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INLEDNING 

I historien har sociala rörelser arbetat både för och emot förändringar i samhället, och dess

inre struktur och organisation har också förändrats i takt med samhällets förändringar och

utveckling. De har liksom samhället i övrigt byggt vidare på tidigare erfarenheter, lärt av

sina egna framgångar och misstag och utvecklats i olika riktningar. Forskningen kring

sociala rörelser har sedan 1980-talet koncentrerats kring begreppet ”nya sociala rörelser”

och diskussionen kring huruvida dagens rörelser skulle innebära något nytt i jämförelse

med de tidigare. Meningarna kring detta går isär, men det forskarna är överens om är att

samhällets förändringar inneburit nya förutsättningar som påverkar de sociala rörelsernas

levnadsvillkor och sätt att arbeta. Den här studien handlar om hur sociala rörelser agerar i

detta förändrade eller ”nya” samhälle som bland annat har kallats det komplexa eller

senkapitalistiska samhället,  hur de genom sin inre och yttre organisationsform förhåller sig

till makten. Detta ska undersökas genom att titta närmare på en av de rörelser som räknas

till de så kallade nya rörelserna, och som sedan starten i Frankrike 1998 har vuxit till en

global rörelse med tiotusentals medlemmar världen över - Attac.

Attac har profilerat sig som en global rörelse som arbetar för att bryta marknadens makt i

världen, att bromsa spekulationsekonomin och att minska den ekonomiska klyftan mellan

fattiga och rika länder. Rent praktiskt arbetar de med ett fåtal frågor, men de riktar

samtidigt kritik mot hela samhällssystemet och har ambitioner som kan sammanfattas i

parollen ”En annan värld är möjlig”. Attacs strategi är att utmana samhällets struktur

genom att jobba för några få konkreta mål och frågan i den här studien är hur detta arbete

uppfattas av dem som står bakom eller mitt i arbetet – medlemmarna. Fokus ligger på hur

individen ställer sig till rörelsens arbete för förändring, både när det gäller formfrågor och

sakfrågor kring organisationens uttalade mål och visioner. Stämmer deras egna visioner in

på rörelsens, har de några egna teorier om varför organisationen ser ut som den gör, och på

vad bygger deras vilja till engagemang? 

SYFTE/FRÅGESTÄLLNING

Samhället har genomgått förändringar som innebär nya förutsättningar för de nya sociala

rörelserna, och som påverkar deras sätt att arbeta. Globaliseringen och ett allt större

avstånd till makten är exempel på nya villkor som tvingar rörelserna att ständigt reflektera

över sin egen roll och hur de kan behålla sin genomslagskraft. Syftet med den här
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uppsatsen är att belysa en av dessa så kallade nya sociala rörelser utifrån dess egna

medlemmar och titta på hur de förhåller sig till rörelsens visionsarbete. Valet föll på Attac

därför att de är en så kallad gräsrotsrörelse som framhåller att det är medlemmarna som

driver och leder visionsarbetet, till skillnad från den mer ”professionella” formen av rörelse

(till exempel Greenpeace) som ofta har en tydlig hierarki och där medlemmarna betalar sin

medlemsavgift men inte har något större inflytande över besluten som tas i ledningen. 

Övergripande frågeställning är: Hur förhåller sig medlemmarna till rörelsens mål och visioner,

och till strategierna för att uppnå dessa mål? Underfrågeställningar till frågan om mål och

visioner är: Hur förhåller sig individen till visionen? Har han/hon någon personlig

framtidsvision, och hur går den ihop med rörelsens gemensamma? Ser medlemmarna något

slut på engagemanget eller ”kampen” och i såfall vad kommer efter det? Underfrågor till

det strategiska är: Hur förhåller sig individen till att Attac ställer sig utanför den etablerade

partipolitiken? Hur förhåller sig individen till den inre organisatoriska strukturen?

METOD

URVAL OCH MATERIALINSAMLING

Det empiriska materialet består av åtta kvalitativa intervjuer med medlemmar i Attac

Norrköping, med varierande ålder, kön och klass och så vidare. Intervjuerna har varit

ungefär en timma långa. Urvalet har skett i samråd med aktiva medlemmar inom Attac som

har kunnat förse mig med andra medlemmar som förmodats vara informationsrika och

relativt inskolade i rörelsens sätt att tänka om mål och visioner. Detta för att få ett så

informationsrikt material som möjligt. Urvalet har skett genom så kallad snöbollseffekt, det

vill säga, först kontaktades en person med inblick i rörelsen och dess medlemmar. Denna

person gav förslag på medlemmar som ansågs insatta och engagerade, och dessa personer

fick i sin tur ge namnförslag. Sådana namn som angavs flera  gånger följdes upp och på så

sätt har de till slut bildat empirins underlag. Informanterna består av följande personer:

Krister 26 år, förvärvsarbetande; Åsa 36, barnledig; Marie 28, studerande; Fredrik 24,

studerande; Peter 65, arbetssökande; Kim 59, förvärvsarbetande; Martin 59,

förvärvsarbetande och Monika 41, sjukskriven. 

Intervjuerna har varit av halvstrukturerad form. De har genomförts med hjälp av en

intervjuguide med en översikt över de ämnen eller teman som skulle täckas, samt förslag på



6

underfrågor till respektive ämne/tema. Intervjuerna har följt guiden men inte strikt dess

ordning, de har mer haft formen av ett samtal där situationen har fått styra

ämnesordningen. Anledningen till denna form av intervju är att jag inte velat styra de

intervjuade för mycket. De ämnen som har varit viktiga för informanterna har delvis fått

styra intervjun. Den kvalitativa forskningsintervjun passar in eftersom jag är ute efter hur

medlemmarna upplever arbetet inom rörelsen, hur just dessa ställer sig personligen till dess

mål och struktur snarare än hur medlemmar generellt förhåller sig till dessa frågor. I en

längre, lite friare intervjuform har jag velat att informanterna skulle ha chans att hinna

reflektera över sina erfarenheter och även över sina svar.1 De har heller inte fått några

frågor i förväg utan förhoppningen är att de har kunnat svara utifrån sig själva utan att

tänka efter för mycket och leta efter ”rätt” svar. Intervjuerna har genomförts i hemmamiljö

och detta kan förhoppningsvis också ha fått informanterna att svara utifrån sig själva och

inte som representanter för rörelsen. Givetvis har det inte helt gått att undgå att de svarat

utifrån sin roll som företrädare för Attac eftersom de tillhör en lite mer engagerad skara.

Några av dem har till exempel agerat företrädare för Attac i media, men formerna vid

intervjutillfället kan ha underlättat för en mer personlig prägel på svaren. Intervjuerna har

spelats in med hjälp av bandspelare och transkriberats i sin helhet. Transkriptionerna finns i

författarens ägo.

ANALYSMETOD

Analysmetoden som använts för att hantera intervjumaterialet har influerats av flera olika

forskningstraditioner inom detta fält. Som övergripande metod för att bearbeta empirin har

analysmetoden meningskoncentrering använts. Huvudpoängen med denna metod är att

systematiskt kunna hantera information som är formulerad i vardagsspråkliga termer och

inte i kvantitativa data. I praktiken handlar det om att urskilja centrala teman i den

ursprungliga intervjun. Denna process har fem steg som kort kan beskrivas som följer:

Först läses ursprungsintervjun igenom för att man ska få en helhetskänsla, sedan delas

ursprungstexten upp i naturliga teman. Efter detta formuleras korta sammanfattningar av

respektive tema, för att få ytterligare överblick. Nästa steg är att frågor (utifrån rapportens

syfte och frågeställning) ställs till de olika enheterna, en övergripande fråga är till exempel

hur medlemmarna i Attac beskriver organisationsformen och då frågar man vad det

utdragna temat säger om detta. Slutligen knyts de centrala, icke-överflödiga temana

samman i en beskrivande rapport. Metoden innebär alltså att man lyfter ut det som är

                                                
1 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s.34-38.
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väsentligt för frågeställningen på ett strukturerat sätt.2 Denna metod, som i mycket är

inspirerad och präglad av Grounded Theory-traditionen, har använts som utgångspunkt

men har också kompletterats med andra former av analysmetoder, bland annat en form av

tolkning som innebär att man inte bara delar upp texten i teman utan också söker sätta in

uttalandena i ett större sammanhang. Detta kallas meningstolkning och innebär att man i

stället för att reducera textens omfattning expanderar den, det vill säga, resultatet diskuteras

utifrån tidigare forskning och teori kring de teman som kommer upp i intervjuerna. Detta

redovisas främst i diskussionsavsnittet.

GENERALISERBARHET

En fråga som oundvikligen uppkommer är huruvida den här undersökningen kan sägas

representera flera eller alla medlemmar i Attac. Är det bara informanternas egen livsvärld

som ska analyseras eller kan man dra några paralleller till en större kontext? Resultatet eller

informanternas uttalanden och föreställningar kan inte sägas representera alla medlemmar i

Attac eller tas som absoluta sanningar. Informanterna är dock utvalda för att de är väl

insatta i Attacs politiska ståndpunkter, och även om de inte kan sägas representera

rörelsens synsätt på alla sätt utan bara står för sin egen föreställning, så kan man göra vissa

antaganden och dra paralleller till andra sammanhang. Attac kan till exempel ses som ett

exempel på de så kallade ”nya rörelserna” som vuxit fram efter andra världskriget, och kan

därför också diskuteras med bakgrund av den debatten. Sedan kan enskilda uttalanden

aldrig helt ses som representativt för andra personer eller organisationer, men de kan ändå

användas för att belysa tendenser eller ses som exempel för en utveckling. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Informanternas identitet skyddas i rapporten genom användandet av fingerade namn, och

detta har de informerats om i samband med intervjutillfällena. De har också informerats

om studiens syfte, i vilket sammanhang den kommer att användas, och fått erbjudande om

att få tillgång till den färdiga uppsatsen. Ingen av informanterna har sett något problem i att

låta sina åsikter tryckas eller användas för det här syftet.

                                                
2 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. s.175-177.
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BAKGRUND

ATTAC

Attac3 startades i Frankrike i december 1998 och har sedan dess vuxit till ett globalt nätverk

med nationella och mer lokala grupper.4 Attac Sverige är en självständig del av den

internationella Attacrörelsen och bildades 2001. På Attacs hemsida kan man läsa hur de

själva ser på sitt arbete och vad som är dess huvudfrågor. Svenska Attac har samma

grundidé som internationella Attac och utgör en del av det globala nätverket, men jobbar

även mot mål som till största del rör Sverige. De ser sig också som en del av den

internationella demokratirörelsen, och anser att den ekonomiska utveckling som är rådande

i världen idag gör det svårare eller rentav omöjligt för en verklig demokrati att fungera. Det

har infunnit sig en maktobalans som innebär att regeringar och folkvalda får allt mindre att

säga till om och näringslivet och den ekonomiska makten alltmer. Dagens utveckling

innebär att investerares och aktiespekulanters intressen går före medborgarnas. Attac vill

försöka vända den här trenden genom att visa på att den här utvecklingen inte är

förutbestämd och att en annan utveckling är möjlig. De vill arbeta för en ekonomi där

medborgarnas behov sätts i främsta rummet, och öka det demokratiska inflytandet över de

samhällsekonomiska besluten. De vill skapa en värld som är ”bättre för alla” genom att

arbeta för ett fåtal frågor som när de har realiserats kommer att leda till en bättre värld.

Nedan beskrivs i korthet de prioriterade frågor som Attac Sverige driver för närvarande:5 

1. Ett införande av den så kallade Tobinskatten, dvs beskatta kapitaltransaktioner, framför

allt kortsiktiga spekulationer på valutamarknaden, ett förslag på beskattning är 0,05%.

2. Avskrivning av tredje världens skulder.

3. Förbättra pensionssystemet och helst avskaffa det spekulationssparande som nu råder,

för att uppnå ett mer hållbart system.

4. Att världshandeln blir demokratiskt inriktad. De motsätter sig WTO:s6 vilja att sätta

frihandeln och marknaden högre än de enskilda ländernas författningar och lagar

(bland annat genom GATS-avtalet7.)

                                                
3 ”l'Association pour la taxation des transactions financières pour l'aide aux citoyens", eller ”Föreningen för beskattning

av valutatransaktioner för medborgarnas bästa.”
4 www.attac.org 2003-02-17.
5 www.attac.nu 2003-02-17
6 Världshandelsorganisationen
7 Ett avtal som WTO driver med syfte att liberalisera all handel med tjänster.
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5. Att sätta stopp för de så kallade skatteparadisen.8

Trots dessa relativt få frågor kan man på organisationens hemsida läsa att Attac i grund och

botten varken är en en- eller fåfrågerörelse. De frågor Attac arbetar med rör sig snarare om

att fördjupa demokrati och rättvisa både nationellt och internationellt – att visa vägen för

en alternativ utveckling som motpol till den utveckling man tycker sig se idag.

 

I media har bilden av Attac varit lite annorlunda än den som presenteras på organisationens

egna hemsidor. I Sverige hörde många talas om Attac i och med demonstrationerna kring

EU-toppmötet i Göteborg 2001, och namnet blev till viss del förknippat med de

våldshandlingar som tillskrevs aktivisterna.9 Efter demonstrationerna tog Attac avstånd från

våldshandlingar, och under den senaste tiden har Attacs namn kommit upp i flera olika

sammanhang som ger en mer nyanserad bild av rörelsen. Rörelsen har bland annat varit

aktuell i och med rapporteringen från de antikrigs-demonstrationer som föregått och åtföljt

invasionen av Irak, och beskrivs som initiativtagare till några av dessa manifestationer.10

Attac har också representerats i och med att de varit den kritiska rösten i frågan om GATS-

avtalet. I ett debattinlägg i Göteborgsposten får ”företrädare för Attac” ge sin bild av

WTO-avtalet.11 Ett ämne som också varit aktuellt i några artiklar det senaste året är hur

Attac sedan starten i Sverige ska ha tappat många av sina medlemmar och hur de nu arbetar

lite i skymundan med att anordna möten och studiecirklar.12 Vad man kan säga är alltså att

Attac fortfarande syns i media, men de presenteras och representeras på ett lite annorlunda

sätt än vid starten 2001. Man hittar inte längre Attac i rubrikerna utan de syns i form av

inlägg på debattsidor, som del i antikrigsrörelsen och alternativrörelsen. Denna analys

bygger dock inte på någon vetenskaplig eller noggrann undersökning utan bygger på en

sökning av förekomsten av artiklar innehållande ordet Attac under de första månaderna

2003. Detta för att ge några exempel på medias bild av rörelsen i dagsläget.

                                                                                                                                              

8 www.attac.nu 2003-02-17
9 Wettre, Karin, Magnuzon, Bengt (2002-01-15) ”Aktivisterna om EU-toppmötet som spårade ur”. Göteborgsposten..
10 Emanuelsson, Anette (2003-04-09) ”Antikrigsdemonstration utanför Eriksson”. Göteborgsposten..
11 Rönnblom, Johan, Karlsson Lars-Olof mfl (2003-04-01) ”Felaktig bild av tjänstehandeln”. Göteborgsposten.
12 Kilner, Susanne Sanna (2003-04-10) ”Undanskymda verksamheter” Göteborgsposten.
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TEORI

Teoridelen är uppdelad i tre avsnitt med respektive underrubriker: Nya sociala rörelser i ett

föränderligt samhälle; Organisationsformer och nya sociala rörelser samt Utopier och nya sociala rörelser.

Det första avsnittet beskriver de samhälleliga förändringar som många forskare menar

ligger till grund för framväxten av de ”nya sociala rörelserna”, och redogör för diskussionen

kring vad som är det kvalitativt nya i dessa rörelser i jämförelse med tidigare. Det andra

avsnittet Organisationsformer och nya sociala rörelser behandlar teorier kring organisationsform

och dess konsekvenser för sociala rörelsers interna demokrati. Här beskrivs hur

maktstrukturer kan undergräva ett demokratiskt syfte, och vilka organisatoriska problem

som kan uppstå hos de nya sociala rörelserna. Här finns också en diskussion kring de nya

sociala rörelsernas betydelse för det moderna samhället, bidrar de genom sitt arbete vid

sidan om den etablerade strukturen till att utvidga demokratin? Det tredje och sista

avsnittet tar upp utopier och eventuella utopiska dimensioner inom nya sociala rörelser. De

tre kan kanske vid en första anblick tyckas sakna någon gemensam nämnare eller relevans

för den här studiens frågeställningar. Men den gemensamma nämnaren står att finna i de

övergripande frågeställningarna om mål och strategier: Det första avsnittet är nödvändigt

som bakgrundsinformation, för att förstå det mest genomgripande inom forskningen kring

nya sociala rörelser. Organisationsformens betydelse för den inre demokratin har att göra

med strategier och mål, den inre och yttre formen hos rörelserna kan vara avgörande för

hur mycket de kan påverka. Diskussionen om utopier är relevant därför att en rörelses

inställning till mål eller slutmål påverkar det strategiska visionsarbetet.

