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ABSTRACT 
 

Social movements have long been valuable components of the struggle for a world with true 

justice. Along with the changing and modernization of society these movements also change, 

both in their actions as well as in the goals they want to accomplish. Technology is taking a 

greater part in many aspects of social life, creating new dimensions but also new social divides. 

This thesis examines how new social movements make themselves visible and affect the world 

around them through different kinds of networks. For the purpose of this study, we have chosen 

to study two social movements; the Zapatistas in Mexico, who have become known worldwide 

for carrying out the first informational revolution, and MoveOn.org, an American grassroots 

organization that struggles for increased democracy in the US. This thesis describes an empirical 

analysis of these two social movements, which are studied against a backdrop of the information 

age and globalisation. The study aims to highlight the effect these movements’ use of network 

technology has on their ability to reach their goals as well as how technology can be used to 

further democracy and justice in a global world.    
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BEGREPPSDEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR 
 

Globalisering – Ordet kommer från ordet global, som betyder världsomfattande, 

världsomspännande. I den här studien används globalisering främst för att beteckna effekten av 

den globala handel som ligger till grund för nyliberal politik.  

WTO –World Trade Organisation, på svenska Världshandelsorganisationen 

GATT – The General Agreement on Tariffs and Trade, på svenska Allmänna tull och 

handelsavtalet 

NAFTA – North American Free Trade Agreement – på svenska Nordamerikanska 

frihandelsavtalet  

Nätverk – Nätverk kan, som påpekas längre fram, beteckna många skilda saker och former. 

Nätverk kan också ha olika strukturer och många olika syften. I texten används ordet nätverk 

främst för att beteckna olika typer av elektroniska informationsnätverk, det vill säga olika former 

av nätverk som utför hela eller stora delar av sina aktioner på eller genom Internet.  

NGO – Non-governmental organization – på svenska ungefär utomparlamentarisk organisation, 

förkortningar på organisationer som ofta är av politisk karaktär men som inte hör till regeringar 

eller statliga institutioner. 
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INLEDNING 

BLAND SÖDRA MEXICOS BERG... 

 
Zapatisterna i sydöstra Mexico är numera världskända. De dyker ständigt upp i nya böcker om 

sociala rörelser och Internet. De kan ses som det främsta exemplet på sådana rörelsers påverkan 

på sin omvärld genom användning av informationssamhället nya kommunikationsmedel. 

Författaren John Ross beskriver de första dagarna av det indianuppror som skulle komma att 

intressera omvärlden så mycket:  

 

The zapatista Army of National Liberation marched up to the alabaster government palace 

built stone by stone by the Indian day laborers of San Christóbal and using sledgehammers, 

the tool and weapon of the peones of the old city, smashed down its door, emptied out the 

contents of the offices, climbed to the balconies, declaimed the first Declaration of the 

Lacondón Jungle, declared war on the Mexican Army, and launched the first post-

Communist, post-modern, anti-neoliberal uprising in the Americas. To make their point 

palpably clear, the zapatistas timed this unique uprising to coincide with the very first hours 

of that beacon of globalization, the North American Free Trade Agreement. 1

 

Sedan spanjorerna erövrade nuvarande Mexico för över 500 år sedan har ursprungsbefolkningen 

hört till den allra fattigaste och mest marginaliserade gruppen av befolkningen. Den första januari 

1994 gjorde dessa indianfolk och fattiga bönder i Chiapas i södra Mexico väpnat uppror mot den 

orättvisa och det förtryck de har tvingats utstå sedan kolonialismens början. Dessa rebeller kallar 

sig för zapatister, ett namn de har tagit efter nationalhjälten och revolutionären Emiliano Zapata 

som med sin bonderevolution 1911 drev igenom omfattande jordreformer.2 Mycket snabbt blev 

orden Ya Basta! ett slagord som  färdades över hela världen och som idag har anammats av 

många andra minoriteter som kämpar för rättvisa.3  

 

 

                                                 
1 Ross, John  (2000) s. 4 
2 Under revolutionsåren 1910-15 skapades konstitutionen för det Mexico som finns idag och då bildades det parti 
som satt vid makten i över 70 år, till 2001, när de spektakulärt förlorade valen, mycket på grund av zapatisternas 
aktioner. Partiets namn, det Institutionella Revolutionspartiet (PRI), ger en vink om mexikaners rebellvilja och 
identitet som revolutionärer. Landet har under 1900-talet dragits med mycket korruption och politiska mord 
under PRI som har tillämpat en nästintill rojalistisk successionsordning när det gäller att byta ut partiledningen. 
När zapatisterna gjorde uppror 1994 fick de ett enormt stöd från den mexikanska allmänheten, kanske just på 
grund av att folket tröttnat på den politiska farsen och såg de zapatistiska revolutionärerna som bärare av den 
sanna mexikanska andan.  
3 Ya Basta! betyder ungefär Nu är det nog! 
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Orsakerna som ledde fram till det väpnade upproret är många, dock finns det två som är mer 

tydliga än andra. I enlighet med regeringens försök att liberalisera och modernisera Mexico och 

dess katastrofala  ekonomi revs den paragraf upp i den mexikanska konstitutionen som gav 

indianer och jordlösa bönder rätt att bruka statlig mark, för att istället låta denna mark utnyttjas 

av multinationella företag. Den första januari 1994 började även  North American Free Trade 

Agreement (NAFTA) gälla, ett frihandelsavtal för USA, Canada och Mexico. Zapatisterna, som 

till största delen består av mycket fattig ursprungsbefolkning, såg NAFTA och lagändringarna 

som händelser som markant skulle förändra och försämra deras levnadssituation.  Den globala 

handeln med bland annat dumpade priser på kaffe som följd, påverkade redan starkt de fattiga 

indianernas dåliga ekonomi. Zapatisterna spådde att många ur den allra fattigaste delen av 

befolkningen, det vill säga indianer och bönder, skulle få sätta livet till i regeringens planer på att 

modernisera och privatisera Mexico, planer som zapatisterna menade endast gynnade ett fåtal och 

lämnade resten av befolkningen i allt djupare fattigdom. Tio år efter revolutionen är Chiapas den 

stat i Mexico som står för den största delen av illegal invandring till USA. Bönder, campesinos, och 

ursprungsbefolkning, indigenas, tvingas på grund av fattigdom överge sin mark och söker sig 

norrut där de ofta möter ännu värre öden. Sedan NAFTA började gälla beräknas mer än 3000 

människor ha dött på flykt undan fattigdomen.4  

 

Zapatisterna är annorlunda som revolutionär armé eftersom de inte eftersträvar att ersätta den 

befintliga makten som så många andra socialistiska revolutioner gjorde under 60- och 70-talen i 

Latinamerika. Deras mål var från början att få regeringen att införa en lag som garanterade 

ursprungsbefolkningens rättigheter och att låta dem ta plats i det mexikanska samhället. 

