refers to the education 
of ”the broad strata of the population”,  but nowadays it often refers 
to study circles, folk high schools, public lectures and, more rarely, 
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public libraries (cf. Larsson 2006). There is a historical relationship 
between social movements and the emergance of poplar adult 
education in Sweden. In the 19th and early 20th centuries, strong 
popular movements promoted their ideas through various forms of 
popular adult education, e.g. folk high schools and adult education 
associations. Over time, these schools and associations developed 
into a highly institutionalized popular adult education system with 
public funding. Today, the folk high schools and the adult educa-
tion associations can be seen as a part of the Swedish corporate 
state, lying at the crossroads between civil society and the state 
(Rubenson 2006). There is a line of research in popular adult edu-
cation studies (“folkbildningsforskning”) that highlights the rela-
tion between social movements, popular education and social 
change. However, current research on the subject often focuses on 
historical processes, for example, within the labour movement, the 
temperance movement and the Free Church movement. There are 
few empirical studies of contemporary processes. In this thesis, the 
Social Forums are discussed as a contemporary movement-related 
popular education practice.   

The aim of this thesis is to explore how the Social Forum as a 
global phenomenon is interpreted and staged locally in Sweden. 
Ethnographic field studies of local organizational processes consti-
tute the empirical basis for analyses and discussions regarding the 
Social Forum as a potentially counter-hegemonic popular education 
phenomenon. The research questions examined are: What local 
meanings are given to the Social Forum phenomenon when it is 
introduced and organized in a local context?  What relations are 
created between the various actors in this organizational process in 
terms of coalitions and power relations? How do the Social Forums 
relate to the institutionalized popular adult education? 

These questions are explored with varying emphasis in the four 
articles (I-IV) on which this thesis rests. Hence, the thesis consists 
of two parts; on the one hand these articles, on the other hand an 
introduction in which the theoretical and methodological basis of 
the studies is presented and the overall results of the thesis are dis-
cussed.   

The thesis builds on ethnographic field studies of the emer-
gence of two local forums in Sweden. The empirical data consist of 
field notes, interviews, documents, e-mail communication from e-
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groups and secondary data from a survey study constitute. This 
material the basis of theoretically informed hermeneutic interpreta-
tions. A neo-gramscian perspective is used to understand the Social 
Forums as a potential counter-hegemonic site for constructing coa-
litions between groups, individuals and organizations that aspire to 
challenge neo-liberal hegemony. To grasp the internal negotiations 
and interpretative processes that characterize the organizational 
work through which the Social Forum is constructed, the neo-
gramscian perspective has been complemented by mainly two theo-
retical concepts used as analytical tools, that is, framing and sym-
bolic capital. The concept of framing is used to analyse the process 
in which certain frames are evolved, negotiated and disputed 
among various actors in the organizational process. The concept 
symbolic capital is used to illuminate power relations, in terms of 
power of interpretation in the organizational process. Hence, the 
theoretical tools applied shed light on different aspects of the multi-
layered process of interpretation and the struggle to define the so-
cial world that characterizes the Social Forums.  

In article I, it is argued that several contemporary popular edu-
cation practices could be seen as being part of a cultural struggle 
for social change, similar to the way that current research has char-
acterized the role of popular education in social movements in the 
early 20th century. With a theoretical framework inspired by Anto-
nio Gramsci, a range of contemporary popular education practices 
are discussed as potential sites for counter-hegemonic struggle, 
where movements and organizations aspire to challenge neo-liberal 
ideas, which gained a dominant political influence during the 1980s 
and 1990s. The organization Attac’s explicit use of popular educa-
tion as a political mean and the emergence of ideological meeting 
places in Sweden (for example, Social Forums and Socialist Fo-
rums) for a wide range of radical movements and organizations 
constitute empirical illustrations in the argumentation. Further, it is 
argued that due to the complexity of the counter-hegemonic strug-
gle, it is not possible to foresee if, and how, such practices will suc-
cessfully challenge a hegemonic order. Therefore, to grasp the role 
of these popular education practices in a cultural struggle, it is cru-
cial to consider the negotiated meanings and power relations 
evolved in such practices. Questions about how the power of inter-
pretation is constructed and what knowledge processes occur in 
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these potential counter-hegemonic sites are argued to be an impor-
tant object of empirical investigation. Such research is necessary to 
more thoroughly assess their function in a cultural war of position, 
i.e. a counter-hegemonic struggle. 