NYA SOCIALA RÖRELSER I ETT FÖRÄNDERLIGT SAMHÄLLE 

För att börja tala om nya sociala rörelser så kan det vara bra att definiera begreppet social

rörelse. I Nationalencyklopedin står det att läsa att en social rörelse är: /…organiserad kollektiv

handling i syfte att förändra eller bevara ett samhälleligt tillstånd utan att använda traditionella politiska

metoder (som att forma eller gå in i ett politiskt parti)13 Begreppet social rörelse har haft lite olika

betydelse i olika tider. Ursprungligen var begreppet knutet till en historisk rörelse, och

pekade ut arbetarrörelsen som bärare av denna. Denna betydelse hängde kvar till

mellankrigstiden då begreppet lösgjordes från arbetarrörelsen och fick beteckna olika

former av kollektivt handlande som inte bara arbetade för social förändring utan också

                                                
13 Nationalencyklopedin på nätet: www.ne.se 2003-02-10.
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emot. På 70-talet fick social rörelse beskriva alla typer av kollektiva former, till exempel nya

politiska partier, protester eller andra sociala strömningar. Den italienska sociologen

Alberto Melucci menar att social rörelse kan betraktas som en typ av social förändring som

är resultat av en kollektiv aktörs handlande, men det handlar inte längre om en rörelse eller

en riktning av förändringar. Det handlar mer om temporära sammansättningar och former

av kollektiv handling som samverkar på olika nivåer och i skiftande organisationer.14 Den

svenska sociologen Håkan Thörn beskriver en social rörelse som en form av kollektivt

handlande som är relaterat till en social konflikt och som innefattar sociala och kulturella

läroprocesser. Han menar att sociala rörelser har och har haft stor betydelse för

moderniseringen av samhället, samtidigt som de har gett uttryck för de konflikter och

ambivalenser som moderniteten medfört. Man kan säga att sociala rörelser och social

förändring har ett dialektiskt förhållande till varandra: Sociala rörelser är produkter av det

moderna samhällets förändringar samtidigt som de bidrar till dessa förändringar.15 

Sociala rörelser är inget nytt i sig de har ständigt funnits och reagerat på förändringar eller

tendenser i samhällets utveckling. Den rörelsen i Sverige som ofta fått beteckna de ”gamla

rörelserna” är arbetarrörelsen. Diskussionen om ”nya sociala rörelser” blev aktuell under

1980-talet då det uppstod en ny forskningsinriktning inom sociologin med beteckningen

”new social movements”.16 De nya sociala rörelserna har i vissa fall blivit en beteckning för

de rörelser som har 60-talets studentrörelser, bland annat kvinnorörelsen, fredsrörelsen och

de ”alternativa” rörelserna som husockupanter och stadsaktivister som föregångare. En

teori som har fått fotfäste är att de nya rörelserna skulle vara ett svar på att samhället skulle

ha gått in i en ny fas, att det skulle vara svar på övergången från ett industriellt till ett

postindustriellt samhälle. Och det är detta påstående som har dominerat debatten kring den

här forskningen.17 Frågan är inte om samhället genomgått förändringar på olika plan, det är

forskare överens om, frågan är om dessa betecknar ett radikalt brott mot tidigare

samhällstyper, eller om det är en fördjupning av de tidigare.18

                                                
14 Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos. s.9-10.
15 Thörn, Håkan (1991) ”Rörelser i det senmoderna samhället”. I: Ungdom i rörelse. Uddevalla: Daidalos. s 16-18.

16 Thörn, Håkan (1997) Rörelser i det moderna. Stockholm: Rabén Prisma. s.20.
17 Thörn, Håkan (1991) ”Rörelser i det senmoderna samhället”. I: Ungdom i rörelse. Uddevalla: Daidalos. s.19ff.
18 Thörn, Håkan (1991) ”Rörelser i det senmoderna samhället”. I: Ungdom i rörelse. Uddevalla: Daidalos. s.24-27.
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BRYTNINGEN MED DET GAMLA SAMHÄLLET 

Håkan Thörn och Alberto Melucci är forskare som avvisar tanken på en radikal brytning

med den gamla samhällstypen, de vill hellre beteckna samtiden som senkapitalistisk än

postkapitalistisk, som en påbyggnad av de ”gamla” med en starkare fokusering på de

förändringar som ägt rum på de kulturella områdena. Meluccis benämning på denna

påbyggnad är det komplexa samhället. 

Vad innebär då dessa förändringar som lett till att vår samhällsfas har fått namnet

senkapitalistiskt eller komplext? Förändringarna har skett på flera olika plan och skulle

kunna beskrivas väldigt detaljerat och ingående, men här ges bara en överblick över de

största och viktigaste förändringarna som beskrivs av både Melucci och Thörn. De

beskriver förändringarna på lite olika sätt men i stort är de överens om vad som

kännetecknar det komplexa samhället. 

Det komplexa samhällets nya förutsättningar sammanfattas här för att ge en överblick över

de tendenser som är de mest utmärkande. Från och med 1900-talet började de relativt

stabila klassidentiteter, som skapats i och med det industriella genombrottet, att upplösas. I

och med detta talade man om en ny eller åtminstone intensifierad kulturell hemlöshet hos

medborgarna. Denna har skapat förutsättningar för en symbolorienterad politik där social

makt i allt högre grad än tidigare baseras på produktionen av, kontrollen över, och

tillägnandet av kunskap och symboler. Detta innebär att maktutövningen förskjutits till

kulturella och symboliska arenor, de visuella och symboliska budkapen har blivit alltmer

viktiga inte minst på grund av tv-mediets utveckling och spridning:19 Den alltmer ökade

globaliseringen har också förändrat de villkor och förutsättningar för hur olika aktörer inom

samhället formas och handlar.20 

Melucci beskriver hur den materiella produktionen i allt större utsträckning är utbytt och

ersatt med produktionen av tecken och sociala relationer. De komplexa samhällena är

uppbyggda av koncentrerad information, de sociala relationerna och det kulturella

symbolsystemet är i mycket högre grad än tidigare ett resultat av konstruktioner. Dessa

konstruktioner är medvetet producerade av sociala aktörer, och förutsätter också en högre

grad av självständighet hos sina medlemmar – individerna. Den här förutsättningen leder

                                                
19 Thörn, Håkan (1997) Rörelser i det moderna. Stockholm: Rabén Prisma. s.407-408.
20 Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos. s.85.
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till en process som kallas individualisering, och som är ett kännetecken för det komplexa

samhället och likaså en förutsättning för framväxten av de nya sociala rörelserna.21

Individualiseringsprocessen innebär att de moderna handlingssystemen förutsätter högt

utvecklade prestationsförmågor för lärande, självreflektion och kommunikation. Detta

betyder att det finns en högre grad av reflexivitet på systemnivå, men på samma gång en

högre grad av reflexivitet på en individuell nivå. På systemnivå innebär detta att marknad

och stat har en stor kapacitet till social och symbolisk manipulation, samtidigt som det på

ett individuellt plan tillhandahåller resurser till individer som kan användas för självkontroll.

Det som Melucci kallar för systemets intervention i vardagslivet är alltså inte en ensidigt

kontrollerande process utan verkar åt båda håll. De ”nya sociala rörelserna” uppstår i

skärningspunkten mellan å ena sidan potentialen för självkontroll – individuellt och

kollektivt – av de egna handlingarna, och å andra sidan i risken att de exploateras av

marknad eller stat.22

De samhälleliga konflikterna handlar alltså i allt högre grad om produktionen och

kontrollen av kunskap, information och symboler. Systemets intervention i vardagslivet

innebär en slags opersonlig maktutövning. Informationssamhället översköljer oss med

bilder och ord, kunskaps- och informationsmassor som också innehåller normer. De talar

om för oss hur vi ska se på våra liv, våra kroppar, oss själva och omvärlden. Produktionen

av symboler äger ofta rum bortom vardagslivets och individers kontroll och behov. Dagens

komplexa samhälle kännetecknas av en mångfald av konflikter och kollektiva identiteter

som i högre grad än tidigare är tillfälliga.23 

De omvandlingar som äger rum i det komplexa samhället, den höga graden av

differentiering, och den snabba förändringen som samhället hela tiden genomgår innebär

ett dilemma för demokratin. Det är mer nödvändigt än tidigare att reglera komplexiteten

med hjälp av beslut, val och åtgärder för att minska osäkerheten i ett samhälle som

förändras så snabbt. Samtidigt är det svårt att få till stånd några beslut eftersom

komplexiteten också skapar en stor mängd skiftande intressen. Samhället är beroende av

individens handlingsresurser för att dess koncentrerade och differentierade nätverk av

organisation, information och beslut ska kunna fungera. Samtidigt förser dessa

                                                
21 Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos. s.59.
22 Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos. s.14ff.
23 Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos. s.8-14.
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handlingsresurser individen med ökad kapacitet att kontrollera och definiera villkoren för

sina personliga och sociala erfarenheter, individen ställer krav på sin egen livssituation.24

Globalisering kan i ett historiskt perspektiv ses som en process som började med den

moderna kapitalismens expansiva fas i början på 1800-talet, den europeiska imperialismen.

Idag har denna process utvidgats och ändrat karaktär så att det globala sociala rummet har

förändrats på ett grundläggande plan. Begreppets betydelse idag är kopplat till utvecklingen

inom kommunikationsteknologin som inneburit helt nya möjligheter till kommunikation

världen över. Det är också kopplat till världsekonomins alltmer komplexa struktur, med

ökade finansiella flöden och internationella transaktioner som spänner tvärs över

jordklotet. Globaliseringen innebär vidare ett försvagande av nationalstaten, att människor

rör sig och flyttar över nationsgränserna och ökar därmed det kulturella flödet.

Globaliseringen är också en effekt av att miljöförstöringen påverkar hela jordklotet. Utifrån

ett sociologiskt perspektiv kan globalisering ses som en ökande omfattning av sociala

relationer som binder samman olika lokala platser, så att de lokala händelserna i allt högre

grad påverkas av händelser på långt avstånd.25

Dessa faktorer som kännetecknar dagens samhälle får alltså konsekvenser för människans

vardag på olika sätt, de påverkar hennes möjligheter att förändra sitt eget liv och samhällets

förutsättningar. De har förändrat villkoren för den kollektiva handlingen och lett till att de

sociala rörelserna numera betecknas som ”nya”.

NYA SOCIALA RÖRELSER 

Det som kännetecknar de nya sociala rörelserna är i huvudsak att de verkar i en ny typ av

samhälle som beskrivits ovan. De förändringar som samhället genomgått har medfört att

de arbetar under annorlunda villkor som påverkar både deras fokus vad gäller frågor och

deras organisations- och aktionsformer. 

Som beskrivits tidigare så har de samhälleliga konflikterna förskjutits och handlar i allt

högre grad om konflikter på symbolisk och kulturell mark. De nya rörelser som vuxit fram

sägs ha sitt ursprung i de rörelser på 60-talet som inte följde de “lagar” för sociala rörelser

                                                
24 Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos. s.171ff.
25 Thörn, Håkan (1997) Rörelser i det moderna. Stockholm: Rabén Prisma. s.395.
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och uppror som hade utarbetats inom den efterkrigstida sociologin. De nya rörelserna

utgick inte ifrån något sammanbrott i den sociala ordningen, som till exempel ekonomisk

eller politisk kris. Förklaringarna återfinns i stället i den kulturella sfären. Man talar om en

kulturell hemlöshet som ett av det komplexa samhällets mest väsentliga kännetecken.26

Melucci utvecklar resonemanget om att konflikterna förskjutits till koderna och menar att

dagens sociala rörelser fungerar som tillfälliga symboliska utmaningar mot de koder som är

dominerande.27 Systemets intervention i vardagslivet medför att det uppstår nya sociala

rörelser eftersom människor vill återta kontrollen över att definiera sin egen identitet och

sina egna behov.28 Thörn hävdar att denna kulturella orientering utgör det kvalitativt nya i

efterkrigstidens rörelser. De nya rörelserna kan ses som ett uttryck för försök att kollektiv

skapa nya kulturella identiteter, livsstilar och livsformer. De är i denna mening att betrakta

som identitetsrörelser.29 

De nya rörelserna har varit mindre inriktade på att vara politiska och har inte som mål att

bilda politiska partier. Man har snarare undvikit politiska sätt att uttrycka sig, och inriktat

sig mer på opinionsbildning och politisk påtryckning. Exempel på rörelser som arbetat så är

freds- och kvinnorörelsen.30 De framväxande formerna av kollektiv handling ställer sig inte

bara utanför det etablerade politiska systemet utan skiljer sig också från de konventionella

politiska organisationsmodellerna. Genom att vara medvetna om sin egen

organisationsform ifrågasätter man samtidigt systemets  strukturella logik. Formen är inte

bara ett verktyg för att nå ett mål utan är en del av rörelsens budskap. Eftersom den

kollektiva handlingen fokuseras på kulturella koder är själva rörelsens form ett

ställningstagande, en symbolisk utmaning mot de dominerande koderna.31 Globaliseringen

har bland annat medfört att rörelser organiseras allt mindre med nationen som bas och

nätverket är modellen för de nya rörelserna. Konflikter, identiteter och berättelser

konstrueras alltmer i ett rum som inte har någon bindning till en geografisk plats.32 Rörelser

är inte längre enheter som rör sig mot ett fixerat mål, de är nätverk eller handlingssystem

som rör sig på olika nivåer inom den sociala handlingen. Deras identitet är inte något givet,

                                                
26 Thörn, Håkan (1997) Rörelser i det moderna. Stockholm: Rabén Prisma. s.274.
27 Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos. s.20.
28 Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos. s.60.
29 Thörn, Håkan (1991) ”Rörelser i det senmoderna samhället”. I: Ungdom i rörelse. Uddevalla: Daidalos. s20-23.
30 Thörn, Håkan (1991) ”Rörelser i det senmoderna samhället”. I: Ungdom i rörelse. Uddevalla: Daidalos. s.23.
31 Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos. s.70-73. 
32 Thörn, Håkan (1997) Rörelser i det moderna. Stockholm: Rabén Prisma. s.292.
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den är snarare ett resultat av ett utbyte, förhandling, beslut och konflikt mellan aktörer. Det

komplexa samhällets självreflexiva tendens kräver en viss självreflexivitet hos sina

medlemmar och detta medför också att de sociala rörelserna blir mer självreflexiva, och

därmed också mer medvetna om sina roller.33 Det man också kan säga om de nya

rörelserna är att medlemsmönstret inom dem inte är lika stabilt och enhetligt som förr.34 I

de gamla rörelserna var det vanligare med ett livslångt engagemang, och identiteten som till

exempel arbetare byggde mycket på organisationstillhörigheten till arbetarrörelsen.

Rörelseengagemang hängde mycket på klasstillhörighet. I dagens nätverksrörelser är

engagemanget mer kortvarigt och den individuella identiteten är inte lika sammankopplad

med organisationen eller rörelsen som man jobbar inom. Det är vanligare att människor rör

sig mellan olika rörelser och organisationer.35

Aktionsformerna blev också lite annorlunda från och med 50- och 60-talets nya rörelser.

Det tillfälliga och symboliska ockuperandet av offentliga platser – som under

efterkrigstiden först genomfördes inom 50-talets fredsrörelser gavs senare ofta formen av

dramaturgiska handlingar som iscensätter en slags utopisk gestaltning. Det handlade om att

ta en urban offentlighet i anspråk. Denna strategi inbegrep en kritik mot att det offentliga

har kommit att beteckna utövandet av makt snarare än ett demokratiskt rum.36 På 80-talet

kan man se hur mediaorienteringen blev en allt viktigare strategi i rörelsernas arbete. TV-

mediets genomslag innebar att dramaturgi och visuella symboler får nya betydelser i

politiska sammanhang. Den offentliga mediaaktionen orienterades mot opinionsbildning

och rekrytering av nya anhängare genom en ”medvetandegörande” symbolisk gestaltning

av rörelsens centrala teman. En ny strategi inom efterkrigstida sociala rörelser är alltså att

konstruera visuellt präglade symboliska budskap, riktade till en masspublik.37

Melucci och Thörn ger en ganska samstämmig bild av vad som karaktäriserar de nya

rörelserna. Skillnaden man främst kan se dem emellan är att Melucci utesluter sådana

rörelser som inte är ”progressiva” i den meningen att de utvidgar demokratin på ett eller

annat sätt. Thörn menar att även de nationalistiska rörelser som observerats bland annat i

                                                
33 Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos. s.21.
34 Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos. s.85.
35 Thörn, Håkan (2002) Globaliseringens dimensioner. Finland: Atlas. s.177.
36 Thörn, Håkan (1997) Rörelser i det moderna. Stockholm: Rabén Prisma. s.272.
37 Thörn, Håkan (1997) Rörelser i det moderna. Stockholm: Rabén Prisma. s.393-394.
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Europa det senaste årtiondet, är ett resultat av samhällets nya förutsättningar.38 Den här

studien kommer dock inte att diskutera dessa tendenser, utan fokuserar mer på de

progressiva rörelserna och Attac som ett exempel på dessa. I följande kapitel presenteras en

fördjupning kring frågan om hur de nya rörelserna, för att behålla sin position som

effektiva opinionsbildare och för att kunna påverka de som styr, måste vara mer medvetna

om sin egen organisationsform.

 ORGANISATIONSFORMER OCH NYA SOCIALA RÖRELSER 

De nya sociala rörelserna yttrar inte bara sina åsikter med ord och aktioner utan gör också

ett ställningstagande i och med sin organisationsform, de har en större medvetenhet om sin

egen organisationsform än tidigare rörelser. Formen är inte bara ett medel för att nå ett mål

utan utgör en större del av rörelsens budskap, och utmanar genom denna det rådande

systemet.39 

Den inre organisationsformen är inte bara viktig rent praktiskt organisatoriskt utan kan

också påverka den faktiska beslutsprocessen och de demokratiska principerna. De nya

sociala rörelserna har ofta formen av nätverk och detta är delvis en kritik av den

traditionella organisationsformens problem med den inre demokratin.40 Följande kapitel

diskuterar först de nya sociala rörelsernas organisationsform både med fokus på dess

betydelse för den inre demokratin, och på dess betydelse för den demokratiska

utvecklingen i samhället. Alltså, bidrar rörelsernas ”inneboende” demokratiska ordning till

ett mer demoratiskt samhälle? Detta följs upp av en fördjupning i hur organisationer, även

de som har demokratiska idéer och visioner, på grund av strukturella faktorer förvandlas till

fåtalsvälden eller oligarkier. Detta för att få en bakgrund till de tendenser som de nya

rörelsernas organisationsform är en reaktion mot. 