Zapatisterna kräver inte heller självständighet från den mexikanska staten utan endast en viss 

form av autonomi för ursprungsbefolkningen. Efterhand som deras kamp fortsatte utvidgades 

deras agenda till att efterlysa en annan regering, inte de själva, men en regering som skulle vara 

sant rättvis och demokratisk och ta vara på nationalstatens intressen i det som zapatisten 

Subcomandante Marcos kallar för det fjärde världskriget. Det tredje världskriget var enligt 

Marcos det kalla kriget där kampen gällde politisk makt över territorium. Det fjärde världskriget 

är  de globala finansiärernas kamp för total ekonomisk makt där nationalstaten blir reducerad till 

företagsadministratörer. Marcos menar att det i denna kamp  är den fattiga delen av jordens 

befolkning som kommer att förlora eftersom de görs till ”överflödig” arbetskraft.5

 
                                                 
4 Personlig kommunikation med John Ross den 28 december 2003 
5 Subcomandante Marcos, “The Fourth World War Has Begun” i Hayden, Tom, (red.) The Zapatista Reader, 
Thunders Mouth Press/Nation Books, New York (2002) s. 270 - 273 
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Octavio Paz, en välkänd konservativ mexikansk intellektuell, menar att det som gjort zapatisterna 

så uppmärksammade inte är det faktum att de är en postmodernistisk revolutionär grupp som 

inte vill ta makten. Han hävdar att det som har gett zapatisterna deras främsta framgång och 

popularitet är dess stil och skicklighet i ”konstformen” PR.6 Han talar om hur zapatisterna 

använder sig av en estetiskt lockande stil, bland annat med sina masker och användandet av 

symboler som den nationella flaggan, vilket väcker sympati och intresse hos den mexikanska 

medelklassen och den övriga världen. Han menar vidare att en viktig faktor ligger i den 

karismatiske zapatistledaren Subcomandante Marcos popularitet, som kommer sig av hans 

skicklighet när det gäller att uttrycka sig retoriskt. Marcos var en av de vänsterradikala 

intellektuella som kom till Chiapas i början av 80-talet som den sista resten av 70-talets stora 

vänstervåg. Han var en del av en maoistgrupp och det var när de började rekrytera bland 

ursprungsbefolkningen som den väpnade gruppen EZLN7 skapades. Således består den breda 

basen i rörelsen av ursprungsbefolkning. Marcos har idag uppnått en mytisk status som är 

jämförbar med Che Guevaras och det är inte många som kommer till Chiapas som inte lär sig 

känna igen den karaktäristiska bilden av mannen i skidmask med pipan i mungipan och 

patronbältet över bröstet. Marcos har sedan starten av upproret varit rörelsens språkrör, han 

skriver ständigt nya deklarationer, ofta mycket poetiska, där han attackerar regeringen, ranchägare 

och kritiserar nyliberalism i allmänhet. Dessa texter publiceras snabbt på Internet med hjälp av 

zapatisternas kontakter och sprids därmed sekundsnabbt över världen. Marcos är också känd för 

att rikta sina texter till en global publik, inte bara till den mexikanska allmänheten.  

 

Zapatisternas uppror i revolutionernas land Mexico har ofta kallats den första 

informationsrevolutionen.8 David Ronfeldt m.fl, verksamma vid bland annat Rand Corporation 

och US Naval Postgraduate School, menar i boken The Zapatista Social Netwar in Mexico att det 

som gjorde att zapatisterna har blivit så kända och lyckats så väl med så små odds är det som de 

kallar för ”netwar”.9 Termen netwar används för att beteckna nätverksbaserade konflikter, vilka 

                                                 
6 Paz, Octavio “The Media Spectacle comes to Mexico” i Hayden, Tom (red.) The Zapatista Reader,s. 32  
7 EZLN står för Ejercito Zapatista Liberacion Nacional vilket betyder den zapatistiska armén för nationell 
befrielse. 
8 Castells, Manuel, Informationsåldern – Ekonomi, Samhälle och Kultur Band 1 - Identitetens Makt, Daidalos, 
Göteborg (1997) s. 93 
9 Det kan vara intressant att notera att Ronfeldts m.fl. bok är skriven för Rand Corporation på uppdrag av 
Pentagon som efter zapatisternas mycket uppmärksammade uppror insåg potentialen i denna nya form av 
revolution och även såg den som ett nytt hot som samhället inte var förberett på. Även om studien är utförd av 
oberoende forskare är verket ändå ett beställningsverk och tar som sådant upp specifika frågor som är intressanta 
ur en amerikansk försvarsvinkel och svaren analyseras då utifrån vilken effekt eller fara de som utför ”nätkrig” 
utgör på det amerikanska försvarssystemet. 
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de menar kommer att bli ett alltmer överskuggande fenomen i framtiden.10 I fallet med 

zapatisterna förvandlades det traditionella gerillakriget mycket snabbt till ett krig av ord. De 

initiala striderna varade bara i tolv dagar som följdes av ett vapenstillestånd. Genom 

solidaritetsnätverk kunde zapatisterna ständigt och snabbt få ut information till världens alla 

medier, vilket placerade Chiapas och den mexikanska regeringens handlingar där i ett starkt 

strålkastarljus och förhindrade, enligt de flesta inblandade organisationerna, att upproret tystades 

ned och undertrycktes med hjälp av militära och paramilitära aktioner. Zapatisternas krig mot 

regeringen blev alltså snabbt ett mediakrig med många spelare inblandade; zapatister, militär och 

regering, alla flankerade av press och människorättsorganisationer. Och mycket riktigt, 

Subcomandante Marcos har flera gånger påpekat att zapatisternas krig är ordens krig. Detta 

speglas i ett av den zapatistiska kampens slagord; no morira la flor de la palabra – ordets blomma 

kommer inte att dö, vilket syftar på att det inte är den väpnade kampen som är viktig utan att 

vägen till fred går genom orden.   