Article II explores the interaction between the new movement 
for global justice (MGJ) and the Swedish state-funded popular 
adult education system by means of an analysis of the emergence 
of local social forums. The main question discussed in this study is 
how the MGJs ability to challenge the prevailing social order is 
influenced by their interaction with the state-integrated popular 
adult education system. In the analysis, inspired by a Gramscian 
framework, two alternative interpretations of the interaction be-
tween the popular adult education system and the MGJ are dis-
cussed. On the one hand, the interaction is discussed as an enforced 
counter-hegemonic mobilization, i.e. a broad coalition that chal-
lenges the hegemony. On the other hand, the interaction is also 
discussed as a process of cooptation, where the existing social or-
der neutralizes and absorbs resistance. The results show an exten-
sive interaction between the Social Forums and the institutionalized 
popular adult education. The Social Forum receives economic and 
material support from the Workers’ Educational Association 
(ABF). However, the organizers’ desire to collect funding for the 
forum is not the only motive that encourages interaction. The or-
ganizers use ABF as a strategic link to reach trade unionists within 
the labour movement, a task with political importance for the 
movement. Survey data on the social forum participants also show 
a high level of trust in ABF. A majority of the participants partici-
pate in both social forums and traditional forms of popular adult 
education, such as study circles or folk high school courses. On the 
other hand, ideological documents produced by ABF demonstrate a 
substantial influence from the global justice movement. The study 
association has clearly incorporated the movement’s political 
themes and symbols in its self-presentation. The MGJ and the 
popular adult education system (represented by ABF) appear to be 
mutually integrated. A part of the state-funded popular adult educa-
tion becomes incorporated in the MGJ, and the MGJ becomes par-
tially integrated in this system. Hence, the interaction between the 
new social forums and old popular adult education practices and 
institutions described in the case study underlines the need to prob-
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lematize assumed conflicts between new and old movements, as 
well as this distinction in itself. When the local social forums, 
through the interaction described above, become incorporated in 
the state regulated system, it could be seen as a form of cooptation. 
The political and ideological stance against neo-liberal global capi-
talism, shared by both ABF and the social forums, must, however, 
be considered. In contemporary global capitalism, where multina-
tional corporations have radically increased their influence, while 
nation states and forces in civil society have yet to produce any 
counterweight, the conflict line between civil society and the state 
is not necessarily the crucial one.  Instead, “cross-cutting” coali-
tions involving actors in both sectors become a not unexpected re-
sponse to neo-liberal forces. Hence, it is emphasised in the analysis 
that the interaction between ABF and the global justice movement 
should not be reduced to a matter of state cooption of radical forces 
in civil society. Rather, the study draws attention to the need to 
consider social conflicts beyond the distinction state – civil society.  

Article III reports a case study of the organizational process of 
a local forum in a Swedish town. The analysis focuses on intra-
coalitional interaction among activists from the labor movement, 
Attac and a local cultural institution. The importance of considering 
local framing processes and the often-neglected influence of fash-
ion, when studying the emergence of social forums, is emphasized. 
Result shows how the Social Forum, following a frame dispute 
among the organizers regarding the label of the forum (Social Fo-
rum or Socialist Forum), was rejected as a unifying symbol in the 
struggle against neo-liberalism.  Instead, the Social Forum was 
primarily framed as novelty, in contrast to “old” socialist ideas. As 
a consequence, the labour movement representatives interpreted the 
Social Forum as being in accordance with a general political trend 
of depolitization in contemporary society, where ”renewal” has 
become more or less synonymous with a growing neglect of social 
conflict and class struggle in politics (as in the case of Tony Blair’s 
“New Labour”). The case study demonstrates that the Social Fo-
rum, when it travels as an organizational concept worldwide, does 
not necessarily have the meaning of a global symbol for the strug-
gle against neo-liberalism.  The fact that the Social Forum was 
primarily framed as a novelty is interpreted as an expression of the 
importance of fashion as a social force when organizational ideas 
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travel worldwide.  The influence of fashion is, however, dependent 
on local framing processes that take place in various settings. When 
the Social Forum is framed as being ”the new”, in contrast to ”the 
old” (implying obsolete) socialist ideas it may produce suspicion in 
certain groups and enthusiasm in others.  This may, in turn, make it 
difficult to construct coalitions against neo-liberalism, between, for 
example, the socialist labour movement and other critics of neo-
liberalism.  

Article IV explores the global emergence of local Social Fo-
rums by means of an ethnographic study of the organization of the 
Stockholm Social Forum. In international academic debate, the 
forums are often discussed as a “globalization from below” and a 
new deliberative democratic process. However, empirical research 
on the organisational process, and its power relations, has been 
very limited. The theoretical concept symbolic capital (Bourdieu) 
and concepts from conversation analysis (CA) are used to analyze 
how power in terms of priority of interpretation is constructed in 
conversations between activists with differing political back-
grounds. A detailed empirical analysis is based on the case of an 
internal discussion about inviting keynote speakers to the local fo-
rum. The results show how transnational networks and specific 
knowledge about the global social forum process became symbolic 
capital in the organizational process. Holders of this specific form 
of symbolic capital gained priority of interpretation in the internal 
discussions. This had an impact on the practical outcome of the 
organizational process in terms of the symbolic framing of the So-
cial Forum. It is argued that the social forum process produces spe-
cific forms of cultural distinctions, social hierarchies and patterns 
of exclusion. 

The overall results of the thesis demonstrate how the emer-
gence of social forums in Sweden is characterized by a widespread 
desire among various activists and organizations to build coalitions. 
In the establishment of social forums the institutionalized popular 
adult education play both the role of a source of economic and ma-
terial resources and of being a link between various organizations. 
However, the thesis also presents reasons for questioning the de-
scription of the social forum process in current research as inclu-
sive and horizontal. In the wide and formally open organizational 
process, specific distinctions and hierarchies arise that might neu-
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tralize the social forum’s ideological impact and its potential for 
counter-hegemonic coalition construction.  