ORGANISATIONSFORMEN OCH DE NYA SOCIALA RÖRELSERNA

Många politiska rörelser som har gett sig in i den etablerade politiken, eller försökt att få en

stark organisation för att göra sina röster hörda, har märkt att i takt med att organisationen

vuxit har demokratin drunknat i den inre hierarkin och institutionaliserad byråkrati. Många

sociala rörelser och i synnerhet de nya rörelserna har som utgångspunkt att de vill stå

                                                
38 Thörn, Håkan (1997) Rörelser i det moderna. Stockholm: Rabén Prisma. s.212-213.
39Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos. s.73.
40Thörn, Håkan (2002) Globaliseringens dimensioner. Finland: Atlas. s.175.
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utanför den etablerade makten och detta faktum borde kanske innebära att de inte löper

lika stor risk. Det som talar till de nya sociala rörelsernas fördel i den här frågan är just

deras form som enligt en del forskare är så nära ”autentisk demokrati” som man kan

komma. Detta beror alltså på att de till sin natur inte är institutionaliserade, att de ofta har

en platt nätverksstruktur som är beroende av aktivitet hos flera individer, och att de låter

röster komma till tals som inte annars får höras. Dessa premisser är dock inte alltid lätta att

upprätthålla i rörelsearbetet, och det finns flera exempel på sociala rörelser som har

stagnerat, institutionaliserats, tappat sitt syfte eller försvunnit.41 

I de nya sociala rörelsernas arbete har nätverket fått en allt större betydelse för politisk

organisering och mobilisering. Nätverket innebär en informell kontakt mellan medlemmar

och används för att snabbt och temporärt kunna mobilsera inför specifika politiska frågor.

Håkan Thörn menar att man kan se denna utveckling som en reaktion mot, eller ett uttryck

för den minskande betydelsen för, den traditionella medlemsorganisationen som var vanlig

i de gamla rörelserna. Formen innebär en kritik mot den organisation som haft en tendens

att verka institutionaliserande och hierarkisk. De nya sociala rörelserna strävar efter att ha

en platt organisation för att underlätta för aktivt deltagande och rörlighet, och för att alla

ska ha lika mycket att säga till om. Det gamla organisationssättet har på flera sätt varit trögt

och inte varit öppet för snabba beslut och aktioner, vilket är nödvändigt i dagens samhälle

som är väldigt föränderligt. Därmed inte sagt att den nya nätverksformen inte har

maktproblem, här handlar det snarare om att hierarkin är formerad i centrum och periferi i

stället för över och under. Även de nya rörelserna organiserar sig delvis efter den gamla

modellen. Gamla former finns fortfarande kvar men blandas upp av nya.42

En nutida aspekt som påverkat de sociala rörelsernas arbetsform är globaliseringen. Den

danska professorn Drude Dahlerup ställer frågor kring hur globaliseringen har inneburit

nya förutsättningar för de sociala rörelserna: Har den medfört att avståndet mellan folket

och eliten ökar, eller innebär den nya förutsättningar som ökar de sociala rörelsernas

möjligheter. Hon ställer också frågan om det inte finns en motsättning mellan intern

demokrati inom rörelserna och den professionalisering som krävs för att agera på den

internationella arenan. Det som historiskt har varit de sociala rörelsernas styrka är att de har

                                                
41 Dahlerup, Drude (2001)” Sociala rörelser inför globaliseringen”. I: Det nya motståndet – om regnbågar mot förtryck. Bjärnum:

Agora. s.144-145. 
42 Thörn, Håkan (2002) Globaliseringens dimensioner. Finland: Atlas. s.174-176.
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kunnat mobilisera många människor och att de kunnat skapa ett nytänkande. Detta kanske

försämras i och med globaliseringen. Om dessa påståenden stämmer så står vi inför ett

allvarligt demokratiproblem, menar hon.43 Dahlerups tes är att globaliseringen har olika

konsekvenser för olika typer av rörelser. Hon skiljer mellan vad hon kallar

”gräsrotsrörelser” och ”professionella” rörelser. De förstnämnda försöker påverka den

offentliga debatten genom aktioner och demonstrationer, och skapar ofta en motkultur

internt som håller ihop gruppen. Den typiska gräsrotsrörelsen har varken förmåga eller vilja

att ha en nära relation eller samarbete direkt med beslutsfattare. Detta betyder att om

rörelsen inte lyckas påverka med hjälp av aktioner och demonstrationer så förvandlas den

till en inåtvänd subkultur i stället för en motkultur. De professionella satsar däremot på

lobbyverksamhet och arbetar nära makten. Det gör dem till både medspelare och

motspelare i den politiska processen. Problemet när det gäller dessa är om man

överhuvudtaget kan kalla dem för sociala rörelser när de väl har ”fångats upp” av

systemet.44 

Olika forskare har på olika sätt försökt att beskriva rörelsers uppkomst och försvinnande

eller transformation till någonting annat. Liksom de gamla rörelserna kan dagens

proteströrelser sluta som etablerade intresseorganisationer som samarbetar med

statsmakten. De kan också utvecklas till politiska partier som med skiftande resultat

försöker hålla sig kvar vid rörelsens hjärtefrågor. De sociala rörelsernas utveckling har

ibland delats in i tre faser: startfasen, den efterföljande stagnationsfasen som slutligen går in

i den tredje fasen då rörelserna inte längre kan stå emot institutionaliseringen. Denna

modell kan enligt Dahlerup inte appliceras på alla rörelser. Vissa rörelser har av ideologiska

skäl inte velat gå hela vägen (exempelvis kvinnorörelsen under 70- och 80-talet), andra har

tynat bort eller gått upp eller ner i aktivitet under olika perioder.45

De som klarar sig bäst på globaliseringens nya villkor, där beslut tas allt längre ifrån

medborgarna och utan insyn, är de professionella som kan påverka dessa beslut eftersom

de är medspelare och har mer tillträde till de arenor där debatten och beslutsfattandet äger

                                                
43 Dahlerup, Drude (2001)” Sociala rörelser inför globaliseringen”. I: Det nya motståndet – om regnbågar mot förtryck. Bjärnum:

Agora. s.140-142.
44 Dahlerup, Drude (2001)” Sociala rörelser inför globaliseringen”. I: Det nya motståndet – om regnbågar mot förtryck. Bjärnum:

Agora. s.146-147.
45 Dahlerup, Drude (2001)” Sociala rörelser inför globaliseringen”. I: Det nya motståndet – om regnbågar mot förtryck. Bjärnum:

Agora. s.146-147.



20

rum. Eftersom mycket av beslutstagandet tas på internationell nivå så kan det vara svårt för

gräsrotsrörelser att påverka processer genom aktioner och demonstrationer på hemmaplan.

Problemet med de professionella organisationerna är att de på samma sätt som

beslutsfattarna hamnar längre ifrån sina medlemmar, som i högre grad blir stödmedlemmar

än medlemmar med makt att påverka. Denna organisationsform är svårare att förena med

intern demokrati. Gräsrotsrörelsen kan behålla en högre grad av intern demokrati men har

mindre påverkansmöjligheter, medan den professionella kan påverka mer på bekostnad av

den inre demokratin. Dessa uppdelningar ska emellertid inte ses som stela kategorier utan

utgör ytterligheter på en skala, och det finns rörelser som befinner sig däremellan.46

Om man ska försöka att placera ut Attac på skalan så hamnar de nära ”gräsrotsrörelsen”,

men de förhåller sig öppna till att ha ett visst samarbete med statsmakten så länge de sker

på deras villkor. Attac har bland annat suttit med som remissinstans inom ett utskott för

WTO-frågor, men gick ur eftersom de kände att de inte fick tillräcklig information eller

insyn.

I dagens samhälle verkar det vara svårt att å ena sidan göra sin röst hörd och inte tyna bort

och å andra sida behålla sin position och inte dras in och bli en del av etablissemanget.

Denna problematik utvecklas av den norske sociologen Tomas Mathiesen som presenterar

en ”taktik” för att undvika att rörelsen å ena sidan exkluderas och å andra sidan inkluderas.

Dessa två situationer kan jämföras med de ovan skisserade problemen med de två olika

typerna av rörelser. Att inkluderas innebär att rörelsens motsägelse transformeras till

överensstämmelse och alltså absorberas av det rådande systemet (det som var risken för

professionella rörelser). Att exkluderas innebär att motsägelsen blir irrelevant och hamnar

utanför samhällsdebatten (det som händer när gräsrotsrörelsen förvandlas till subkultur).47

Mathiesen introducerar principen om ”det ofullgångna” eller ”det som håller på att bli”

som ett medel för att undvika att bli en organisation som stagnerar eller förlorar sitt syfte.

Teorin om det ofullgångna är ett försök att främja en ”levande” och expanderande politisk

eller social rörelse, som enligt honom är den enda hållbara. För att vara levande måste

rörelsen stå i ett motsatsförhållande till det rådande systemet, man måste motsätta sig de

                                                
46 Dahlerup, Drude (2001)” Sociala rörelser inför globaliseringen”. I: Det nya motståndet – om regnbågar mot förtryck. Bjärnum:

Agora. s.155.
47 Mathiesen, Thomas (1982) Makt och motmakt. Göteborg: Korpen. s.233-237.
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grundläggande premisserna i det rådande systemet. För det andra måste en rörelse, för att

vara expanderande, stå i ett konkurrensförhållande till det rådande systemet. Man måste

kunna framställa rörelsen och dess sak på ett sätt som övertygar de människor, som man

vill övertyga eller vill få med, att det rådande systemet är otillräckligt. Politiska rörelser som

inte står i konkurrensförhållande tynar bort om de man vill vända sig till blir passiva och

ointresserade. Dessa två villkor gäller oberoende av det politiska innehållet i rörelsen. Det

är dock extra svårt i det senkapitalistiska samhället som är både utpräglat exkluderande (där

motsägelsen förvandlas till obetydlighet) och inkluderande (där motsägelsen förvandlas till

överensstämmande). Utvecklingen och upprätthållandet av den konkurrerande motsägelsen

är lika med utvecklingen av ”det ofullgångna”. I begreppet rörelse kan man utläsa att det är

något som inte är färdigt. Den ofullgångna rörelsen vägrar att välja mellan att antingen låta

sig omfattas av systemet eller att stå helt utanför det, ett val som samhället hela tiden

pressar den att göra.48 Detta innebär att man måste arbeta på två olika nivåer. Man måste

jobba med konkreta sakfrågor som ligger nära folkets intressen, samtidigt som dessa frågor

på en högre nivå pekar på att hela systemet är fel, och det är systemet som hindrar att dessa

sakfrågor kan förverkligas på ett enkelt sätt. Man koncentrerar sig på krav som samtidigt

utmanar strukturen. Denna kombination, som gör att en rörelse kan förbli hel, måste hållas

vid liv och utvecklas genom att den ständigt diskuteras. Diskussionen börjar i de krav som

rörelsen arbetar med och behandlar fortlöpande systemet. De frågor som genomdrivs är

bara små steg i kampen mot systemet. Huvudpoängen med denna teori är att

organiseringen är en väldigt viktig del i motståndsarbete, utan kollektivet är det svårt att

påverka någonting. Samtidigt är organisationen ständigt utsatt för de risker som inkludering

och exkludering innebär, antingen förtvinar organisationen och blir ett tomt skal utan

egentlig aktivitet eller så blir den bara ett komplement till statsmakten. Det gäller att hela

tiden förhålla sig på ett sätt till makten, så att man inte kommer för nära och inte för långt

ifrån. En balansgång som ständigt måste ventileras för att inte tappas bort, en process som

aldrig når det fullgångna stadiet.49

UTVIDGAR NYA SOCIALA RÖRELSER DEMOKRATIN?

Som tidigare nämnts utspelar sig dagens konflikter mer på symbolisk mark än tidigare, och

rörelsernas funktion blir att utmana de kulturella koder och sanningar som är rådande.

                                                
48 Mathiesen, Thomas (1982) Makt och motmakt. Göteborg: Korpen. s.233-239. 
49 Mathiesen, Thomas (1982) Makt och motmakt. Göteborg: Korpen. s.245-251.
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Melucci menar liksom Mathiesen att i dagens komplexa samhälle tycks det inte finnas

någon som är ansvarig för beslutstagande och händelseutveckling, makten är relativt

osynlig. De sociala rörelsernas uppgift blir att skapa offentliga rum där makten blir synlig,

och om man synliggör makten kan man också förhandla med den.50 De nya rörelsernas

symboliska handlingar visar på dolda maktstrukturer samtidigt som de pekar på att ”något

annat är möjligt”. Melucci ser i dessa rörelsers aktivitet en potential för nya samhälleliga

demokratiformer och att de bidrar till ett utvidgande av demokratin i komplexa samhällen.51

Han menar att man måste erkänna att det finns en skillnad mellan

representationsstrukturerna och de representerades krav eller intressen. Ett nödvändigt

demokratiseringsvillkor är att man ideologiskt vägrar att förneka detta problem. Bara om

och när det erkänns blir det möjligt att söka vägar för att kontrollera och reducera det

avstånd som skiljer makten och de sociala kraven åt. De offentliga rum som skapas i det

komplexa samhället är skärningspunkter mellan politiska institutioner och kollektiva krav.

Dagens sociala rörelser kan agera inom dessa offentliga rum utan att mista sin specifika

karaktär. De offentliga rummens huvudfunktion är, förutom att synliggöra makten,

synliggöra och kollektivisera de frågor som rörelserna väcker. Att agera i detta rum mellan

beslutsmakten och folket hjälper också rörelserna att inte institutionaliseras.52

 

Flera forskare ställer sig bakom uttalandet att nya sociala rörelser skulle utvidga eller

förbättra demokratin, men detta gäller inte alla former av nya rörelser. Thörn pekar på att

nya sociala rörelser i många fall har bidragit till ökat demokratiskt inflytande och ett bättre

liv för de lägre samhällsklasserna, men vissa nya sociala rörelser, bland annat de

nationalistiska, har i stället lett till nya former av förtryck. De sistnämnda kommer dock

inte att räknas in i de nya rörelser som diskuteras här.53

 

Många forskare hävdar att de nya sociala rörelserna utvidgar demokratin i samhället. Den

tyska sociologen Klaus Eder, har till skillnad från de flesta, problematiserat och ifrågasatt

det som av många andra ses som en självklarhet. Han diskuterar huruvida de så kallade nya

sociala rörelserna utvidgar eller införlivar mer demokrati i det moderna samhället, om de

skulle ha förmågan att åstadkomma mer deltagande av folket, mer offentlig debatt eller

                                                
50 Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos. s.87-.89.
51 Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos. s.15.
52 Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos. s.172-179.
53 Thörn, Håkan (1997) Rörelser i det moderna. Stockholm: Rabén Prisma. s.10ff.
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diskussion. Eder instämmer i att rörelserna har varit centrala för omformningen av

moderna demokratiska institutioner, men han instämmer inte i varför de är viktiga för den

demokratiska utvecklingen inom institutionerna. Den vanligaste förklaringen är att de nya

sociala rörelserna är eller skulle kunna åstadkomma ett bättre och mer komplett

genomförande av ett demokratiskt samhälle, att de skulle ha något mer genuint inneboende

demokratiskt än andra institutioner. Eder anser inte att sociala rörelser inför ett nytt steg

mot ett förverkligande av mer demokrati, utan bara applicerar demokratiska principer på ett

modernt samhälle. Om man ska kunna svara på frågan huruvida nya sociala rörelsers

framväxt gjort samhället mer demokratiskt måste man först gå tillbaka och titta på

demokrati som idé. Vilka är förutsättningarna för demokratin? Demokratin bygger på två

principer: Den första är medborgarskap och innebär att det ska vara möjligt för alla att delta

på lika villkor. Den andra principen är offentlighet och innebär att samhälleliga frågor ska

diskuteras i en offentlig debatt eller diskussion. Problemet med demokratin uppstår när

dessa principer ska appliceras i ett samhällelig kontext.54

Idag består mycket av kritiken mot den existerande demokratin i att dessa principer inte

införlivas på ett bra sätt i samhället. I många länder ser vi till exempel en trend att

valdeltagandet går ner, och offentligheten som ett forum för debatt har förvandlats till ett

forum för spektakel som iscensatts av massmedia. Detta får till följd att media fördöms för

att de inte axlar rollen som offentligt rum för nyanserad debatt, och folket fördöms för att

de inte uppfyller sin medborgerliga plikt att rösta. Eder menar att denna kritik är

missledande och baseras på ett ofullständigt sätt att se på hur demokratiska principer

appliceras på verkligheten. För att förklara detta introducerar han en forskningsgren som

kallas ”Ny institutionalism” där grundidén är att alla institutioner egentligen bygger på

ritualer och ceremonier. Detta gäller även politiska institutioner som i grunden är

organisationer som organiserar ritualer och ceremonier, dessa behöver en motivering som

gör att folk accepterar dem. Valdeltagande (medborgarskap) och den offentliga diskussionen

är alltså ritualer eller ceremonier, och motiveringen för dessa är demokrati. På samma sätt

som man förr motiverade ritualer och ceremonier med att det var Guds vilja, är demokratin

ett modernt sätt att rationalisera ritualerna. Problemet med dagens institutioner eller

                                                
54 Eder, Klaus, Crouch, Colin, Tambini, Damian (2001) Citizenship, Markets, and the State. Oxford: Oxford University Press.

s.214-217.
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kritiken som kan riktas mot dem är alltså att de inte klarar av att iscensätta ritualerna av

politiskt deltagande och debatt.55

Det som händer med politiken idag är att den håller på att förskjutas till nya fält, den är inte

längre knuten till staten eller de områden som definieras av statens institutioner. Politiker

måste numera anpassa sig till vilka frågor som de sociala rörelserna trycker på och kan inte

längre säga sig ha monopol på att representera folkets vilja. Sociala rörelser är inte ett

resultat av påtryckningar för mer demokrati, utan är ett element i utvecklingen av nya

institutionella former av politik. Sociala rörelser medverkar till det ökande deltagandet och

organiserat kollektivt handlande inom olika fält. De medverkar också till att det skett en

ökning av offentlig kommunikation och diskussion kring frågor. Med andra ord har deras

framväxt lett till en ökning av rituell politik och symbolisk politik, men leder detta till mer

demokrati?56

Hittills har forskningen kring institutionaliseringen av sociala rörelser mest rört deras

interna organisation, alltså framväxten av specifika organisationsformer hos sociala rörelser.