 

                                                 
10 Ronfeldt, David, Arquilla, John, Fuller, Graham E. & Fuller, Melissa,  The Zapatista Social Netwar in Mexico, 
RAND, Santa Monica (1998) 
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SYFTE 

 

Syftet med studien är att undersöka hur nya sociala rörelser genom att använda sig av globala 

nätverk gör sig synliga och påverkar sin omvärld i både globala och lokala sammanhang. Genom 

att klargöra hur information används av dessa nya rörelser och hur den färdas i dagens 

informationssamhälle, underlättas förståelsen för vilken betydelse och makt de har att påverka 

samhället i olika riktningar. Genom att studera olika rörelser från skilda platser och samhällen och 

skillnader och likheter dem emellan tydliggörs även de sociala dilemman som informationsåldern 

ger upphov till. Genom den undersökning som studien presenterar vill vi även visa på vad de nya 

sociala rörelsernas nätverksanvändning har för syfte, om nätverk används för att befästa 

befintliga identiteter eller om nätverkstekniken verkligen kan ge upphov till samhällsförändringar.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
HUVUDFRÅGESTÄLLNING: 

Vad innebär det för nya sociala rörelser att använda sig av informationssamhällets nya 

kommunikationsmetoder för deras förmåga att påverka sin samtid? 

 

För att nå fram till och kunna ge svar på huvudfrågeställningen har den delats upp i ett flertal 

underfrågor. 

 

Vad är nya sociala rörelser? Hur skiljer sig dessa från tidigare sociala rörelser? 

Vad är nätverk? Vilka olika typer finns det och hur ser hierarkin ut i de olika formerna?  

Hur används  nätverksformen inom politisk aktivism? 

Hur använder nya sociala rörelser nätverkstekniken för att skapa och utveckla sina identiteter och 

nå sina syften? 

 

DISPOSITION 

 

För att ge en bakgrund till och exempel på hur en social rörelse kan påverka genom 

nätverksteknik berättas i inledningen om zapatisterna och deras revolution och den roll som 

nätverk spelade i denna. Därefter ges en teoretisk bakgrund och redovisas tidigare forskning 

rörande nya sociala rörelser, nätverkssamhället och globaliseringen. I nästa kapitel redovisas 
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analysen av det empiriska materialet. Resultaten från denna analys diskuteras sedan i relation till 

tidigare forskning i diskussionsavsnittet.   

 

URVAL  

 
Begreppet nya sociala rörelser är ett mycket brett uttryck och kan, beroende på hur man väljer att 

definiera det, innefatta många skilda rörelser. Vi valde att endast ta med nya sociala rörelser som 

har en uttalad position och som behandlar politiska ämnen, i en diskurs som opponerar sig mot 

nyliberalism och ekonomisk globalisering. Urvalet i denna studie var de nya sociala rörelserna 

zapatisterna och MoveOn.   

 

Eftersom en av zapatisternas metoder för att påverka och nå ut med sitt budskap är att knyta 

många organisationer till sig och uppmuntra dem till att stödja deras sak har vi valt att studera 

delar av denna stödrörelse som vi alltså ser som en del av zapatisternas nätverk. De e-maillistor 

och organisationer som står bakom och finns i angränsning till dessa har valts ut som konkreta 

exempel på nätverksbyggande inom den zapatistiska rörelsen. De listor och organisationer som 

valts ut är Schools for Chiapas, 1zapatista, som mer eller mindre är ett öppet forum, Mexico 

Solidarity Network som är ett nätverk av stödorganisationer , och de föreningar som ingår i den 

svenska stödrörelsen. Detta material är en del av det världsomspännande nätverk av 

organisationer som ger sitt stöd till den zapatistiska kampen och är bara en bråkdel av alla 

grupper som finns. Alla dessa grupper är olika och har heller inga officiella band till den 

zapatistiska armén eller dess civila organ och ska inte ses som representativa för dessa utan bara 

för de grupper som uttrycker sitt stöd för dem.   

 

MoveOn har valts som ett exempel på en utomparlamentarisk politiskt aktiv organisation som 

aktivt påverkar sin samtid. MoveOn har dessutom ett väl definierat mål även om organisationen 

nu har vuxit och omfattar flera delar. Vi har dock valt att endast studera den del som rör 

inrikespolitiken i USA och inte den globala fredsrörelsen. 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

Materialet består av nya sociala rörelsers användning av elektroniska nätverk. I 

nätverkssammanhang är det vanligt att använda det engelska ordet community för att beskriva 

sammansättningen av ett nätverk. Steven McLaine hävdar att det är ett överanvänt ord och 
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ifrågasätter om många Internet communities överhuvudtaget borde kallas så.11 Community kan 

översättas med samhälle, gemenskap, samfund, grupp, folkgrupp, koloni eller brödraskap. Det 

kan diskuteras huruvida e-maillistor faller i gruppen communities eller inte, eftersom de ofta är så 

löst sammansatta och anonyma och om de därför lämpar sig för nätverksanalys. Här hävdas att 

de gör det på grund av den specifika grupp människor de samlar, som alla har ett gemensamt 

intresse som ligger till grund för de diskussioner som förs på forumet.  

 

För att ge en översiktlig bild av de metoder och material som har använts redovisas de i en tabell i 

slutet av kapitlet. Datainsamlingsmetoder har varit intervjuer, samtal och observationer samt 

inhämtande av material från olika e-maillistor, nyhetsbrev och sajter på World Wide Web. De e-

mailistor och elektroniska nätverk som relaterar till zapatisterna och som studerats är 1zapatista, 

Mexico Solidarity Network, Kristna Fredsrörelsen i Chiapas, Mut Vitz Sverige och Färnebo 

folkhögskola. Dessutom har nätverket MoveOn studerats. Intervjuer har utförts med 

organisationerna Women in Black och Schools for Chiapas. Women in Black är en löst 

sammansatt organisation som är en form av fredsrörelse. Schools for Chiapas är en av 

zapatisternas stödorganisationer. Dessa två rörelser valdes bort eftersom materialet vi fick från 

dem blev alltför otillfredsställande och för lite och kunde därför inte användas för uppsatsens 

syfte. Vidare har samtal med och observationer av zapatisterna insamlats i Chiapas. 