Finally, it is argued that there is a need to widen the scope of 
Swedish research on popular adult education (folkbildning) and 
more frequently focus on global popular education phenomena 
(such as the social forums), and not only pay attention to “typical” 
national or Nordic institutions and traditions. Such an endeavour 
could facilitate and expand a dialog between Swedish popular adult 
education research and international equivalents. 
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Noter 

 
                                                 
1Pådrivande aktörer vid etablerandet av World Social Forum var bl a Attac, 
Brasiliens fackliga centralorganisation (CUT) och de jordlösa lantarbetarnas 
organisation (MST) (se Ergon 2003, s. 43ff). 
2 Se Ergon (2003, s. 239ff) för en svensk översättning av denna plattform. 
3 En konstrast kan ses gentemot Holst (2002) som förespråkar en mer leninistisk 
och materialistisk uttolkning av Gramsci, där partiets ledande roll betonas, snara-
re än det fokus på kulturkamp och koalitionsbyggande som åter finns i flertalet 
uttolkningar. Holst ifrågasätter, i likhet med Coben (1998), användningen av 
begreppet ”mothegemoni” eller ”counter-hegemony”, som inte är ett begrepp 
som Gramsci själv använder. Denna kritik bygger, som jag ser det, på en pro-
blematisk ortodoxi som saknar betydande relevans vid bedömningen av lämplig-
heten hos ett analytiskt begrepp. De viktiga vid användandet och utformningen 
av analytiska begrepp är inte, som jag ser det, ordagrann trogenhet mot kanonise-
rade källtexter (i fallet med Gramscis fängelseanteckningar tämligen fragmenta-
riska och omstridda sådana dessutom), utan att begreppen bidrar till förståelse av 
ett fenomen och att de är användbara i analysen. Man kan på ett fruktbart sätt 
”tänka” på problem på ett ”gramscianskt sätt”, skriver Stuart Hall, men man bör 
inte ”använda Gramsci […] som en profet från Gamla testamentet, som i rätt 
ögonblick bjuder oss det tröstande och lämpliga citatet” (1989, s. 61).   
4 Det går heller inte att hävda att mothegemoniska anspråk per definition bör 
betraktas som ”goda” eller önskvärda, givet exempelvis en socialistisk eller fe-
ministisk samhällsåskådning. Att utmana förgivettagna sanningar och den rådan-
de samhällsordningen kan görs med en rad olika ansatser (religiös, nationalsocia-
listisk  etc). 
5 Se t ex Coben (1998) som kritiserar uttolkare av Gramsci som skisserar en 
enkel dualistisk relation mellan hegemoni och olika ”mothegemoniska” initiativ. 
6 Hilma Holm, Johan Lindgren, Adrienne Sörbom och Magnus Wennerhag. 
7 Socialistiska forum, som i organisatoriskt och innehållsligt avseende liknar de 
sociala forumen, arrangerades för första gången i Umeå 1999 och har därefter 
arrangerats i bland annat Stockholm, Umeå och Malmö. Se vidare artikel III 
beträffande företeelsen Socialistiskt forum. 
8 Föreningen Stockholms Sociala Forum som bildats av Föreningen Ordfront, 
ABF Stockholm, Attac Stockholm, Solidaritetsnätverket (bestående av bl a Afri-
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kagrupperna, UBV, Svalorna), Globalisering underifrån, Offensiv Folkbildning, 
Alternativ Stad (Miljöförbundet Jordens Vänners lokalavdelning), LO-distriktet i 
Stockholms län och den feministiska Tankesmedjan Lacrimosa. 
9 I det lokala sociala forum Zackariassons (2006a) undersökt var en majoritet av 
ledamöterna män, trots att det var fler kvinnor än män som var medlemmar i den 
förening som bildats för organiseringsarbetet.  Denna bild avviker alltså från 
mönstret i min studie. Bland de ledande aktörerna i Stockholms sociala forum, i 
styrelsen liksom i arbetsgrupper, var en majoritet kvinnor. Detta är i linje med 
Wennarhags et als (2006) studie som visar att det är fler kvinnor än män som 
deltar på de svenska lokala sociala forumen, samt att denna fördelning också går 
igen bland dem som uppger att de har en organisatorisk roll på forumet.   
10 Delar av argumentationen nedan har presenterats i Nordvall (2007). 
11 Rimligen kan fler verksamheter inom detta system finna mer eller mindre 
direkta internationella motsvarigheter, oavsett om det gäller frivilligt och kollek-
tivt lärande beträffande textilhantverk, båtbygge, partiskolning eller fackliga 
grundkurser.  Ett sätt att relatera folkbildning till ett internationellt sammanhang 
är alltså att fokusera specifika praktiker eller aspekter, snarare än att fånga en 
svårgripbar ”folkbildningshelhet”. 
12 Se www.gemensamvalfard.se eller Sundström (2006, s. 355ff).  
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