Yttre förhållanden mellan rörelsers organisation och andra institutionella organisationer är

inte lika undersökta, ett fält som kallas interorganisatoriskt. En ny typ av förbindelse eller

samband uppstår mellan sociala rörelser, ekonomi och stat. Integrationen av nya sociala

rörelser medför en strukturell förändring som innebär att de som traditionellt har

kontrollerat makten: staten och ekonomin nu får lämna utrymme för en tredje aktör. Den

nya konstellationen består i stället av Stat – Ekonomi – Samhälle (representerat av sociala

rörelser). Detta gör att platsen eller rummet för kontroll också förflyttas utanför den

statliga och den ekonomiska sfären. Dessa tre aktörer formar den institutionella kontexten

av demokrati i nutida politik, en tid som Eder benämner som den post nya sociala rörelser-tiden.

De sociala rörelsernas införlivande i den institutionella organisationen förändrar även den

institutionella ordningen inom denna. Ett exempel på detta är hur ett slags medborgerligt

moraliskt ansvar nu även gäller näringslivet. De kan nu inte bara tänka på det ekonomiska

utan måste även tänka på sin framtoning, samhälleliga ansvar och tillförlitlighet. Den

symboliska dimensionen i det nya triangulära fältet är mer och mer central. Denna
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utveckling pekar på att de sociala rörelserna är med och skapar det institutionella ramverk

som finns idag.57

Sociala rörelser har bidragit till att utvidga det offentliga utrymmet i moderna samhällen,

och ökat den offentliga kommunikationen. Denna utvidgning bidrar till att fler och fler

aktörer deltar i det offentliga samtalet, men bidrar det ökade antalet röster till en bättre

demokrati? Eders svar på denna frågan blir till slut ja. De nya rörelserna bidrar till en

utvidgning av offentliga ritualer knutna till både staten och ekonomin. Via media, reklam

och symboliska aktioner sker också en dramatiseringen av offentliga debatter, och dessa

fenomen skapar nya utrymmen för demokratiska anspråk. Rituellt deltagande och

kommunikation är nödvändiga villkor för att demokratiska principer ska överleva i det

ambivalenta moderna samhället. Sociala rörelser inför inte förverkligande av mer

demokrati, utan applicerar bara demokratiska principer på ett modernt samhälle. Och när

man gör detta så är man lika rituellt organiserade som någon annan demokratisk institution,

man är lika mycket del av den ceremoniella praktiken som någon annan form av offentligt

deltagande. Sociala rörelser har inget mer inneboende demokratiskt än de så kallade gamla

formerna av politisk eller parlamentarisk debatt eller opinionsbildning. Nya sociala rörelser

förverkligar eller införlivar inte mer demokrati, de erbjuder nya ritualer för deltagande och

debatt, och dessa ritualer rationaliseras genom att man hänvisar till demokratiska principer.

Detta leder till ett mer demokratiskt samhälle.58

JÄRNLAGEN OM HUR ORGANISATIONER ALLTID FÖRVANDLAS TILL FÅTALSVÄLDEN 

För att fördjupa förståelsen för hur organisationens uppbyggnad är en viktig och avgörande

fråga för hur till exempel nya sociala rörelser arbetar, presenteras här en teori om hur

organisationens uppbyggnad kan få konsekvenser för den inre demokratin.

Den tyska sociologen Robert Michels tes är att alla organisationer, oavsett om de har en

demokratisk författning eller arbetsordning, i praktiken utvecklas till fåtalsvälden eller

oligarkier. Det är dock inte personlighetsdrag hos medlemmar och ledare som driver de

demokratiska organisationerna mot oligarki, det har inte med maktlystna ledare att göra.
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Det är i stället flera samspelande ”strukturella faktorer” som påverkar maktstrukturerna i en

organisation. Michels teorier publicerades första gången 1911, och har som underlag det

tyska socialdemokratiska partiet och andra Europeiska socialistiska partier, men är

fortfarande applicerbara på det svenska samhället som har en stor mängd folkrörelser och

intresseorganisationer. Dessa teorier är fortfarande aktuella om man vill förstå de inre och

yttre processerna som påverkar organisationer i och med dess strukturer.59

Många av de tidigare sociala rörelserna hade som mål att förändra samhället, men för att

kunna utmana den rådande ordningen kände man sig tvungen att ha en stark organisation.

Om målet var gott så fick man ha överseende med att den inre organisationen hade sina

brister. Även om den inre strukturen hade oligarkiska tendenser så behövde väl inte det

nödvändigtvis resultera i en oligarkisk politik utåt. Man såg organisationen som en tillfällig

lösning för att vinna över sin motståndare och för att sedan börja med sin ”riktiga” politik.

Michels menar att detta är ogenomförbart eftersom ju större organisationen blir desto

omöjligare blir kampen för några högre principer. I dagens demokratiska partier kan man

se att de stora meningsmotsättningarna i allt mindre grad gäller idéerna. Partiorganisation är

synonymt med att vinna största möjliga antal medlemmar, och parlamentarism är synonymt med strävan

att vinna det största möjliga antalet röster. För att bibehålla sin styrka måste man behålla sina

väljare och för att inte avskräcka väljarna för man en försiktigare politik. Det viktigaste för

partiet är inte längre frågorna, utan organisationsarbetet. Partiet tappar bort det syfte det

hade från början. Från att ha varit ett medel har organisationen övergått till att bli ett mål.60

Michels hävdar att demokrati leder till oligarki, och demokratin innehåller med

nödvändighet en oligarkisk kärna. Alla som vill styra, oavsett om de i teorin låter folket eller

massan komma till tals, måste utnyttja folkviljan eller använda demokratiska eller

demagogiska metoder för att komma till makten.61 Alla måste säga att de kämpar för alla

medborgares bästa för att vinna stöd. Demokrati är i sin tur otänkbart utan organisation.

Det är nödvändigt för en grupp som strävar efter en rad mål att ha en organisation

eftersom det är det enda sättet (både på det ekonomiska och det politiska planet) att skapa

solidaritet eller en kollektiv vilja. Om man ska vinna en kamp förutsätter det solidaritet

                                                                                                                                              
s.217-225.
59 Michels, Robert (1983) Organisationer och demokrati. Stockholm: Ratio. s.14-16.
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mellan individer med gemensamma intressen. Endast genom att gå samman och utvinna

kraft ur massans struktur kan man göra sin röst hörd i samhället. Demokrati förutsätter

organisation och organisation är lika med oligarki. Demokrati och oligarki representerar i

sig en motsägelse, men är ändå tätt sammanlänkade. De förhåller sig till varandra på ett sätt

som innebär att när organisationen ökar börjar demokratin avta, ledarnas makt ökar i direkt

proportion till organisationens omfattning. Där det finns en stark, långt utvecklad

organisation, finner man i praktiken en lägre grad av demokrati.62

 

Ett exempel på en sådan utveckling är när en ledare eller representant från arbetarklassen

stiger uppåt i graderna, och när han nått tillräckligt högt tappar känslan av samhörighet och

solidaritet med den klass han kommit ifrån. Han blir först erbjuden en högre tjänst eller

position med en högre lön. Den nya positionen innebär i sin tur möjligheter (och behov)

till ännu bättre utbildning. Den stora massan arbetar och kämpar fortfarande för

brödfödan, medan den nye ledaren lär sig mer och mer om politik och samhälle. På detta

sätt växer klyftan mer och mer mellan ledarna och de andra i partiet.63 När ledare inom ett

parti eller organisation skickas på utbildning uppstår alltså en elit. En stor organisation

nödvändiggör vad som kallas ”sakkunnig ledning”. Beslutsfattandet läggs alltmer i

ledningens händer och medlemmarna får allt mindre att säga till om. Detta får till följd att

ledarna som till en början bara hade till uppgift att verkställa massornas beslut, snart frigör

sig från massan och dess kontroll.64 Detta är ett exempel på de strukturella förändringar

som medför att partier som organisation ger upphov till att de valda härskar över sina

väljare, representanter över sina uppdragsgivare. Varje partiorganisation utgör en

inflytelserik oligarki som vilar på demokratiska värderingar. Organisationens oligarkiska

struktur försvårar och nästintill omöjliggör den demokratiska principen. Organisation är lika

med oligarki.65 Det behöver som sagt inte vara en enskild individs maktlystnad som gör att

de blir ledare. Någon som från början gav sig in i politiken behöver inte ha gjort det av ren

maktlystnad utan tror på den ideologi partiet eller organisationen står för. Det som händer

är att systemet eller strukturen sakta men säkert för ledaren längre bort ifrån den plats han

började. Den nya positionen innebär onekligen ett flertal privilegier som han inte hade
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innan. Att gå tillbaka till den position han hade från början är enligt Michels en större

uppoffring än de flesta människor klarar av.66

Att till och med de partier som eftersträvar ett samhälle med ett verkligt demokratiskt styre,

som säger sig bekämpa oligarki, själva blir oligarkiska säger mycket om hur organisationers

struktur har oligarkisk inverkan på all mänsklig organisation. Teoretiskt sett är ju

socialistiska och demokratiska partiers huvudsyfte att bekämpa sådana tendenser, så hur har

de kunnat växa inom dessa partier?67 

Jan Teorell är en svensk statsvetare som i modern tid har ”testat” Michels tes om att alla

demokratiska organisationer förvandlas till fåtalsvälden. Genom en jämförande fallstudie på

beslutsfattandets processer inom Socialdemokraterna och Moderata samlingspartiet har han

tittat på hur den interna demokratin fungerar i de båda partierna. Studien gör inte anspråk

på att bevisa om Michels lag stämmer eller inte. Den är mer av beskrivande än av

förklarande karaktär, och det deskriptiva påståendet som prövats är om beslutsprocesserna

kan karaktäriseras som oligarkiska.68 Resultatet blev att de båda partierna, i och för sig med

inbördes skillnader, uppvisade flera demokratiska brister, och låg nära oligarkin. Han menar

dock att även om den inre demokratin har sina brister så är den bättre om man jämför med

hur det var förr. Kan hans undersökning då ge något stöd för Michels tes? Utifrån

undersökningen kan man inte generalisera och säga att det alltid är så, och han menar att

Michels inte heller kan dra den slutsatsen. Men med tanke på att även Teorell gjort

undersökningen i partier med demokratiska värderingar och mål, i ett av de statistiskt sett

mest demokratiska länderna, så säger det en hel del om organisationsstrukturens effekter på

beslutstagande och inflytande även i dagens samhälle.69 

SOCIALA RÖRELSER OCH UTOPIER

De nya sociala rörelserna har i likhet med de gamla rörelserna en tanke om ”den rätta

vägen” och på så sätt alltså en utopisk dimension. De nya rörelserna har dock inte, till

skillnad från de gamla, en uttalad eller detaljerad vision om hur den perfekta världen skulle

se ut. Följande kapitel inleds med en filosofisk reflektion kring vad som kan känneteckna

                                                
66 Michels, Robert (1983) Organisationer och demokrati. Stockholm: Ratio. s.165-167.
67 Michels, Robert (1983) Organisationer och demokrati. Stockholm: Ratio. s.29.
68 Teorell, Jan (1998) Demokrati eller fåtalsvälde? Uppsala: Statsvetenskapliga föreningen. s.19-25.
69 Teorell, Jan (1998) Demokrati eller fåtalsvälde? Uppsala: Statsvetenskapliga föreningen. s.327-349.
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”den bästa av alla tänkbara världar” eller Utopia, och följs av en diskussion kring vad som

utmärker de utopiska tendenserna i de nya rörelserna.70 

DEN BÄSTA AV ALLA VÄRLDAR

En utopi eller Utopia kan beskrivas som ”den bästa av alla tänkbara världar”. Problemet

med denna beskrivning är att den värld som är den allra bästa för mig kanske inte är det för

någon annan. De utopier som skisserats tidigare i historien har aldrig motsvarat alla

människors föreställningar om en perfekt värld, det är ett fåtals uppfattning och övertygelse

som har styrt hur en sådan värld skulle se ut. De som inte delat denna övertygelse har

utpekats som korrumperade eller konstiga på något sätt, det vill säga, den som inte känner

sig hemma med den utopin måste det vara något fel på. Utopiska författare har alltid varit

övertygade om att deras vision är den bästa, att det inte finns någon annan bild av ett

samhälle som skulle kunna tjäna som ett bättre samhälle. Trots detta har olika författare

kommit fram till olika utopier som inte liknar varandra. Ett annat problem med utopier är

att de ofta är del av en drömbild som inte är så förankrad i verkligheten. Enligt den

amerikanska filosofen Robert Nozick borde en verklig utopi innebära ”den bästa tänkbara

världen för var och en av oss”. Han diskuterar olika vägar till att nå fram till en sådan värld.

Han sätter upp en modell för en sådan värld som han kallar för Ramen. Ramen innebär att

det finns utrymme för flera olika sätt att leva inom ett samhälle, och detta kan tilltala fler än

en persons önskningar. Ramen kan inte tillgodose alla människors behov och önskningar

men kanske i större mån än en specifik utopi skulle kunna.71 

Nozick förespråkar en utopi som inte bara består av ett slags samhälle och där bara ett slags

liv kan levas. En utopi eller Utopia måste bestå av flera utopier, av många olika samfund

och institutioner och många olika sätt att leva. Utopia är en ram för utopier, en plats där

människor är fria att eftersträva sina egna visioner och bilder av ett idealiskt liv, och där

ingen kan påtvinga andra sin utopiska vision. Det utopiska samhället är utopismens samhälle.

Utopia blir med hans ord ett slags ”meta-utopia”, där utopiska diskussioner kan föras och

där det finns plats för olika alternativa visioner. Det yttersta syftet med en utopisk

konstruktion är att skapa samhällen som människor vill och frivilligt väljer att leva i. Han

                                                
70 Thörn, Håkan (1997) Rörelser i det moderna. Stockholm: Rabén Prisma. s.390.

71 Nozick, Robert (2001) Anarki, stat och utopi. Viborg: Timbro. s.375-391.
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hävdar att även om det finns ett samhälle som är idealiskt för alla att leva i, vilket han inte

tror, så är Ramen en förutsättning för att komma fram till en sådan lösning.72

Som han ser det finns det ingen som inte kommer att kunna acceptera Ramen förr eller

senare, eftersom den skapar förutsättningar för alla som har en utopi att utveckla den.

Detta blir ännu ett argument till varför Ramen är att föredra framför andra utopiska

föreställningar. Den är förenlig med förverkligandet av alla andra utopiska visioner, även

om den inte garanterar ett sådant förverkligande. Alla utopister kan betrakta Ramen som en

grundförutsättning för att just hans eller hennes vision kan förverkligas.73

Mycket av kritiken som riktas mot utopister bygger på att de inte diskuterar medlen för att

nå fram till sin vision, eller att de koncentrerar sig på medel som inte leder mot målet.

Utopister har också fått kritik för själva målen som de satt upp: För det första vill de göra

om hela samhället så att det stämmer överens med en detaljerad plan, som är formulerad i

förväg (och inte testad hur den skulle fungera i verkligheten). Deras mål är ett perfekt

samhälle, och det innebär att samhället är stelt och statiskt, där medlemmarna inte kan

hoppas på förändring eller utveckling eller få möjlighet att välja nya modeller eller mönster.

För det andra antar utopister att just deras samhälle ska fungera utan att vissa problem

uppstår, att sociala processer och institutioner ska fungera som de förutsäger och att

medlemmarna inte kommer att handla utifrån andra motiv eller intressen. Även om de

förutser att vissa problem kommer att uppstå, gör de orealistiskt optimistiska antaganden

om hur dessa problem ska undvikas eller övervinnas. Dessa antaganden innehåller problem

som Nozick menar att vem som helst med någon erfarenhet av världen skulle reagera på.

Ramen innebär att man inte fastställer detaljer från början utan att man lämnar öppet för

experiment av olika slag. Frågan man kan ställa är om denna uppfattning ska betraktas som

utopisk eller anti-utopisk. Nozick menar att den innehåller lite av båda riktningarna: den är

emot en detaljerad och i förväg bestämd plan för ett perfekt samhälle, samtidigt lämnar den

rum för olika typer av visioner och utopiska experiment och bildar därmed en grogrund för

utopiska teorier.74
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NYA SOCIALA RÖRELSER OCH UTOPIER

Håkan Thörn menar att efterkrigstidens rörelser har en utopisk handlingsform. Även om

de inte är av den slutgiltiga och detaljerade natur som äldre rörelsers utopiska visioner,

pekar de framåt mot en bättre eller annorlunda världsordning. Han ser två riktningar eller

tendenser inom de nya rörelserna som han kallar: Situationens utopi och Alternativkulturens

utopi.75

Situationens utopi innebär att utopin realiseras i tillfälliga men återkommande gestaltningar

eller symboliska aktioner. Den kan beskrivas som ett symboliskt handlande som i nuet

iscensätter eller konstruerar ett förnekande eller en motsats till den dominerande

samhällsordningen. Detta har till syfte att tillfälligt skaka om eller chockera betraktaren och

visa på att verkligheten är socialt konstruerad och att framtiden ligger helt öppen.