Databearbetningen har bestått i kvalitativ analys av material från observationer, samtal och 

intervjuer och analys efter egen analysmodell av e-maillistorna.  

 

Det empiriska materialet har samlats in på flera sätt. Information om zapatisterna har insamlats 

under en resa till Chiapas i Mexico från den 27:e december 2003 till den 17:e januari 2004 med 

hjälp av observationer, samtal och intervjuer, främst under en veckas vistelse i det zapatistiska 

centret Oventik. Resan organiserades av Schools for Chiapas. John Ross är en amerikansk 

politisk författare bosatt i Mexico City och intervjun med honom spelades in i San Christóbal de 

las Casas i Mexico den 28 december 2003 med hjälp av videokamera.  Underlaget för analysen av 

e-maillistorna samlades in genom att uppsatsförfattarna deltog som passiva medlemmar av dessa 

diskussionsfora. Sammanlagt har ca 200 mail samlats in från listorna och sorterats med hjälp av 

ett e-postprogram. Materialet har insamlats under tidsperioden november 2003 till mars 2004. Då 

många utskick endast består av nyheter har de meddelanden valts ut som innehåller någon form 

                                                 
11 McLaine, Steven, “Ethnic Online Communities – Between Profit and Purpose” i McCaughey & Ayers, 
Cyberactivism, Routledge, New York (2003) 
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av diskussion och interaktion mellan medlemmarna. Utöver MoveOns sajt och nyhetsbrev har 

även material om MoveOn i amerikansk press använts.  

 

För analysen kommer en egenhändigt sammansatt analysmodell att användas. Analysen ska visa 

på hur ”nätverkande” kan fungera över Internet och vad detta innebär för rörelsen. I 

bakgrundskapitlet presenteras några tidigare modeller för nätverksanalys och några termer som 

kan användas i dessa sammanhang. Utifrån detta material har vi valt att skapa en egen modell, 

dels baserad på ovan nämnda modeller och dels på Manuel Castells begrepp om identitet som 

presenteras närmare under kapitlet Gruppidentiteter. Den egna analysmodellen presenteras i 

inledningen till analysdelen av uppsatsen och kommer att tillämpas på två skilda typer av nätverk 

så som de används av sociala rörelser. Den ena typen av nätverk som studerats är tre exempel på 

den zapatistiska rörelsens användning av Internet. Den andra är den politiska 

protestorganisationen MoveOn som är en organisation som skapats och opererar online men 

som även knyter samman medlemmar på det fysiska planet. Här har rörelsen i sin helhet 

analyserats. Avsikten med analysen är att applicera den forskning som beskrivits i den teoretiska 

bakgrunden på vårt empiriska material för att svara på de frågeställningar som tidigare 

presenterats. Resultatet ska inte ses som representativt för alla elektroniska nätverk med politiska 

agendor eftersom dessa finns i väldigt många former. De resultat som kan skönjas av denna 

undersökning ska endast ses som exempel på hur nätverk kan fungera i politiska sammanhang, 

både inom- och utomparlamentariska. 

 

Undersökta 

sociala rörelser 

Datainsamlingsmetod Tidpunkt för 

datainsamling 

Databearbetningsmetod 

MoveOn.org Inhämtande från 

webben: nyhetsbrev via 

e-mail, återkommande 

besök på sajt, artiklar i 

press som publicerats på 

Internet 

jan. -04 – mar. -04 Analys enligt analysmodell 

Women in Black Strukturerade 

enkätintervjuer via e-

mail enligt 

snöbollseffekten 

okt. -03 – dec. -03 Ej använt 
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Zapatisterna Observationer, samtal 

och föreläsningar i 

Oventik i Chiapas  

dec. -03 – jan. -04 Kvalitativ analys 

Zapatiststöd:    

1zapatista Inhämtande från 

webben: e-maillista: ca 

200 mail 

nov. -03 – mar. -04 Analys enligt analysmodell 

Mexico Solidarity 

Network 

Inhämtande från 

webben: nyhetsutskick 

via e-mail, e-maillista, 

återkommande besök på 

sajter 

nov. -03 – mar. -04 Analys enligt analysmodell 

Det svenska stödet Inhämtande från 

webben: e-maillista, 

återkommande besök på 

sajter 

nov. -03 – mar. -04 Analys enligt analysmodell 

Schools for Chiapas Strukturerad 

enkätintervju via e-mail 

och samtal på plats i 

Chiapas 

jan. -04 – feb. -04 Ej använt 
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TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK BAKGRUND  

 
NYA SOCIALA RÖRELSER 
 

Håkan Thörn är sociolog vid Göteborgs universitet och definierar en social rörelse som: 

 

...en form av kollektivt handlande som verkar för genomgripande samhällsförändringar. En 

social rörelse konstitueras av olika typer av handlingar och handlingsformer: produktion och 

spridning av kunskap, information och symboler, resursmobilisering, formerandet av 

organisationer, nätverk, kampanjer, demonstrationer och aktioner av olika slag.12

 

Som exempel på sociala rörelser som haft stor påverkan på det moderna samhället nämner Thörn 

arbetarrörelsen, kvinnorörelsen och även anti-koloniala och nationella rörelser.  

 

Thörn beskriver skillnaden mellan forskningen om sociala rörelser i USA och i Europa, i Europa 

är begreppet social rörelse hårt knutet till arbetarrörelsen, något det inte är i lika hög grad i USA.13 

Delvis ur detta kommer ett behov av ett begrepp för att skilja mer kultur- och identitetsbaserade 

rörelser från arbetarrörelsen. Alberto Melucci är en italiensk professor i sociologi som bedriver 

forskning om sociala rörelser och kollektivt agerande och han har lanserat begreppet ”nya sociala 

rörelser”14. Det finns dock olika åsikter om detta begrepp, huruvida dessa rörelser verkligen 

innehåller något nytt eller om de bara bygger på de tidigare rörelserna, som arbetarrörelsen och 

studentrörelser på 60- och 70-talet, och att vissa av de rörelser som fått beteckningen ”nya sociala 

rörelser” fanns långt tidigare än arbetarrörelsen. Detta är något Melucci själv diskuterar och han 

menar att det nya i rörelserna inte bara handlar om hur själva rörelserna ser ut och hur nya de är, 

utan mer om hur samhället har förändrats och moderniserats och hur rörelserna har förändrats 

efter det. En av de aspekter hos de nya sociala rörelserna som han tar upp är att de handlingar de 

utför främst har en mening för individen, de kollektiva handlingarna måste svara mot 

individernas personliga behov. Denna individualisering är enligt Melucci något som skiljer sig 

från de sociala rörelserna som tidigare varit i centrum för sociologisk forskning, och då kanske 

främst arbetarrörelsen.15

 

                                                 
12 Thörn, Håkan, Globaliseringens dimensioner, Atlas, Stockholm (2002), s. 156 
13 Thörn, Håkan - Modernitet, sociologi och sociala rörelser, Kompendiet, Göteborg (1997), s. 101 
14 Melucci, Alberto, Nomader i nuet, Daidalos, Göteborg  (1991), s. 55 
15 Melucci, (1991), s. 57 
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De nya sociala rörelserna förespråkar mångfald och rätten att ha många identiteter och kulturer, 

de skiljer sig från rörelser, likt till exempel marxistiska, som vill förändra och omorganisera hela 

samhället enligt en viss ideologi. Den franske sociologen Alain Touraine beskriver de nya sociala 

rörelserna som inspirationskällan till sin bok Comment sortir du libéralisme?. Touraine är en 

förgrundsfigur inom forskningen om sociala rörelser, särskilt då de nya sociala rörelserna, och 

han har verkat sedan 1950-talet. Han ser tre olika typer av social kritik, tre olika svar och 

lösningar på globaliseringens följder. Den första gruppen motarbetar globaliseringen och 

förespråkar starka nationella gränser, den andra förespråkar istället statlig intervention för att 

styra globaliseringen. Den tredje gruppen är nya aktörer som utanför nationalstatens gränser kan 

komma att förändra världsordningen. Dessa aktörer är de nya sociala rörelserna, de kräver en rätt 

att synas och att ha en identitet och deras makt ökar genom deras växande antal.16   

 

Enligt Håkan Thörn är identiteten en grundsten i det politiska handlandet. Svepande 

identitetskategorier som till exempel klass och folk som tidigare oftast använts inom 

samhällsvetenskap och politik har trängt undan och uteslutit många grupper i samhället och 

förenklat ett komplext nät av identiteter. Men många rörelser och organisationer lyfter fram detta 

identitetsskapande som levt undangömt i den politiska offentligheten, såsom sexualitet, etnicitet, 

religion etcetera. Denna ökade fokusering på identitetsskapande i politiken kallas ibland för 

identitetspolitik och kritik som getts mot denna är att större och mer övergripande politiska 

frågor kan överges och bli ointressanta när man koncentrerar sig på mindre frågor. Samtidigt, 

hävdar Thörn, kan man se fokuseringen på identitet som något som leder till att fler politiska 

frågor tas upp vilka tillsammans ger en övergripande bild, även om de inte gör det var för sig. 17

 

Den spanske sociologen Manuel Castells bedriver sociologisk forskning som rör sig kring hur 

samhället förändrats och blivit ett informationssamhälle. Castells tredelade verk Informationsåldern 

är en studie som sträcker sig från informationsteknikens påverkan på samhället till hur 

globaliseringen förändrat nationalstatens roll. I den andra delen diskuterar Castells 

identitetsskapandets ökade betydelse i samhället och politiken genom ett antal aktuella exempel. 

Han tar bland annat upp feministiska rörelser och miljörörelser, religiös fundamentalism, etniska 

grupper och gayrörelsen. Castells ser på dessa rörelser utifrån samma teorier trots deras stora 

olikheter, han hävdar att de alla är exempel på den nya identitetsskapande rörelsen som på olika 

sätt gör motstånd mot det utanförskap dessa rörelser upplever. De nya sociala rörelsernas mer 

                                                 
16 Touraine, Alain, Beyond neoliberalism, Polity Press, Cambridge (2001), s. 4 
17 Thörn, (2002), s. 180 
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specifika och identitetsbaserade mål får enligt Castells en växande popularitet på de politiska 

partiernas bekostnad18. Arbetarrörelsen har inte samma makt idag som den tidigare hade under 

detta sekel, kalla krigets slut har förändrat maktkoncentrationen och nationalstaternas minskade 

makt har gjort det svårare att göra motstånd mot dem som har makten, eftersom dessa inte alltid 

står att finna lika enkelt. Till exempel så minskar möjligheten att använda strejk som 

påverkningsmetod mot företagen när företagen är transnationella och inte beroende av en viss 

plats. Detta är några av anledningarna till att många utomparlamentariska enfrågerörelser har 

vuxit fram. Även större utomparlamentariska rörelser som till exempel Amnesty kan ses som 

exempel på hur människor väljer att engagera sig utanför partipolitiken. 

 

Andra exempel på hur sådana enfrågerörelser blivit starkare ger Leslie Sklair, som är professor i 

sociologi vid London School of Economics and Political Science. Han skriver om hur försök till 

internationell solidaritet mellan fackföreningar i olika länder under nittiotalet nästan alltid 

misslyckats med att tvinga de transnationella företagen till förändring. Enfrågerörelser som gått in 

för att bilda folkopinion mot företaget och sprida kunskap om företagets brister, till exempel 

aktionerna mot skoföretaget Nikes utnyttjande av arbetskraft i tredje världen, har i många fall 

lyckats mycket bättre än fackföreningarna i sin påverkan . Detta eftersom makten inte längre finns 

bara hos suveräna stater utan är uppdelad i ett komplicerat nät av multinationella företag, 

transnationella organisationer och avtal som EU, Världsbanken, NAFTA och så vidare.19 Men 

eftersom dessa internationella multiföretag är så beroende av sitt varumärke blir de mycket 

känsliga för dålig publicitet, därmed kan en rörelse som behärskar medier, till exempel Internet, 

göra dessa företag stor skada.  