Handlingsformen kan också sägas bära på ett påbörjande av framtiden som inte bara är

tillfälligt, ett påbörjande av en omskapad framtid. Denna handlingsform användes bland

annat av 80-talets fredsrörelser, som själva beskrev sina aktioner som både symboliska och

konkreta.76

Alternativkulturens utopi utmärks i förhållande till situationens utopi av en betoning på

kontinuitet. Den innebär att man påbörjar konstruktionen av framtiden genom att försöka

skapa nya sociala former inom rumsligt avgränsade ramar. Alternativkulturens utopi har

ofta skapats i protest mot tidigare rörelsers utopier, bland annat arbetarrörelsens. Man

strävar fortfarande emot någons slags ideal samhällstyp, men är emot att låta ändamålen

helga medlen. Denna utopi kan sägas existera och inte existera på samma gång: Den är en

tänkt framtida ordning eller vision om samhället, och existerar som sådan inte rent

rumsligt. Samtidigt påbörjas denna vision om samhället rumsligt som ett begränsat utopiskt

område (inom rörelsen) inom ramarna för den rådande sociala ordningen. Utopin

konstrueras alltså inom den rådande ordningen samtidigt som den pekar bortom denna.

Med denna vill man uppmana och inbjuda människor att arbeta mot en alternativ

samhällsordning, eftersom den inte kan förverkligas utan påverkan från andra.77 
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De nya rörelserna innefattar alltså, liksom alla sociala rörelser, en föreställning om ”den

rätta vägen”. Trots likheter med tidigare utopiska riktningar saknar många nya utopiska

perspektiv den detaljerade, absoluta och perfektionistiska karaktär som präglade de tidigare.

Denna osäkerhet gör det möjligt att acceptera en mångfald av utopier inom ramarna för de

mål som håller samman rörelsen. De ”nya” sociala rörelsernas utopism innebär att de inte

är underställda det enhetskrav, relaterat till en strävan mot det absoluta, som de tidigare

rörelserna var. De nya rörelserna har möjlighet att rekrytera medlemmar med skiftande

visioner om framtiden.78 
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RESULTATREDOVISNING

Resultatdelen redogör för informanternas svar och förhållningssätt till studiens

frågeställningar. Avsnittet inleds med ett bakgrundsavsnitt som beskriver vad som fått

informanterna att engagera sig och på vilken väg de kommit in i rörelsen, hur de ser på den

egna medlemsstrukturen, vem som ansluter sig och varför. Nästföljande avsnitt inriktar sig

på uppsatsens huvudfrågor, hur medlemmarnas ställer sig till rörelsens mål och visioner,

och till  formerna för detta arbete. Informanterna består av: Krister 26 år,

förvärvsarbetande; Åsa 36, barnledig; Marie 28, studerande; Fredrik 24, studerande; Peter

65, arbetssökande; Kim 59 förvärvsarbetande; Martin 59, förvärvsarbetande och Monika

41, sjukskriven. 

EGET ENGAGEMANG

VEM ENGAGERAR SIG

I den bild som Attac ger utåt, via massmedia och egna publikationer, hävdas det ofta att

Attac är en gränsöverskridande rörelse, där alla åldrar, samhällsgrupper och politiska

övertygelser kan passa in. Enligt informanterna stämmer detta till viss del. Vissa grupper är

överrepresenterade medan andra inte finns representerade alls, men de tillfrågade tycker att

man har lyckats samla en relativt mångskiftande skara om man jämför med andra

organisationer. Engagemanget bygger på politisk övertygelse men det handlar också om var

man står i livet och hur man prioriterar. Småbarn eller för mycket att göra på jobbet eller

skolan kan vara exempel på faktorer som gör att man känner att engagemanget tidvis blir

för mycket. Informanterna har dock rörelsearbetet olika högt på prioriteringsskalan. För

några är engagemanget något som man kan gå in och ut ur beroende på livssituation,

medan det för andra är de andra delarna i livet som får stå tillbaka för visionsarbetet. 

Monika säger att hon har lagt märke till att de som är med är väldigt olika, att

medlemmarna har skiftande bakgrund och ålder och kan komma från olika organisationer.

Hon tror att det beror på att många känner att politikerna inte kan påverka tillräckligt

mycket, och att de själva inte har något inflytande på politiken. Fredrik tror delvis att det är

så att vem som helst kan bli medlem eftersom det inte finns något helt partiprogram som

man måste ta ställning till, utan man enas kring ett fåtal frågor. Informanterna är enade om

att majoriteten av de som sympatiserar med Attac har partipolitiska sympatier åt

vänsterhållet, men att Attac även drar till sig människor som inte sympatiserar med något
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parti alls. De menar att det i grunden handlar om att man känner att partipolitiken har svikit

de demokratiska värderingarna och att det är det ekonomin som styr i allt högre grad. Marie

menar att den relativt stora spridningen har sin förklaring i Attacs form. Eftersom Attac

inte är ett parti har det möjligheten att förena folk över blockgränserna, och eftersom de

arbetar för så få frågor kan de förena människor med en minsta gemensamma nämnare. I och

med detta kan de sammanföra människor över partigränserna och även folk ifrån olika

folkrörelser som förut bråkat sinsemellan. Hon tror också att alla röster får chans att höras i

Attac.

 

Om man bortser från partibundenhet menar informanterna att det är en relativt stor

spridning på medlemmarna, i jämförelse med andra organisationer, men detta betyder inte

att alla sorters människor finns representerade inom Attac. Åsa påpekar till exempel att det

är fler utbildade än outbildade, och fler svenskar än invandrare. Marie tillägger att det inte

är många i ”skaffa-barn-åldern” som finns representerade. I en organisation som Attac är

det inte bara intresse för frågorna eller viljan till engagemang som styr om man kan vara

aktiv eller inte. Eftersom rörelsen är ideell, och bygger på frivilligt engagemang, så hänger

det mycket på livssituation:

Många tror att det bara är studenter som är med i de här grupperna men
det visar sig ju att det finns andra grupper som har tid och det är ju
pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa /…/ de grupper som har tid är
överrepresenterade, medan de som har ett heltidsarbete och familj…men
det gäller ju generellt alla grupper och föreningar. -Krister

Tid är en förutsättning för att man ska klara av att engagera sig: Åsa har övergått till att vara

”passiv” medlem sedan hon fick barn, och Monika ”passade på” att engagera sig när hon

blev sjukskriven. Fredrik övergick till att bli passiv medlem när han fick en doktorandtjänst

på universitetet. Alla har mer eller mindre känt att det har funnits tillfällen när de inte haft

den tid de velat för att hinna engagera sig, men de har valt att prioritera lite olika. Vissa

sätter alltid engagemanget i första rummet, medan andra har låtit andra saker i livet gå före.

Peter känner att så länge han är frisk och det mesta i livet ”ligger på plats” så är det

visionsarbetet som går före familjelivet:

”…inte så att det inkräktar på familjelivet men jag menar om de säger att
ikväll skulle vi egentligen gå på bio, nämen jag har ett möte jag måste åka
in på det här mötet/…/…jag känner det inte som en uppoffring./…/
intresset är så pass djupt alltså så att har man möjlighet så är man
jätteglad för att få komma med alltså och lyssna och träffa andra. -Peter
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Informanterna menar alltså att vem som helst som sympatiserar med Attacs

programförklaring kan ansluta sig, men i deras svar kan man urskilja några tendenser som

de tycker sig se hos medlemmarna: En typisk medlem har ofta politiska uppfattningar som

överensstämmer med de partierna som ligger mer åt vänster, han/hon är ofta utbildad och

har svensk bakgrund. Han/hon befinner sig också i en livssituation som tillåter att de kan

lägga fritid på att arbeta inom rörelsen. Trots att Attac är utformat på ett sätt som ska

underlätta för vem som helst att bli medlem, ser informanterna att man inte når ut till alla

grupper i samhället. De tror dock att Attac har ett bredare medlemsmönster än andra

organisationer. Värt att nämnas är dock att alla informanterna har varit engagerade inom

någon typ av social rörelse tidigare, och har lite vana av organisationsarbete. Det här är vad

de säger om vem som engagerar sig, och nästa steg är att se på varför informanterna har

engagerat sig just i Attac.

ORSAKER TILL ENGAGEMANGET

Valet att engagera sig just inom Attac ges flera orsaker, och motiven återfinns även utanför

de sakfrågor eller huvudmål som står i Attacs programförklaring. Medlemmarna jämför

rörelsen med politiska partier och andra sociala rörelser, och valet handlar minst lika

mycket om tillvägagångssätt och medel för att nå fram till målen som om målen i sig.

Informanterna har på olika vägar kommit i kontakt med Attac och dess idéer, och det

vanligaste är att de har hört om organisationen via media: tidningar, tv eller Internet.

Någon hörde talas om rörelsen genom en annan organisation som hon var engagerad i, och

en annan via skolkompisar. Den första kontakten har tagits på egen hand eller gemensamt i

en grupp. Marie berättar att hon har varit med i rörelser förut och vet av erfarenhet att det

är svårt att få med sig kompisar. Om man känner att man vill jobba för något så är det

bättre att ”köra själv”. Hon berättar att när hon som yngre var med i Fältbiologerna

handlade det mycket om gemenskap, identitetssökande och gemensamma ritualer, det

upplever hon inte i Attac. Här har medlemmarna nästan inte alls umgåtts privat. 

Valet att ta steget att engagera sig just i Attac har lite olika förklaringar, men en gemensam

nämnare är att alla tilltalades Attacs frågor på ett eller annat sätt. Åsa tyckte att det var lätt

att ta ställning för Attac i en väldigt ”desillusionerad tid”, att det var ganska få mål som var

lätta att ställa sig bakom. Fredrik tyckte att det verkade oerhört intressant och att han kunde
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stå för det rörelsen stod för. Hans tanke från början var att gå med för att lära sig mer.

Peter kände att han hade ”kämpat länge ensam” genom att skriva insändare och annat. Han

hade fått upp ögonen för världspolitiken i och med Sveriges inträde i EU. Efter att ha tagit

del av seminarier och annat som anordnades av Attac så såg han ”ingen annan väg” än att

engagera sig. Han kände att partipolitiken i Sverige höll på att spåra ur och det skrämde

honom. Därför var det positivt att Attac inte hade någon partipolitisk anknytning och de

tog som han uttrycker det ”bladet från munnen” och sade som det var.

Marie såg positivt på att rörelsen var systemkritisk på ett sätt som hon inte upplevt i de

rörelser som hon varit med i tidigare (Djurens rätt och Fältbiologerna). Hon tyckte att hon

inte kom någonstans i andra föreningar. Hon upplevde att det var något fel med hela

systemet, främst det ekonomiska, som hon inte kom åt i andra rörelser. Det ingav hopp om

förändring att det fanns en rörelse som kunde samla så mycket människor. Det var också

viktigt för henne att Attac sysslade med politik och inte bistånd eller välgörenhet.

Även om det är sakfrågor som intresserat de som gått med, har några lockats av en större

samhällsbild som de tyckt sig se hos Attac. Hos vissa verkar det ha funnits något slags

föraning om vad som var fel i samhället, och när Attac kom så fyllde det nästan ett tomrum

och gav ett sammanhang till de känslor och funderingar som funnits. Kim beskriver det på

följande sätt: Jag tyckte att de hade greppat en del av det som var viktigt i alla fall, jag har ju hållit på

väldigt länge och rotat med ekonomi, ända sedan 1966…/  Även  Krister hade hållit på med

liknande frågor inom ett parti, men hade märkt att något saknades. För Monika var det

hennes egna situation som kommunanställd som fick henne att intressera sig för Attacs

frågor och hon kände att hon fick ett sammanhang till de funderingar som hon haft: 

/…Jag har varit kommunanställd under många år då, men det är ju
främst det som har varit under 90-talet, med alla neddragningar som har
gjort att jag har börjat tänka, vad är det som händer?/…/…då förstod
jag ju mer att det hänger ihop allt det här/… nyliberala och /…/
spekulationsekonomin som är nu. 

Alla tillfrågade har varit engagerade inom rörelser eller partier tidigare, men de pekar på att

Attac har en form som ska underlätta för folk som inte är vana vid liknande arbete: Peter

har bland annat varit med i Ordfront, Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen medan Åsa

som ung var engagerad i nykterhetsrörelsen. 
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/… det är massa människor som intresserar sig för det här som tycker
att de har hållit på att harva i många andra organisationer, men det blir så
att säga inget praktiskt av det. Attac är ju så att man har koncentrerat sig
på ett litet antal frågor, och då är det lättare att få många att hålla med.
Ett politiskt parti har ju massa frågor att ta ställning till och det begränsar
ju också de som håller med. – Kim

Här finns en tanke om att även om man har arbetat inom andra organisationer, så finns det

inom Attac något unikt som innebär att man har begränsat sig till ett fåtal frågor som man

koncentrerar sig på, och att man går snabbt från idé till handling. Marie menar att det finns

många rörelser som håller på med liknande frågor som Attac men att de känns mer som

den gamla folkrörelsen, som hon menar var mer nationellt inriktade och koncentrerade på

en fråga. Attac har få frågor som de koncentrerar sig på men riktar samtidigt kritik mot hela

systemet och på en internationell nivå.

För Fredrik är visionsarbetet viktigt och enligt honom så är det en fördel att Attac inte har

någon färdig paketlösning eller utopi, där man i detalj talar om för människor hur världen

ska se ut:

Dels är det det här vi pratade om visioner och utopier att Attac inte
handlar om att lägga fram ett papper på att det här är alternativet utan
går steget tidigare och säger att det finns alternativ/…/och vi måste
gemensamt komma fram till hur vi vill göra det bättre, många andra
rörelser sitter inne med egna mallar…men samtidigt finns det rörelser
som också mest handlar om att kritisera dagsläget. Många vänsterrörelser
bygger på att säga att det här är väldigt fel idag, men sitter inte inne med
så mycket lösningar heller…/…/ Attac har ju ändå vissa konkreta
förslag på hur man vill göra det bättre, det är inte bara ”nej till det här,
nej till det här och nej till det här”  utan även ”det här skulle vi vilja
göra”, ”det här vore bra”… /

Fredrik anser att Attac till organisationsformen skiljer sig från andra organisationer. Han tar

Greenpeace som exempel på en organisation där folk är anställda och får pengar för sitt

arbete, och där medlemmarna egentligen bara är med och betalar medlemsavgift men inte

har något inflytande på arbetet. I Attac ska medlemmarna ha så mycket inflytande som

möjligt. Det är medlemmarna som ska utföra jobbet, delta i diskussionerna och arbeta med

upplysning och folkbildning.

Peter framhåller också att det är en formfråga som utmärker Attac. Det finns inga

ordförande eller sekreterare utan det varierar från möte till möte. Detta för att försöka
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undvika att få en administration och att makten ska samlas hos ett fåtal personer. I andra

organisationer tycker han ofta  att det är ett fåtal som bestämmer egentligen och att den

demokratiska principen frångås. Han har bland annat varit med i Naturskyddsföreningen

tidigare men märkte att det blev ”korrupt” och lämnade då föreningen. Martin framhåller

också att det är en formfråga som gör Attac till en bättre organisation än andra. Han tycker

att andra rörelser har ”kört in mer i en fålla” och liknar mer politiska partier än vad Attac

gör. Han menar att Attac känns mer som en global rörelse. Monika kommer också indirekt

in på att formen har betydelse och då mer på ett personligt plan, att man som individ

känner att man har något att säga till om: Skillnaden med Attac mot andra grupper är att i Attac

har man något att säga till om från början, man behöver inte klättra uppåt, eller känna rätt personer…/

 - Monika

Krister tror också att Attac drar till sig folk tack vare sina lite annorlunda aktionsformer:

Ibland så har alternativ-rörelserna varit ganska tråkiga/…/ vi gör det lite roligare, fyndighet och

påhittighet. Attac har bland annat sysslat lite med gatuteater och lite udda symboliska

aktioner. Han tror också att det finns också poäng med att man startade rörelsen som ny

eftersom rörelser som hållit på länge har tappat lite av entusiasmen. I Attac tar man snabba

beslut och genomför saker ganska snabbt, tiden från idé till handling stoppas inte upp av

diskussioner om pengar eller annat praktiskt. 

Motiven till engagemang har dels med sakfrågorna att göra, men handlar också om formen

för arbetet. 79 Det lilla antalet frågor har underlättat för medlemmarna att skriva under på

programförklaringen, och rörelsens organisationsform ses som något unikt som gynnar den

inre demokratiska ordningen och ett effektivt påverkansarbete. Några av informanterna

anger också att avsaknaden av ett detaljerat eller utopiskt slutmål har varit avgörande. Valet

att engagera sig inom Attac handlar mycket om att man ser rörelsen som något nytt i

förhållande till andra sociala rörelser. Attacs form, både hur man arbetar rent

organisatoriskt och hur man har valt att angripa sakfrågorna, har haft stor betydelse för

informanternas personliga engagemang. För vissa har det bara haft betydelse på ett

personligt plan och för andra även på ett ideologiskt. Ytterligare en fördjupning av vikten

av organisationsformen redovisas i följande avsnitt.

                                                
79 ”Formen för arbetet” innebär dels upplägget på visionsarbetet (att man jobbar med få frågor, men samtidigt riktar kritik

mot hela samhällsstrukturen) och dels organisationsformen (den platta nätverksstrukturen) och att de står utanför den

etablerade makten. Om det bara handlar om organisationsformen så används den termen.
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FORMEN FÖR VISIONSARBETET

ORGANISATIONSFORMEN: ”EN DEL AV VISIONEN” 

Något som är återkommande i intervjuerna och som informanterna också kommer tillbaka

till flera gånger under samtalen är hur Attac är uppbyggt som organisation i jämförelse med

andra organisationer och politiska partier. Det finns en tanke att om man arbetar mot en

mer demokratisk värld så måste demokratin genomsyra också den egna organisationen.

Detta tycker många har gått förlorat i partier och organisationer även om de också jobbar

för en rättvisare värld. Det räcker inte alltid med ett gott syfte eftersom det kan gå förlorat

om man arbetar på fel sätt. Informanterna ser en fördel med att inte ha någon utvecklad

administration med styrelse och så vidare, och man har absolut inte har någon intention att

efterlikna eller bli ett politiskt parti. Det är inte Attacs roll att ersätta partierna, utan att

stödja och informera politiker och vanligt folk för att på detta sätt minska det

”demokratiska underskott” som man menar råder nu. Man vill skapa ett forum för debatt

och diskussion. Informanterna anser att Attacs organisationsform är bättre än den

traditionella, som finns exempelvis inom partier, men det går att urskilja olika

förhållningssätt till varför de tycker det. Vissa ser det utifrån sig själva och sin egen roll i

organisationen, att formen gör att man som individ har mer att säga till om. Andra ser det

ur ett större perspektiv, att det handlar om att bibehålla en demokratisk ordning på alla

nivåer för att uppnå ett genomdemokratiskt samhälle på längre sikt. Hos några finns det

tankar som skulle kunna härröras ur teorier om organisationslära, att organisationer i takt

med att de växer riskerar att stagnera och förlora sitt syfte i en organisation som blir alltmer

institutionaliserad och hierarkisk. Åsa tror att det händer något med politiska partier som

inte är önskvärt för en rörelse som Attac, att de har en tendens att  stagnera:  

/…det här med socialdemokraterna och andra partier, att det sätter sig
någon slags ointaglig form då, jag tror att det är ganska naturligt. Jag har
väl inte på djupet studerat organisationslära eller vad det kan heta, men
jag tror det är såndant som händer precis som det gör i äktenskap (skratt)
att det bli slentrian och så där. 

Hon menar att det är de sociala rörelsernas uppgift att ”väcka” partierna. Hon tror att

åldern är en viktig faktor som kan medföra att organisationer stelnar, och hon tror att det

skulle kunna hända även Attac om de skulle hålla på för länge. Det är också viktigt att Attac

inte har några anställda. Det frivilliga engagemanget kräver mycket av privatlivet, men att

anställa folk är inte någon bra lösning. Detta kan vara en orsak till att en del etablerade
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partier har blivit rigida, tror hon. Det är viktigt att stå utanför för att kunna påverka och

uppmärksamma politikerna om i vilken riktning utvecklingen rör sig och vilka problem

som det kan innebära. Hon har hört av andra som försökt att engagera sig i partier att de

känner att de inte kan påverka så mycket, det finns inte utrymme för åsikter som inte ligger

i linje med styrelsens. 

Kim tror att Attac har reflekterat över organisationsformen, och utvecklar resonemanget

om att man vill försöka undvika att det blir hierarkier, och som han kallar det, negativa

urvalsprocesser:

 /…det finns det ju inom alla organisationer/…/en slags negativ
urvalsprocess, att om du bråkar för mycket, har andra synpunkter än de
som sitter i toppen så kommer du så att säga inte vidare uppåt i
hierarkin/…/om du håller med den som sitter ovanför då klättrar du
vidare. Då får du för många ja-sägare som inte tänker så mycket
själva…/  -Kim

Denna process kan alltså resultera i att det inte är de bästa som kommer fram. Han tycker

också att det är positivt att man inte kan tjäna pengar inom rörelsen. Det blir mindre

konsekvenser på så vis eftersom pengar alltid innebär att det är mer än det politiska

intresset som bestämmer hur man handlar. Då påverkas arbetet också av en önskan att få

en bra position och bra betalt. Men det är ju så att ju mer etablerad en organisation är, desto mer

pengar den hanterar, på något sätt blir det större problem va. Han menar att man hela tiden måste

vara vaken för vad som händer så att man inte kommer för långt bort ifrån sin grundidé.

Det som skulle kunna ses som en nackdel, att Attac rymmer så mycket åsikter och

ideologier, ser inte Marie som något negativt. Detta framkommer när hon talar om

globaliseringsrörelsen som helhet: Alltså den här globaliseringsrörelsen är ett kaos alltså tror jag, ett

myller, men det är det som jag tror kan göra den mer demokratisk. Hon anser att det är mer

demokratiskt med lite oordning och olika viljor än en organiserad vilja. Politiska partier är ju

också demokratiska men det blir svårare när man måste vinna röster för att överleva.

Folkrörelser behöver inte kompromissa och de har tid att sätta sig in i sina frågor eftersom

de är så få, det hinner inte alltid politikerna. Hon tror att styrkan ligger i att Attac inte är ett

parti. De behöver inte ta något helhetsgrepp och kan därför bli specialister på vissa frågor.

De kan också förena folk över blockgränserna, och förena olika sociala rörelser.
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Det som ofta hindrar partierna i det demokratiska arbetet verkar enligt informanterna vara

rädslan att förlora röster eller rädslan att förlora sitt jobb. Detta kan Attac undgå genom att

inte ha några anställda och genom att jobba med få frågor. Därmed har de utrymme att

sätta sig in i och diskutera dessa frågor ordentligt. Hierarkier, som uppstår i många

organisationer, försöker man undvika genom att som sagt inte ha någon utvecklad

organisation, ingen ordförande, ingen sekreterare och så vidare. Annars finns det risk att

den som får en titel tycker att de ska bestämma och får för mycket makt. Peter beskriver

hur detta har hänt i andra organisationer som han varit med i, att besluten inte diskuteras

demokratiskt utan det är några som bestämmer hur det ska vara. Det är därför Attacs

organisation ser ut som den gör, det är därför Attac ställer sig utanför. Därför att ”makten

korrumperar”. Sedan behöver det inte med nödvändighet vara en ideologisk fråga att inte

ha någon anställd. Monika påpekar att det också har med ekonomin att göra, eller snarare

brist på ekonomiska medel.

Formen på organisationen har betydelse för visionsarbetet, det påverkar både den enskilde

individens möjlighet till påverkan och de större demokratiska processerna i

beslutsfattandet. Formen blir på ett sätt en del av visionen eftersom Attac ser sig själva som

en demokratirörelse så förverkligar de en verklig demokrati på en mikronivå inom rörelsen.

Informanterna uppvisar en stor medvetenhet om rörelsens yttre och inre form, och har alla

på olika nivåer och i olika utsträckning teorier om hur denna påverkar det politiska arbetet.

De anser att Attacs form är positiv för visionsarbetet på flera olika nivåer. Men betyder

detta att Attac är immun mot de problem som de ser hos andra organisationer, löper inte

rörelsen också en risk i och med att den blir större och äldre?

RISK FÖR ATT ATTAC SOM ORGANISATION STAGNERAR?

Eftersom några av medlemmarna pratar om andra organisationer och partier som har

förlorat fotfästet, eller blivit för stora så att de tappat bort sitt ursprungliga syfte,

tillfrågades de om de känner att det finns en sådan risk även inom Attac. För några av

informanterna känns inte den här frågan relevant i nuläget eftersom Attac fortfarande är en

så pass liten och ny organisation. Andra har funderingar men de tror att risken minimeras i

och med organisationsformen:

/…/ …alltså man blir ju blind när man blir stor och tycker att ens frågor
är jätteviktiga och kanske blir mindra lyhörd för andra aspekter, men
samtidigt är vi en så pass brokig skara så att det hela tiden kommer att
uppstå diskussioner. Och sedan eftersom vi jobbar väldigt mycket med
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att makten inte ska bli centrerad till få personer inom rörelsen, och
jobbar väldigt mycket med demokratiska metoder, och det tror jag att
man får jobba ännu mer med ju större man blir/…/…så jag tror faktiskt
inte att vi skulle kunna bli för stora. -Marie 

Däremot ser en del att det finns en risk med att ju större man blir, och ju större maktfaktor

man blir i samhället desto attraktivare blir det för folk som vill ha makt och göra karriär att

ta sig in i rörelsen: Nja, den kan ju bli betydligt större än vad den är nu, om den har 100 000

medlemmar så blir den ju en slags maktfaktor och då blir den ju också intressant för klättermänniskor att

ta sig in och försöka styra det hela. –Kim. Peter tror också att det finns risk att man drar till sig

”klättrare” men också så kallade ”infiltratörer” som bara går med för att förstöra. Åsa tror

att det kan finnas en poäng med att låta organisationer läggas ner och starta upp något nytt,

eftersom det ofta har med ålder att göra om en organisation stelnar. 

Informanterna ser inte just nu hur rörelsen skulle kunna stagnera eller förlora sitt syfte,

men menar att det hela tiden behövs en diskussion och en medvetenhet om dessa frågor.

Man strävar efter att växa och få fler medlemmar, samtidigt som man ser risker i att bli för

stora och bli en större maktfaktor i samhället. Det ligger någon slags ambivalens i att å ena

sidan jobba för sin organisation, för att informera och värva nya medlemmar, och å andra

sidan reflektera över vad det skulle innebära för den inre demokratin. Det finns en tanke

om att så länge man är en platt och relativt liten organisation är risken liten att man drar till

sig makt- eller karriärlystna människor, och det är lättare att bibehålla ett arbetssätt där flera

kommer till tals. Makt är något som man vill undvika att ha att göra med när det gäller

rörelsearbetet. Men vad menar informanterna med makt, innehar inte de också någon slags

makt i samhället? Behöver makt alltid vara något negativt?

ÄR MAKTEN ALLTID DESTRUKTIV?

När organisationer stelnar gör det rum för odemokratiskt förfarande och beslutsfattande.

Pengar och karriärmöjligheter kan få ett gott syfte att gå förlorat, men betyder detta att

makt alltid behöver vara negativt och att människor som klev in i politiken med ett syfte

automatiskt tappar bort det ju högre upp han eller hon kommer i hierarkin? Leder för

mycket makt och pengar nödvändigtvis till korruption? 

Marie anser att makt kan vara olika saker och användas på olika sätt. Makten kan

exempelvis användas till förtryck och då är det negativt. På frågan om makt korrumperar,
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svarar hon att makten kanske inte korrumperar men att det är lätt att tappa bort varför man

började med politik. Hon menar att strukturen inom partipolitiken gör att man blir formad

att tycka och handla på ett visst sätt. Inom partipolitiken handlar det också om att göra

karriär. Om man ska klättra så måste man ha åsikter som ligger i linje med partitoppen

annars sållas man ut. Om man från början gick in i politiken för att förändra kan det sluta

med att man istället upprätthåller någonting.

 /…det är lätt att se det som att makten ligger hos några liksom att de
styr allting men sen så tror jag verkligen att i en struktur så har liksom
små aktörer också makt och att makten på nåt vis är en process, men
makten är ju negativ när den samlas hos väldigt få tycker jag…/ -Marie

Krister tycker inte heller att makten alltid är negativ. Enligt honom handlar det mer om att

det finns olika intressen, och idag har det skett en förskjutning så att den ekonomiska

makten eller näringslivet har fått mer makt och regering och riksdag mindre. Näringslivet

har, till skillnad från regering och riksdag, inget intresse av att värna om människan.

Regeringen som ska värna om människor eller medborgare är inte tillräckligt starka

gentemot näringslivet. Förr fanns det en maktbalans som nu är rubbad, bolagen har alldeles

för mycket att säga till om och regeringen rättar sig efter det.

Fredrik håller med om att makten inte är negativ i sig och han menar att makt alltid

kommer att finnas. Risken för korruption är större i vissa sammanhang än andra, ju mindre

insyn desto större är risken. Detta påstående behöver dock inte vara sant i alla fall. Peter

däremot är mer bestämd på den här punkten: Alltid korrumperar, alltid! Sen finns det en del folk

som har mer motståndskraft och en del som inte har den motståndskraften. 

Det råder lite oenighet eller osäkerhet kring vad makt egentligen är, hur man ska definiera

maktbegreppet. Några talar om att det finns olika sorters makt och att den ibland är negativ

och ibland positiv. Någon vill inte ens säga att det handlar om makt när det gäller Attacs

påverkansarbete. Man kan urskilja tre olika synsätt: Det första innebär att man bara kan tala

om makt när det är ett fåtal som bestämmer över flera. Martin har det här synsättet och

menar att man inte kan säga att Attac utövar makt. Det andra synsättet innebär att man ser

att makt kan användas både positivt och negativt, och det tredje att makt alltid är negativt

och måste ständigt motarbetas och ifrågasättas. Vad alla är överens om däremot är att makt

alltid är negativt när det samlas hos ett fåtal personer, och det är detta man försöka undvika

genom att vara medveten om sitt eget arbetssätt.
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Som diskuterats hittills så har de strategiska frågorna om organisationsform och aktioner

varit viktiga både för informanternas personliga engagemang och för synen på det

demokratiska beslutsfattandet inom rörelsen. Formen är på ett implicit sätt del av visionen.

Men hur förhåller sig informanterna till Attacs uttalade mål – att man jobbar för ett fåtal

frågor som riktar kritik mot hela samhällsstrukturen, och att man arbetar för en bättre värld

utan att specificera denna?  

FRAMTIDSVISIONER

ATTAC – EN UTOPISK RÖRELSE?

Trots att Attacs devis lite grand är ”en annan värld är möjlig” så framhåller de tillfrågade att

Attac inte är en utopisk rörelse. Några håller med om att det kan låta en smula utopiskt

men att det mer handlar om att visa på att det finns andra vägar och alternativ till den

utveckling som är rådande idag. Attac handlar inte om att ge ett färdigt recept på denna

”andra värld”, det handlar om att få folk att öppna ögonen och engagera sig och tänka hur

de vill att världen ska se ut. Attac vill göra det möjligt för människor att skapa världar som

de själva tror på. Utopisk är för informanterna att ha svar och lösningar i detalj för en

alternativ värld. 

Bland informanterna finns det två förhållningssätt till att Attac inte har en uttalad utopi:

Det första innebär att man tycker att det är bra eftersom en detaljerad framtidsvision står i

strid med demokratiska principer. I ett differentierat samhälle, där varje individ har sin egen

bild av verkligheten, kan inte en mindre grupp människor bestämma hur ett perfekt

samhälle ska se ut. Ett bättre samhälle kan bara uppnås genom att alla människor får vara

med och diskutera och utforma det, eller som Martin uttrycker det /…vad som passar för en

viss del av landet eller en viss del av världen kanske inte passar för en annan…/ Marie tror inte att

man kan hitta ett perfekt stillastående samhälle. Hon menar att man hela tiden måste jobba

på det, liksom man måste göra i en relation, för att ingen ska bli förtryckt. Personligen

skulle hon inte heller vilja ha någon utopi eftersom hon såg hur hennes föräldrar, som var

Maoister, fick en kris när de upptäckte att de hade ”fel”: 

Jag tror inte på slutmål utan jag tror på process, och jag tror att man kan
skapa bättre och bättre världar men jag tycker att det låter obehagligt att
sätta upp en värld som man har bestämt är den ”bra världen”, för det är
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ju inte säkert att mina barn tycker att den är bra bara för att jag tycker
det. -Marie

Det andra förhållningssättet innebär att man efterfrågar ett bredare program där man

uttalat jobbar för fler frågor. Hur man än ställer sig i den här frågan så är alla informanterna

överens om att ett bredare program med fler och mer detaljerade frågor inte skulle kunna

samla lika mycket människor, och att en stor uppslutning har varit viktigt i

påverkansarbetet. Åsa tycker till exempel att det är jättebra att kunna rekrytera människor

som kanske inte är beredda att ta ställning för ett större mål, men personligen tycker hon

inte riktigt att det räcker att vara engagerad i Attac: Egentligen är det fjuttigt att vara med i Attac

tycker jag, för det är så lite Attac står för, men istället har de möjlighet till genomslagskraft. Samtidigt

tror hon inte att det är ett självändamål att inte ha något detaljerat mål, det måste skapas

utifrån vad medlemmarna tycker. Hon tycker det är bra att det finns en rörelse som inte har

ett högre eller ideologiskt mål. Detta för att många ska kunna ansluta sig och känna att man

faktiskt kan uträtta mycket som en grupp.

Informanterna ger olika anledningar till varför de tror att Attac ser ut just som det gör, att

man valt att jobba med ett fåtal frågor istället för mot ett bestämt mål. Krister säger att det

aldrig är bra om man låter ändamålen helga medlen, och detta är risken med att ha en utopi.