 

Sklair beskriver vidare i teorin som han kallar för ”global system theory” hur det politiska 

handlandet saknar vikt i det globala systemet, som består av företag och nyliberala politiker, och 

att människors främsta uppgift för detta system är att vara konsumenter. Sklair beskriver 

motståndet mot det globala systemet och de transnationella företagen och hur rörelser bör handla 

för att lyckas påverka eller störa dessa. Han menar att det är viktigt både att motståndet agerar i 

lokala aktioner och att dessa aktioner sprids globalt för att de ska utgöra ett verkligt hot mot den 

globala ekonomin.20  Liksom Sklair beskriver är många av de nya sociala rörelserna både globala 

och lokala; lokala aktioner utförs och kontakter hålls med andra rörelser eller medlemmar på 

                                                 
18 Castells, Manuel, Identitetens makt, Daidalos, Göteborg (1998), s. 369 
19 Sklair, Leslie, “Social movements and global capitalism” i Roberts, J. Timmons & Hite, Amy  (red.) From 
modernization to globalization, Blackwell, Malden (2000), s. 340 
20 Sklair, (2000), s. 344 
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distans, till exempel via Internet. Detta skapar nätverk av medlemmar och Internet får en viktig 

roll  i nätverksbyggandet genom e-postlistor, nyhetsbrev och webbsidor. De nya sociala 

rörelserna utmärker sig även genom att inte vara organiserade enligt ett hierarkiskt system, de har 

ett platt beslutsfattande och få tydliga maktstrukturer. Många av de nya sociala rörelserna, i 

synnerhet rörelser med krav på global rättvisa, bygger sitt beslutsfattande på konsensus och direkt 

demokrati, vilket skiljer dem avsevärt från de politiska partierna. 

 
OLIKA RÖRELSER I OLIKA VÄRLDSDELAR 

 

De nya sociala rörelserna i västvärlden skiljer sig till stora delar från de som finns i tredje världen. 

Hans Abrahamsson bedriver fredsforskning vid Göteborgs universitet. Han är även medlem i 

Attac21 och kan sägas forska om sociala rörelser delvis inifrån rörelserna, bland annat arbetade 

han med att skapa dialoger mellan beslutsfattare och aktivister under demonstrationerna mot 

George W. Bushs statsbesök i Göteborg 2001. Abrahamsson delar upp världen i Nord som 

innefattar Nordamerika, största delen av Europa och även Australien, och Syd vilket utgörs av i 

stort sett resten av världen. Förutsättningarna för en rörelse eller organisation i västvärlden och i 

tredje världen är väldigt olika, beroende på bland annat ekonomiska tillgångar, utbildning och 

tillgång till teknik och medier. Dessutom kan samhällets struktur och styrelsesätt och andra 

levnadsvillkor skilja avsevärt mellan länder i Nord och i Syd.  Dessa faktorer leder till att 

rörelsernas mål och tillvägagångssätt skiljer sig i olika kulturer och olika delar av världen.22  

 

De sociala rörelserna i det som Abrahamsson kallar Syd kan ofta uppfattas som protektionistiska, 

vilket är en klar skillnad mot motsvarande rörelser i Nord. Mycket av Syds retorik har en anti-

globaliseringsprägel och detta beror på att de inte ser någon möjlighet att själva kunna utnyttja 

den västerländskt styrda globaliseringen, de ser den som något enbart negativt. Västvärlden 

vinner på den globaliserade handeln på bekostnad av den tredje världen och detta ses i Syd bara 

som en fortsättning på kolonialismen.23 Trots de stora skillnaderna och motsättningarna finns det 

stora möjligheter att samarbeta över gränserna och världshaven, vilket är något som 

Abrahamsson genomgripande poängterar i sin undersökning. Rörelser i Nord och Syd kan i 

många fall lättare nå sina mål genom ett aktivt samarbete och ett utbyte av erfarenheter. 

 

                                                 
21 Attac är en europeisk rörelse och en av dess främsta målsättningar är att införa en så kallad Tobinskatt som 
innebär att det införs en avgift för internationella transaktioner. 
22 Abrahamsson, Hans, Det gyllene tillfället,  Leopard förlag, Stockholm (2003), s. 195 
23 Abrahamsson (2003), s. 191 
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Ett exempel på ett sådant samarbete är World Social Forum (WSF) som är ett forum som samlar 

upp sociala rörelser från hela världen och är en viktig del i det globala nätverkandet utanför 

Internet. Forumet har hållits sedan 2001. Det som är annorlunda och nytt med WSF är inte bara 

det faktum att människor med olika bakgrund från hela världen, både gräsrotsrörelser och 

beslutsfattare, träffas för att diskutera världens framtid; WSF har även en helt ny 

organisationsform. Målet med WSF är inte att nå en kompromiss eller att skapa en politisk 

agenda som alla ska följa, eller att sammansmälta de olika rörelserna till en enda. Målet är snarare 

att låta allas röster bli hörda, att ge alla en plats och ett tillfälle att nå ut med sitt budskap. För 

många som deltar i WSF är målet detsamma som ett av zapatisternas slagord: ”En värld som 

innehåller många världar”24. 