Detta är en anledning till att Attac är mer öppna inför framtiden. Han säger inte direkt att

det är en medveten strategi att inte ha någon uttalad utopi, utan menar att det är mer en

reaktion på de rörelser som på 60- och 70-talet hade utopier. Det var inte bra eftersom det

kunde bli så att utopin blev poängen med rörelsen. Krister tror att det finns en poäng och

en tanke med att samla en så bred allians som möjligt, genom att arbeta för ett fåtal

punkter. Attac är främst en demokratirörelse och Krister medger att mer demokrati också

kan kallas en slags utopi. Problemet är att om man kommer på en utopi idag, kan den

förändras i morgon eftersom det görs nya upptäckter och framsteg, och Attac vill att

människor själva ska vara med och bygga framtidens samhälle: /…och så är det så också att vi

vet inte heller, man prövar och söker och testar/…/men Attac ställer mycket frågor framför allt, det är

inte bara taktiskt utan man har ingen utopi…man vet inte heller riktigt.-Krister

Fredrik antar att det är ett medvetet grepp att fokusera på ett fåtal frågor istället för en

utopisk tanke, och en anledning till det är att man inte vill bli något politiskt parti. Attac

handlar om att människor gemensamt måste komma fram till hur man vill göra världen

bättre: Vi menar att det här stora steget kanske inte är det lättaste att ta utan vi kan ta små
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steg/…/Jag tror det är enklare med de små rörelserna mot ett bättre samhälle. Attac vill bara skapa

forum för diskussion. Han anser också att även om det finns många viktiga frågor så är det

viktigt att hålla nere antalet frågor.

 

Kim tycker också att det är viktigt att ha ett fåtal frågor. Det finns medlemmar inom Attac

som vill utvidga rörelsen men han tycker att det är viktigt att hela tiden jobba för ett fåtal

frågor om man vill behålla en stor uppslutning. Även om man jobbar med några få frågor

så finns det någon slags vision som är större än dessa: /…Ja det finns en vision om en bättre

värld va, som är mer rättvis och så, det är klart att det gör. Sedan hur den i detalj ser ut, den ser nog lite

olika ut för olika medlemmar i Attac. 

Det man kan utläsa är att medlemmarna inte ser rörelsen som utopisk utan som en rörelse

som vill visa på att det finns andra alternativ till den rådande ordningen. Informanterna ser

flera skäl till att inte ha en uttalad utopi. De anser att det inte är demokratiskt att ett fåtal

ska bestämma hur en perfekt värld ska se ut, och att man inte vet tillräckligt mycket om

framtiden. De tror att en detaljerad utopi skulle begränsa antalet medlemmar som vill

ansluta sig. Det skulle också göra att Attac mer liknade ett politiskt parti. De anser att deras

sätt att arbeta är ett effektivt sätt att steg för steg göra samhället bättre. Det som kan ses

som negativt med att inte ha någon utopi är att medlemmarna kan känna att engagemanget

i rörelsen är begränsat och inte täcker alla viktiga frågor. Oavsett om man tycker att det är

bra eller dåligt med en utopi, tycker informanterna att det är bra att ha ett fåtal frågor för

att samla mycket människor och få genomslagskraft. Rörelsen kan dock ses som utopisk i

den meningen att alla genom sitt engagemang anser att de med dessa frågor arbetar mot en

bättre värld. Den är ett mellanting mellan att vara bara en systemkritisk rörelse och att vara

en utopisk rörelse. Fredrik beskriver att Attac inte är en rörelse som säger nej till allt utan

som kommer med en del förslag på förbättringar. Han tror att det är enklare med de små

rörelserna mot ett bättre samhälle. 

Informanterna är relativt överens om att det är positivt att Attac inte ställer upp ett uttalat

slutmål som skulle vara det perfekta, men frågan är om de inte har några personliga

uppfattningar om en perfekt värld, och i sådana fall, hur ser de ut och finns det utrymme

för dessa inom Attac?
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EGNA VISIONER OM EN PERFEKT VÄRLD

De intervjuade tillfrågades om hur en perfekt värld eller utopi skulle se ut i deras ögon.

Svaren handlade inte alls om några drömvärldar där alla är lyckliga och allt är fantastiskt,

utan hade stor anknytning till dagens verklighet och till de frågor som Attac jobbar med.

Drömvärldarna handlade mycket om en värld där makten och tillgångarna är rättvist

fördelade, där alla människor får komma till tals och vara med och bestämma. De fick

också frågan om hur en perfekt demokrati skulle se ut och det var i princip ingen skillnad

mellan deras föreställning om en perfekt värld och en perfekt demokrati.

På detaljnivå skiljer sig dock de egna visionerna åt. Några av informanterna har långtgående

idéer om hur ett perfekt samhälle skulle fungera medan det hos någon annan mest handlar

om att tillgodose människors grundläggande behov. För Monika innebär en perfekt värld

att ingen ska behöva gå hungrig och att alla ska ha möjlighet till hälsovård och utbildning.

Peter har mer utvecklade idéer om hur ett sådant samhälle ska kunna uppnås: Hans dröm

är att EU går i kras på ett demokratiskt sätt, och att länder ”tar sitt förnuft till fånga” och

tänker igenom vad demokrati verkligen är. Han vill att FN blir en demokratisk organisation

där inte bara de stora länderna har vetorätt, att det ska komma ett beslut om att alla

kärnvapen och biologiska vapen försvinner, och att man bekämpar AIDS till varje pris.

Han menar att denna utveckling är absolut nödvändig: Har vi inte börjat gå i den riktningen

inom 25 år, att vi ser att det går i den riktningen, då tror jag det är svårt, då är vi i utförsbacke alltså. 

Krister har i och för sig en bild av ett så kallat ”happy place” som är ett trevligt ställe som

han brukar tänka på ibland, men det hör som han uttrycker det inte till vår tidsdimension.

Det tillhör en drömvärld som inte har någon verklig anknytning till vårt samhälle. Det han

anger som förutsättningar om en perfekt värld ligger närmare de frågor han tycker är

viktiga idag. Vilken riktning globaliseringen ska ha, att människor ska ha makt och

inflytande över utvecklingen, och att saker som sker ska vara för människors bästa och inte

för ett fåtals. Han tycker att det är viktigt med direktdemokrati och att det behövs mer

aktiva sociala rörelser. 

Att en perfekt värld innehåller sociala rörelser är någonting som återfinns hos bland annat

Åsa och Marie som poängterar att de inte tror på ett samhälle där allt är perfekt och där det

inte behövs några förändringar, och där det sker förändringar är det nödvändigt med

sociala rörelser. Åsas drömvärld innebär att resurserna skulle vara jämnt fördelade (att alla
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skulle tjäna ungefär lika och att Tobinskatten skulle införas), och att varje land skulle ha

demokratiskt självstyre. Hon tror på parlamentarism och kan inte ens utopiskt föreställa sig

en värld utan marknad, utan tror på någon slags balansgång mellan näringsliv och stat. 

Fredrik tror inte att det finns eller kommer att finnas något som kan kallas en perfekt

demokrati : /…en perfekt demokrati kommer nog aldrig uppstå, men man kan alltid sträva emot någon

slags rättvis fördelning av makten och allt…/ Han framhäver att det behövs en kontinuerlig

diskussion hela tiden, och vill inte ge sitt recept på hur en perfekt demokrati skulle se ut.

Inflytande är viktigt för att en demokrati ska fungera, att man har inflytande över politiken,

samhället, sin omgivning och sitt eget liv. 

De tillfrågade har över lag svårt att föreställa sig något ”perfekt” tillstånd över huvud taget.

Deras engagemang i Attac bygger väldigt mycket på att de vill att människor tillsammans

och genom diskussion ska komma fram till något bättre. Det som de säger sig stå för

genom sitt engagemang i Attac stämmer ganska väl överens med de egna personliga

föreställningarna. Medlemmarnas egna visioner skiljer sig åt på detaljnivå, men detta

grundläggande har de gemensamt. Framtidsvisionerna är inte ouppnåeligt utopiska, man

tror inte på ett slutmål där allting är perfekt, utan de handlar om en utveckling som man

faktiskt tror skulle gå att genomföra i samhället som det ser ut idag. Likväl har de idéer och

intressen som hamnar utanför de huvudfrågor som Attac jobbar för, och frågan är hur de

får utlopp för dessa. Flera av informanterna anger att de utanför Attac även är engagerade

inom andra rörelser och i vissa fall även inom partier, lite för att täcka alla de områden som

de tycker är viktiga. Informanterna får frågan om de inte tycker att det kan vara svårt att å

ena sidan arbeta inom en rörelse som inte har någon utopi, och å andra sidan vara

engagerade inom partier eller organisationer med ett tydligt mål eller utopi.

ATT ARBETA MOT OLIKA MÅL

De som är engagerade inom andra organisationer svarar att de inte upplevt det som ett

problem att jobba emot olika mål, eftersom Attacs frågor inte behöver gå i stäv med de

frågorna man arbetar med i till exempel ett annat parti. Arbetet i Attac kan fungera som en

språngbräda för arbete med liknande frågor till exempel inom ett parti. För även om Attac

genom sin form lämnar öppet för alla slags tankar och föreställningar om världen så har

man inte möjlighet att genomföra alla sina egna idéer inom just Attac. Peter känner att han

får utlopp för sina andra tankar i Attac /…jag känner att man får en uppbackning därför att man
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känner att folk nog har visioner åt det hållet va, men sedan vill jag då föra det vidare som sagt var, så

länge kan jag försöka att föra det vidare in i miljöpartiet. 

Kim menar att om man har ett stort intresseområde så får man vara med i olika

organisationer. Han tycker inte att det känns splittrat, utan menar att man får leta efter

organisationer som vill ungefär det man själv vill. Jag har synpunkter på mycket men det är ju

liksom inte inom Attac då…det ryms inte inom Miljöpartiet heller tror jag. 

Krister säger att trots att han tycker att det är bra att Attac inte har någon utopi så jobbar

han mot en utopi i partiet: Även om jag inte tycker att mitt parti är perfekt så brinner jag ändå för

partiet då och den utopi som vi har, en väldigt tydlig utopi. Han menar också att man får dela upp

sitt engagemang. Jag tycker fortfarande att mitt parti är bra men jag känner att de frågor som Attac

driver de brinner jag så pass mycket för att där vill jag göra någonting mer än partiengagemanget.

För att kunna genomdriva och få utlopp för alla sina idéer krävs det ibland att man

engagerar sig i organisationer som har en annan form och andra mål än Attacs, men detta

verkar inte medföra några stora problem för informanterna. De ser rörelsen som ett

komplement till hela den politiska strukturen, och Attacs sätt att arbeta utesluter inte andra.

Att å ena sidan tycka att det är negativt att jobba mot en utopi, och å andra sidan faktiskt

göra det uppfattas inte som något hinder. Det verkar som om avsaknaden av en utopi är

något som passar för rörelsearbete, medan det inom ett parti kan vara nödvändigt att ta

ställning för flera olika frågor och ett tydligt slutmål. Partier behövs också i ett demokratiskt

samhälle (i alla fall än så länge) men det är nödvändigt för ett väl fungerande demokratiskt

samhälle att ha sociala rörelser. Attac kan på en nivå sägas rymma allt och samtidigt får inte

alla frågor plats. Å ena sidan så definieras visionsarbetet av medlemmarna själva, och varje

individ är fri att ha sin egen vision av det perfekta samhället. Å andra sidan jobbar man inte

aktivt med de frågorna som inte står i programförklaringen, om man vill göra det får man

söka andra vägar genom att engagera sig i andra organisationer eller partier. 

FRAMTIDEN

Som vi varit inne på tidigare så ser inte medlemmarna att samhället skulle klara sig utan

sociala rörelser inom den närmaste framtiden, men de uttrycker det på lite olika sätt. Marie

menar att det alltid kommer att behövas något som ifrågasätter det rådande systemet, som

analyserar det och ser hur det funkar, men hon är inte säker på att det kommer att ha

formen av sociala rörelser. Enligt Peter är de sociala rörelserna livsviktiga annars skulle
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demokratin urarta helt: Ja den dagen opinionsrörelser, socialt engagerade, samhällsengagerade

människor slutar att höja rösten då har vi envåldshärskare här alltså…/ 

Sociala rörelser behövs för att hålla ordning på de som styr, och motverka att det går

överstyr. Martin säger att så länge det finns två eller flera människor på jorden så kommer

det att behövas en eller flera rörelser. Det finns ingen lösning som skulle göra att allt blev

bra och att de inte skulle behövas. Den sociala rörelsens form som blir alltså något slags

ideal, och förutsättning för en fungerande demokrati.

De engagerade ser inte något slut på sitt personliga engagemang även om de föreställer sig

att Attac skulle få igenom alla de frågor som de driver idag. Om Attac skulle få igenom sina

frågor så är det bara en bit på vägen säger Fredrik, och uttrycker därmed det som nästan

alla tillfrågade svarade: Mitt eget engagemang/…/…det kommer nog alltid att finnas så länge jag

lever, hoppas jag i alla fall, eller det tycker jag att det är väl var och en skyldig att engagera sig så gott den

kan, på sitt sätt och efter sin förmåga. Engagemanget är inte något kortsiktigt utan kommer att

finnas kvar oavsett om Attac finns kvar eller inte. Detta beror mycket på att informanterna

inte tror på ett perfekt samhälle som skulle fungera utan någon typ av social rörelse. Endast

Monika tvekar på om hon kommer att fortsätta att vara engagerad, hon tycker att det är

roligt just nu, men hennes främsta mål är att komma tillbaka till jobbet efter

sjukskrivningen, och sedan får hon se vad som händer. 
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DISKUSSION

Hur ställer sig informanterna till den egna rörelsens mål och visioner, och till strategierna

för att uppnå dessa mål? De utvalda medlemmarna har över lag haft mycket tankar kring

dessa frågor, och har uttryckt sig positiva till hur Attacs målformuleringar och strategier för

att uppnå dessa mål är utformade. De är båda viktiga för att de valde att engagera sig just

inom Attac och de är viktiga för hur de uppfattar att visionsarbetet fungerar inom rörelsen.

Under intervju- och analysarbetet är det två teman som varit mer framträdande och viktiga

för informanterna; frågorna om organisationsform och vikten av att inte ha ett detaljerat

slutmål. Diskussionen börjar med att särskilja olika förhållningssätt och typer av

engagemang hos informanterna, och diskuterar vidare utifrån de huvudteman som beskrevs

ovan. Informanternas synpunkter diskuteras utifrån de resonemang som presenterades i

teorin och också utifrån resonemang som varit synliga i samhällsdebatten.

OLIKA TYPER AV ENGAGEMANG OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Medlemmarna har ofta liknande inställning till frågorna om mål och strategier, det som

skiljer dem åt är snarare graden av engagemang och utveckling av resonemang kring dessa.

Man kan till exempel se hur de som är hårdast i sin kritik till dagens utveckling, de som tror

att världen är på väg mot sin undergång om det inte kommer till stånd en förändring på de

viktigaste punkterna, mer ser sitt engagemang som en plikt och livsuppgift. De har också

mer utvecklade och detaljerade idéer om vad som är fel och även vad som bör förändras.

Andra medlemmar behöver inte vara mindre kritiska, men använder inte lika hårda ord. De

uttrycker sig inte lika negativt om makten, och ser orsakerna till den negativa utvecklingen

mer som strukturella än som produkt av enskilda människors maktbegär och girighet. Man

kan urskilja tre olika förhållningssätt till det egna engagemanget och till visionsarbetet, och

för att underlätta har de fått olika benämningar: Det första förhållningssättet eller typen av

medlem kallas den personliga och innebär att man ser på sitt engagemang på ett personligt

plan. Man engagerade sig för att man kände att utvecklingen påverkade den egna

livssituationen, och organisationsformen betraktas också ur ett individuellt perspektiv, att

man som individ har makt att påverka och så vidare. Den här medlemmen är inte så cynisk

utan tror att de som styr vill väl, men är offer för en strukturell utveckling. Engagemanget

är något som är aktuellt nu och är inte nödvändigtvis livslångt. Det andra typen är den

måttliga och denne har engagerat sig för att man såg att problemen i samhället eller världen

har att göra med den ekonomiska strukturen och beslut som tas på systemnivå. Man har
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relativt utvecklade resonemang om vad som bör göras för att få utvecklingen i en annan

riktning, men inte på detaljnivå. Man är kritisk men inte cynisk, och tror inte att makt är

något ensidigt negativt, utan kan användas både positivt och negativt. Det egna

engagemanget är viktigt, och man ser inget slut på det, samtidigt kan man låta det stå

tillbaka i perioder då andra delar av livet tar mycket plats. Den plikttrogna kallas den typen av

medlem som ser sitt engagemang som en livsuppgift och låter det gå före mycket annat.

Även denne ser problemen i samhället ur ett strukturellt perspektiv. Man är ganska hård i

sin kritik av samhället och uppfattar många politiker som människor vars enda drivkraft är

att få mer makt och inte att se till medborgarnas bästa. Uppfattningen om makten är att

den alltid korrumperar och måste undvikas med alla medel. 

Ovan uppställda kategorier har inte helt vattentäta skott emellan sig, några av

informanterna hamnar i utkanterna av dessa. De tre kategorierna kan snarare ses som

idealtyper inom vilka informanterna placerar sig, och i viss mån också rör sig emellan under

intervjuerna.

Även om nivåerna av medvetenhet och utveckling av idéer varierar mellan informanterna

kan man generellt kan säga att de uppvisar en hög nivå av medvetenhet om rörelsens  mål

och strategier. På strategisidan innebär detta att rörelsens inre och yttre organisationsform

på flera olika sätt varit viktig för deras val att engagera sig just inom Attac.

ORGANISATIONSFORMEN – VIKTIG PÅ FLERA OLIKA NIVÅER

Formen är som sagt betydelsefull för informanterna på flera olika plan. Den betraktas som

ett politiskt ställningstagande. Den är viktig för den inre demokratiska processen i rörelsen

eftersom man strävar efter en så platt och ickehierarkisk struktur som möjligt, där alla ska

ha lika mycket inflytande. Den blir därför också viktig på ett personligt plan för

medlemmarna, de känner att de har saker att säga till om och behöver inte klättra i någon

hierarki eller känna rätt personer. Formen är också ett strategiskt ställningstagande, ett sätt

att samla så mycket människor som möjligt. Den anses viktig för organisationens egen

fortlevnads skull, så att syftet eller idéerna inte riskeras att drunkna i administration eller

försvinna i takt med att antalet medlemmar växer. Formen gör även att rörelsen kan

undvika att dra till sig alltför många makt- eller karriärlystna människor. 