 

NYA MEDIER SOM IDENTITETSSKAPARE   
 

Faye D. Ginsburg och Harald E. L. Prins är två antropologer som i varsin undersökning 

diskuterar hur ursprungsbefolkning i Kanada respektive USA använder sig av nya medier, i dessa 

båda fall videomediet, för att bevara sina traditioner. Traditionerna har tidigare förts vidare från 

generation till generation, men när allt för få känner till dem blir medieringen av dem en stor 

hjälp och möjlighet för yngre generationer att ta del av de äldres kunskap.25. Det finns även en 

skillnad i att själva skapa de medierade berättelserna och låta utomstående göra det. I en del fall är 

dokumenterandet, till vissa delar åtminstone, enbart ett statiskt bevarande, medan andra grupper, 

såsom inuiterna i Kanada som Ginsburg beskriver, införlivar videomediet i det dagliga livet och 

gör det till en del av traditionerna.26

 

Enligt Ginsburgs och Prins undersökningar behöver inte den territoriella identiteten försvinna 

genom användandet av de nya medierna, den kan tvärtom förstärkas. Paula Uimonen är en 

antropolog som har studerat Internets spridning i ett antal utvecklingsländer, hon har främst 

studerat vad hon kallar ”Internetpionjärer”; de personer som är först med att använda sig av och 

sprida Internet i ett samhälle eller på en plats.27 Uimonen använder sig av termen ”networking”, 

vilket i uppsatsen översätts till ”nätverkande”, för att undersöka Internetpionjärernas sociala 

relationer både på Internet och i den fysiska verkligheten. Hon beskriver hur Internet kan sägas 

                                                 
24 WSF – A Brief Background, http://www.wsfindia.org/mustread.php, 10.03.04 
25 Prins, Harald E. L. “Visual media and the primitivist perplex” i Ginsburg, Faye D. (red.) Media worlds, 
University of California Press, California (2002), s. 68 
26 Ginsburg, Faye D. “Screen memories” i Ginsburg, Faye D. (red.) Media worlds, University of California 
Press, California (2002), s. 41 
27 Uimonen, Paula, Transnational.dynamics@development.net, Almqvist & Wiksell, Stockholm (2001), s. 14 
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vara gränslöst, utan territoriella, sociala och kulturella skillnader. Samtidigt finns det en stor 

konflikt mellan de nya aktörerna som ser Internet som ett verktyg för gränsöverskridande och 

ökad makt åt flera, och de som innehar makten men inte är villiga att ge avkall på den.28 I hennes 

undersökning kan man se att den territoriella identiteten inte överges genom Internets 

gränsöverskridande roll, i många fall stärks den och blir mer lokal när grupper som nationellt inte 

får någon uppmärksamhet får ett medium för spridning av sin kultur genom Internet. Detta gäller 

även för andra medier, men Internet har fått sitt stora genomslag genom tillgången som hela 

tiden ökar. Uimonen beskriver något hon kallar för ”nätverkandets kultur”, ett begrepp som i 

hennes fall innefattar Internet som nätverk och de kulturella och sociala faktorer som formar 

nätverkets innehåll.29 På samma sätt som Ginsburg beskriver videomediet så ser Uimonen 

Internet som ett verktyg som både kan verka homogeniserande och differentierande, beroende på 

vilken kultur som skapas omkring mediet av användarna.  

 

GRUPPIDENTITETER  

 

Manuel Castells använder tre begrepp för att beskriva identiteter i relation till maktstrukturer.30 

Legitimerande identitet är en identitet som skapas i egenskap av auktoritet, exempelvis 

statsmakten men även andra aktörer som innehar den reella makten. Motståndsidentitet skapas 

i opposition till den legitimerande identiteten, men däremot  tas inga ytterligare aktioner för att 

förändra samhället utöver protesten. Projektidentitet är när motståndsidentiteten utvecklas till 

att inte bara vara en reaktion utan tar sig uttryck i försök att kullkasta eller förändra den/de som 

innehar den legitimerande identiteten. Innehavaren av en projektidentitet har en vilja att 

omvandla samhället och att omstörta gällande hegemonier.  

 

Exempel på en motståndsidentitet är den demonstrationskultur som bildats främst i västvärlden, 

där aktivister reser från stormöte till stormöte för att demonstrera. Många av de enskilda 

demonstranterna arbetar med särskilda frågor utanför stormötena och har förslag för 

förändringar av samhället, men den bild som visas i media och den kultur som byggts upp kring 

demonstrationerna är en av spontant och ilsket motstånd utan någon enhetlig lösning, och det 

som binder dem samman är deras motståndare. Liksom Castells talar Alain Touraine om den 

typen av sociala rörelser som bara kritiserar men inte har några konkreta mål utöver själva 

                                                 
28 Uimonen, (2001), s. 214 
29 Uimonen, (2001), s. 210 
30 Castells, (1998), s. 21 
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kritiken och skiljer dem från rörelser med ett specificerat mål och en väg dit. Han ser kritik utan 

konstruktiva förslag som en stor fara.31

 

Behovet av en motståndsidentitet kommer ur förtryck av eller känslan av utanförskap hos en 

grupp individer som genom förtrycket bildar en gemenskap. Denna gemenskap kan i sin tur bli  

uteslutande, Castells kallar detta för ”de utstöttas utstötning av utstötarna”32 och ger som 

exempel hur nationalistiska eller etniska grupper utesluter majoriteten och isolerar sig. Det är 

dock ur en sådan identitet en projektidentitet kan bildas, genom utveckling av gruppens mål och 

ett aktivt handlande för att nå dem. Även projektidentiteten kan utvecklas; om en aktör med 

projektidentitet närmar sig sina mål och får en acceptans i sitt samhälle, kan aktören övergå till att 

få en legitimerande identitet som blir en norm eller auktoritet i samhället. Men det finns aktörer 

och sociala rörelser som inte strävar efter att utveckla sin projektidentitet till en legitimerande 

identitet, deras mål är inte att ta över makten utan att förändra makthavarnas handlingar och 

styrelsesätt till sin fördel. 

 

VAD ÄR NÄTVERK? 

 

Manuel Castells menar i Informationsåldern att nätverk är vår tids nya form av organisation.33 Vi 

lever i ett informationssamhälle och även om de gamla, traditionellt hierarkiska systemen finns 

kvar är det nätverksformen som är framtidens melodi. Detta beror till stor del på den nya teknik 

som utvecklats under 1900-talet, informationsteknologin, som möjliggör det snabba 

informationsflöde som är nödvändigt för att hålla igång komplexa nätverk.  