Som beskrevs under Olika typer av engagemang och förhållningssätt så handlar det även här om

att man lägger olika tyngd på betydelsen av en platt organisationsform: Den personliga 
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idealtypen har inte så långtgående resonemang om varför organisationsformen är viktig,

utan ser mest till sina egna erfarenheter att man som individ har mer inflytande. Både den

måttliga och den plikttroga anser att den inre organisationsformen är viktig för ett

demokratiskt påverkansarbete, för organisationens fortlevnad och för att attrahera

människor som inte är ute efter att tjäna pengar utan har ett genuint engagemang för Attacs

frågor.

Rörelsens speciella form anges också som en faktor som skiljer Attac från andra rörelser

eller politiska organisationer. Organisationsformen ska bland annat med sin platta struktur

vara en väg bort från de hierarkiska maktstrukturer som man menar finns inom andra

organisationer. Delvis har man uppnått detta, eftersom informanterna själva säger att de

känner att deras röst får höras. Samtidigt tillhör dessa medlemmar den inre krets i

Norrköping som är mest engagerade och insatta, och de tillhör en mindre grupp som är de

som träffas på möten och planerar aktioner och så vidare. Här kan man hänvisa till Håkan

Thörns teorier om hur den platta strukturen som finns inom nätverksrörelserna innebär

annorlunda maktstrukturer än i de gamla rörelserna.80 Här formeras makten i centrum

kontra periferin i stället för över och under. Informanterna är definitivt i centrum och har

kanske svårare att se att de har mer makt än medlemmar som är mindre insatta och som

befinner sig längre ifrån centrum. De sitter på en kunskap som ger dem större makt i

jämförelse med mindre aktiva medlemmar. Man vill hela tiden framhäva att formen gör att

rörelsen inte drar till sig maktlystna människor och undviker begrepp som ”styrelse” och

”administration” och så vidare. Frågan är om detta inte bara sätter andra ord på en

maktstruktur som finns även inom Attac, om än i en annorlunda form. Därmed inte sagt

att den platta strukturen skulle vara lika hierarkisk som den trappstegsformade, men

problem med maktfördelning finns även inom denna. Det finns en risk i att inte vilja tala

om ”makt” när man talar om Attac, och det är att man inte diskuterar de problem som

skulle kunna uppstå.

För informanterna är organisationsformen lika viktigt som målet eftersom de anser att

Attac är en demokratirörelse som strävar efter ett mer genomdemokratiserat samhälle. Den

yttre formen, att ställa sig utanför den etablerade partipolitiken är också viktig, men har

även den också att göra med den inre formen, att man inte vill efterlikna eller förvandlas till

                                                
80 Thörn, Håkan (2002) Globaliseringens dimensioner. Finland: Atlas. s.174-176.
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ett politiskt parti, utan påverka och stödja dessa. Den inre formen är ett viktigt

ställningstagande, den visar vägen genom att efterlikna ett demokratiskt mikrokosmos, där

vägen är minst lika viktig som målet. Därmed inte sagt att de ser sig själva som svaret, att

partier ska efterlikna dem. De ser sig fortfarande som ett komplement och nödvändigt

element i ett demokratiskt samhälle. Den yttre formen är också viktig för att undvika att

fångas upp av de etablerade partierna eller försvinna. 

Informanterna ser vissa problem i att rörelsen är uppbyggd som den är, till exempel att det

frivilliga engagemanget ibland kan ta för mycket energi och tid. Samtidigt är man överens

om att den här formen är den enda vägen. De väger hela tiden för- och nackdelar mot

varandra och även om de kommer fram till ett svar på slutet så kan man ana en ambivalens

i resonemanget. De vill till exempel att rörelsen ska växa sig större samtidigt som de ser en

fara i detta eftersom det kan dra till sig ”klättrare”, eller leda till att rörelsen stagnerar. Man

har uttalade mål, samtidigt är det viktigt att inte bli alltför fixerade vid dessa utan hela tiden

diskutera och omvärdera. Marie ger uttryck för detta när hon säger: Jag tror inte på slutmål

utan jag tror på process. Det obeständiga eller ofärdiga blir på ett sätt målet med rörelsen och

en förutsättning för ett påverkansarbete som är demokratiskt. Här kan man dra paralleller

till Mathiesens teorier om ”det ofullgångna”, där han beskriver att för att hålla sig kvar så

måste man hela tiden balansera mellan att å ena sidan fångas upp av systemet och å andra

sidan tappa folkets intresse och försvinna.81 Attacs form motsvarar de kriterier som

Mathiesen ställer upp – att vara systemkritisk och samtidigt arbeta med några få frågor på

en konkret nivå. Hos informanterna kan man se en medvetenhet eller känsla av att den här

formen är nödvändig även om den inte alltid motsvarar individens alla idéer och önskemål.

Den här formen är nödvändig för rörelsearbetet medan de på andra fronter kan arbeta på

ett helt annat sätt, till exempel inom ett parti. 

Även Dahlerups teorier om ”gräsrotsrörelsen” och den ”professionella” rörelsen har med

detta problem att göra.82 Den höga medvetenheten om den inre formen som informanterna

har är nödvändig för att kunna hålla sig kvar i en värld med nya spelregler och

förutsättningar. Globaliseringen har medfört att det är svårt för en rörelse att göra sin röst

                                                
81 Mathiesen, Thomas (1982) Makt och motmakt. Göteborg: Korpen. s. 250-251.
82 Dahlerup, Drude (2001)” Sociala rörelser inför globaliseringen”. I: Det nya motståndet – om regnbågar mot förtryck. Bjärnum:

Agora. s.146-147.
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hörd utan att etablera sig och samarbeta med ”makten”. Om man samarbetar riskerar man

att förlora den inre genomskinligheten och möjligheter för medlemmarna att påverka,

makten riskerar att förflyttas längre ifrån medlemmarna själva. Denna balansgång syns i

informanternas svar där man å ena sidan vill föra vidare sina idéer in i partier och samtidigt

hyser en misstro gentemot de som styr. Man vill få igenom sina idéer, men inte till vilket

pris som helst.

ATTAC  - EN UTOPISK RÖRELSE!

Informanterna skiljer sina egna drömmar om framtiden från de visioner de jobbar för inom

rörelsen (även om dessa programpunkter också är del av dessa drömmar). I rörelsearbetet

är det viktigt att inte ha någon uttalad detaljerad framtidsvision, dels för att rörelsen inte

skulle kunna enas om en sådan bild och i förlängningen skulle detta kunna ha en negativ

effekt på rörelsens fortlevnad. Man får en känsla av att det nästan är lite fult att tala om

utopier, det är något som tillhörde de ”gamla rörelserna” och att inte ha en utopi blir då ett

sätt att skilja sig från dem och visa på Attacs unika utformning. Däremot ser de inget

problem i att jobba för andra visioner i andra sammanhang. Utifrån kan detta uppfattas

som en konflikt, men informanterna själva ser det inte så. För dem handlar det om att

jobba med de frågor som de finner viktigast och då får man göra det i olika organisationer

med olika mål.

Hos de tre typerna av medlem kan man inte se något tydligt mönster i hur den egna

drömbilden om framtiden ser ut. Den personliga beskriver den som en värld där de

grundläggande behoven måste uppfyllas för alla människor, såsom mat hälsovård och

utbildning. Hos den måttliga syns två typer av förhållningssätt till en perfekt värld; Det ena är

att det inte finns något sådant tillstånd och därför uttalar man sig inte om det. Det andra

handlar om jämnt fördelade resurser och en högre grad av demokrati och fler sociala

rörelser. Hos den plikttrogne handlar det om allt ifrån mer demokrati, fred och rättvisa till

utvecklade teorier om hur en bättre demokrati skulle kunna uppnås. Detta genom till

exempel ett mer utvecklat system för representativitet, eller teorier om ett samhälle baserat

mer på byteshandel än penningmarknad. Det är svårt att säga något generellt om hur olika

typer av medlemmar tänker i den här frågan. Det enda man kan säga är att de två senare

idealtyperna har mer utvecklade och detaljerade idéer om hur samhället och världen skulle

kunna förbättras. Annars är svaren är högst individuella och bevisar kanske snarare att

Attac är öppen för olika idéer och personliga visioner om framtiden, och att denna brokiga

skara knappast skulle kunna samlas under snävare betingelser.
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Informanterna ser inte Attac som en utopisk rörelse, samtidigt strävar de efter ett inre

tillstånd där det finns en öppenhet och möjlighet för människor att eftersträva sin egen

uppfattning om en perfekt värld. Man skulle enligt Nozicks teorier kunna hävda att Attac

som ett mikrosamhälle liknar det han beskriver som det ”utopiska Utopia”, Ramen, där

varje enskild individ kan ha sin egen bild av en perfekt värld. Grundidén handlar om att

man inte kan sätta upp en perfekt värld som i realiteten skulle vara den allra bästa för alla.83

Inom ramarna för Attac som rörelse finns det plats för flera tänkbara utopier och visioner

som för tankarna till Noziks idealtillstånd eller idealsamhälle. Liksom man kan ställa sig

frågan om Nozicks idé om Ramen är utopisk kan man fråga sig om inte Attac är en utopisk

rörelse. Informanterna vill inte kalla den utopisk, men detta kanske handlar mer om att de

vill skilja sig från de rörelser som jobbar mot ett detaljerat slutmål. De hävdar ju samtidigt

att Attac är en organisation som är öppen för medlemmars individuella vision om hur en

drömvärld ser ut, så länge den inte står i strid med Attacs huvudfrågor. Rörelsen bildar på

det här viset en plattform för människor att arbeta för ”den bästa av alla världar för var och

en av dem”. 

Om man ser på Attac utifrån de utopiska tendenser som Håkan Thörn tycker sig se hos de

nya sociala rörelserna, så stämmer rörelsen in på båda beskrivningarna: Situationens utopi

därför att de genom sina symboliska aktioner driver med och ifrågasätter den rådande

ordningen och därmed också pekar framåt mot en helt annan utveckling. Alternativkulturens

utopi i och med att framtiden konstrueras inom den egna organisationsformen och

arbetssättet – Attac arbetar för mer demokrati, och detta genomför de samtidigt i nuet

inom den egna rörelsen. Konstruktionen av framtiden börjar nu, vägen är målet och

ändamålet tillåts aldrig helga medlen.84

ATTACS ARBETSFORM - EN MODELL FÖR FUNGERANDE NYA SOCIALA RÖRELSER

Attac utgör en del av de ”nya sociala rörelserna” som arbetar på det komplexa samhällets

villkor, inte minst de nya förutsättningar som globaliseringen medfört. Det är dock inte

bara rörelserna som har förändringar att ta ställning till och reagera på. Den här

                                                
83 Nozick, Robert (2001) Anarki, stat och utopi. Viborg: Timbro. s.375-391.
84 Jfr. Thörn, Håkan (1997) Rörelser i det moderna. Stockholm: Rabén Prisma. s.388-389.
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utvecklingen har inneburit förändringar för de traditionellt styrande institutionerna. I

Sverige gjordes 1990 en maktutredning där man undersökte hur makten i samhället är

fördelad. Innan den så kallade senkapitalistiska samhällsfasen bestod maktstrukturen i

Sverige av arbete, kapital och stat. I och med förändringarna, framför allt

internationaliseringen eller globaliseringen har maktfördelningen förändrats även på

nationell nivå. De politiskt viktiga frågorna är inte längre de som man traditionellt

förknippat med svensk partipolitik. Ett exempel på en fråga som bröt mot de traditionella

var kärnkraftsfrågan. Denna och andra frågor som blev aktuella i och med det

senkapitalistiska samhället skapade osäkerhet och spänningar både mellan och inom partier,

och de gav också upphov till de nya sociala rörelserna eller tvärtom. Detta innebar en

förändring inom maktstrukturen på det viset att antalet parter eller aktörer ökade och

gjorde därmed strukturen mer komplex.85 Klaus Eder, som presenterades i teoriavsnittet,

menar att den institutionella scenen har förändrats i takt med, eller som orsak till, de nya

sociala rörelsernas framkomst. De nya rörelserna försöker inte bara påverka staten och

ekonomin underifrån, de formar tillsammans med dem ramarna för den institutionella

demokratin. Även han hävdar att denna förändring av den yttre organisatoriska strukturen

har lett till en förskjutning av de politiskt viktiga frågorna.86 Detta stämmer om man

undersöker en rörelse som Attac. De tar sig an frågor som tidigare varit dolda för folket

och förunnat ”experter”. De aktualiserar frågor som traditionellt inte har varit vanliga inom

sociala rörelser och tvingar den etablerade (traditionella) makten att diskutera dem.

Samtidigt som makten förflyttar sig längre från folket i enskilda länder så växer

kunskapsnivån hos rörelsen och därmed också hos folket. Frågor som rör världsekonomin,

till exempel WTO eller GATS-avtalet hade antagligen gått många förbi om det inte varit för

Attac och liknande rörelser. Attac bidrar i och med sitt arbete också till mer demokrati, eller

som Eder hävdade, de tillför mer demokratiska principer till samhället.87

Attac åskådliggör de problem som globaliseringen innebär samtidigt som rörelsen själv

balanserar för att hålla sig kvar under dess nya förhållanden. Attac är ett exempel på hur en

rörelse kan både behålla medlemmarna och samtidigt kritisera och påverka makten. Attac

                                                
85 Statens offentliga utredningar (1990) Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport. Stockholm: Allmäna

förlaget. s.400-401.
86 Eder, Klaus, Crouch, Colin, Tambini, Damian (2001) Citizenship, Markets, and the State. Oxford: Oxford University Press.

s.221-225.
87 Jfr. Eder, Klaus, Crouch, Colin, Tambini, Damian (2001) Citizenship, Markets, and the State. Oxford: Oxford University

Press. s.217-225.
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är ett exempel på en social rörelse, som med sin informella organisation ligger som ett nät

över jordklotet, och bevakar och diskuterar frågor som annars kanske inte skulle komma till

medborgarnas kännedom. De är nu en del av maktstrukturen i världen, och en del av

nätverket av nya sociala rörelser. Som ett exempel på en fungerande och slagkraftig rörelse

är den viktig att undersöka utifrån sin speciella utformning. För även om Attac med dess

specifika frågor och inriktning skulle läggas ner så är dess arbetsform, att kritisera systemet

utifrån ett fåtal frågor och inre organisationsform, en modell som jag tror andra rörelser

kommer att ta efter. Informanterna i den här undersökningen antyder att Attacs arbetsform

delvis bygger på erfarenheter från de äldre rörelserna, och delvis på att man hela tiden

måste reflektera över hur man arbetar för att upprätthålla ett effektivt och demokratiskt

påverkansarbete. Svårigheten att hålla sig kvar har lett till att de nya sociala rörelserna

tvingas förbättra sina arbetsmetoder och reflektera över frågor som hur man förhåller sig

till inre organisationsformer och förhållande till mål och visioner. Detta gör dem mer

slipade och svårare för makthavare att avfärda. Jag vill mena att svårigheterna har gjort de

nya sociala rörelserna starkare och en maktfaktor som i allt högre grad kommer att påverka

den politiska agendan i Sverige och världen. Den här studien visar trots allt på att Attac

kommer att bita sig fast ett bra tag till. Inte bara tack vare tidigare slutsatser kring

strukturell maktfördelning, utan på grund av att dess medlemmar tror på rörelsens mål och

strategier för att uppnå dessa. Studien är också viktig för att ge en mer nyanserad bild av

vilka medlemmarna i Attac kan vara. Även om media inte längre beskriver medlemmarna

som några stenkastande ungdomar, så har de fortfarande den bilden att arbeta emot. Den

här studien visar att det är andra frågor än aktionerna som är viktiga för medlemmarna i

Attac, och som gjort att de valt att engagera sig just inom denna rörelse. 



59

REFERENSER

Dahlerup, Drude (2001)” Sociala rörelser inför globaliseringen”. I: Det nya motståndet – om

regnbågar mot förtryck. Bjärnum: Agora.

Eder, Klaus, Crouch, Colin, Tambini, Damian (2001) Citizenship, Markets, and the State.

Oxford: Oxford University Press.

Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Mathiesen, Thomas (1982) Makt och motmakt. Göteborg: Korpen.

Melucci, Alberto (1992) Nomader i nuet. Göteborg: Daidalos. 

Michels, Robert (1983) Organisationer och demokrati. Stockholm: Ratio.

Nozick, Robert (2001) Anarki, stat och utopi. Viborg: Timbro.

Statens offentliga utredningar (1990) Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens

huvudrapport. Stockholm: Allmäna förlaget.

Teorell, Jan (1998) Demokrati eller fåtalsvälde? Uppsala: Statsvetenskapliga föreningen.

Thörn, Håkan (1997) Rörelser i det moderna. Stockholm: Rabén Prisma.

Thörn, Håkan (2002) Globaliseringens dimensioner. Finland: Atlas. 

Thörn, Håkan (1991) ”Rörelser i det senmoderna samhället”. I: Ungdom i rörelse. Uddevalla:

Daidalos. 

www.attac.org 

www.attac.nu 

www.ne.se: Nationalencyklopedin på nätet

http://www.attac.org/
http://www.attac.nu/
http://www.ne.se/