 

Idag tänker många på Internet när de hör ordet nätverk men nätverk behöver inte nödvändigtvis 

vara elektroniska. Nätverk har egentligen funnits i alla tider, exempelvis var kyrkan i gångna tider 

ett bra exempel på ett omfattande nätverk, även om informationen inte flödade lika snabbt som 

den gör idag. Det franska sociolog- och kommunikationsvetarparet Mattelart och Mattelart 

beskriver ett nätverk som ett antal individer som är länkade till varandra genom mönster av 

kommunikationsflöden.34 Castells beskriver ett nätverk som en uppsättning noder som är länkade 

                                                 
31 Touraine, (2001), s. 50 
32 Castells, (1998), s. 22 
33 Castells, Manuel, Informationsåldern – Ekonomi, Samhälle och Kultur, Band II – Nätverkssamhällets 
framväxt, Daidalos, Göteborg, (1998), s. 471 
34 Mattelart, Armand & Mattelart, Michelle, Theories of Communication SAGE Publications (1998), s. 130 
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till varandra.35 Det som skiljer gamla tiders nätverk från dagens är  att vi idag är närmare kopplade 

till varandra eftersom både tids- och rumsskillnaden har minskat. Castells menar att även om 

nätverksformen är gammal har den idag fått en ny betydelse genom att vara informationsnätverk. 

Nätverken har, enligt Castells, en extraordinär status som organiseringsverktyg eftersom de är så 

flexibla och anpassningsbara. Svårigheten med nätverk ligger i att de när de växer kan ha svårt att 

nå specifika mål, genom att det blir svårt att koordinera de många delarna av ett nätverk.36

 

David Ronfeldt m. fl. talar om tre olika typer av nätverk.37 Ett nätverk består  i deras definition, 

precis som i Mattelarts och Castells, av flera noder som alla på något sätt står i kontakt med alla 

andra. Vissa är mer hierarkiskt uppbyggda som exempelvis den form som kallas stjärna där 

noderna står i kontakt med en centralnod som all information måste gå igenom, eller 

kedjeformen där informationen färdas genom alla noder från början av ledet till slutet. Den mest 

ohierarkiska och decentraliserade formen kallas av Ronfeldt m. fl. för allkanalsnätverk, där alla 

noder är direkt länkade till alla andra noder, vilket enligt Ronfeldt m. fl. kräver mycket stor 

kapacitet för att hantera stora mängder information. Allkanalsnätverket är den form som växer 

starkast i informationsåldern och som ger termen nätverk dess nya potential. Maktorganisationen 

i ett sådant nätverk är idealt sett horisontell, det finns inget speciellt maktcentrum eller hjärta i 

organisationen utan alla nivåer kan teoretiskt sätt utföra samma aktioner. Ett exempel på 

allkanalsnätverk är den enorma mängd så kallade e-maillistor, eller diskussionsforum, som 

Internet svämmar över av. I de flesta fall fungerar de så att alla som lägger till sig själva i listan 

kan lägga ut meddelanden som tas emot av alla andra på listan. En person, ofta den som skapat 

listan, fungerar som en sorts moderator, och kontrollerar i viss mån att det som läggs ut på 

forumet följer de regler som eventuellt finns. Denna moderator har ibland även makt att ta bort 

oönskade personer från listan. I de nätkrig som Ronfeldt m. fl. nämner, är allkanalsnätverket 

speciellt bra lämpat eftersom det är svårt att attackera genom att det saknar ett starkt centrum. 

Det tvingar, som i fallet med zapatisterna, motståndaren, det vill säga oftast en stat, att själv 

organisera sig i nätverksformer för att kunna bemöta anstormningen. Ronfeldt m. fl. kallar detta 

för ’counternetwar’.38  

 

 

 

                                                 
35 Castells, Manuel The Internet Galaxy, Oxford University Press (2001), s. 1 
36 Castells, (2001) s. 2 
37 Ronfeldt m. fl. (1998) s. 12 
38 Ronfeldt m. fl. (1998) s. 17-18 
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GEMENSKAP ELLER ISOLERING?  

 

Det som de flesta tycks vara överens om i diskussionen om den nya kommunikationstekniken är 

att den håller på att omdefiniera vårt samhälle och enligt Mattelart och Mattelart även våra 

tankesätt: 

  

The age of the so-called information society is also that of the production of mental states. It 

will be necessary to rethink the question of freedom and democracy. Political freedom 

cannot be reduced to the right to exercise one’s will. It also lies in the right to control the 

process whereby that will is formed.39  

 

Internet har fört samman många människor och lett till en ökad, intensifierad kommunikation 

som i sin tur har lett till att antalet sociala rörelser har ökat explosionsartat de senaste åren. Som 

Castells påpekar, håller en ny folkrörelse på att födas, sprungen ur nätverkssamhället. I detta 

samhälle verkar de nya sociala rörelserna i en växande mångfald. Dessa nya tendenser och 

Internets andra effekter på vårt dagliga liv har diskuterats alltsedan world wide web tog form. En 

av de främsta frågorna är den om huruvida Internet främjar mångfald genom att skapa nya 

nätverk, nya gemenskaper, nya plattformar för människor att mötas och genom att sekundsnabbt 

sprida nya idéer över jorden, eller enslig instängdhet genom att Internet i slutänden kommer att 

leda till individuell isolering i en värld där vi endast kommunicerar via skärmen och där all 

mänsklig fysisk kontakt har gått förlorad.40 Naturligtvis är det svårt att någonsin komma fram 

med ett slutgiltigt svar på denna fråga eftersom varje argument på sitt sätt är lika sant, om man 

ser förbi överdrifterna på båda hållen. Dock har enligt Castells ett flertal studier visat på positiva 

effekter av Internetanvändande. Han påpekar att  användandet av Internet egentligen inte skapar 

helt nya former av social interaktion utan förstärker snarare de sociala band som fanns redan 

innan tekniken. Däremot skulle det kunna sägas att Internet intensifierar dessa sociala 

interaktioner vilket i sig leder till starkare konsekvenser än tidigare, som exempelvis i fallet med 

zapatisterna och den globala politiska rörelse som växer fram över Internet.41  

 

World Social Forum är ett framgångsrikt exempel på mångfald inom nätverk. Vid de årliga 

forumen samlas ett mycket stort antal sociala rörelser och individer som tillsammans vill diskutera 

nya vägar mot ett rättvisare samhälle, alltifrån småbönder i Brasilien till stora globala nätverk som 

                                                 
39 Mattelart & Mattelart, (2002), s. 156 
40 Castells, (1996), s. 404 
41 Castells, (1996), s. 407-408 
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exempelvis Attac. Medan WSF verkligen samlar många grupper med många olika mål står de 

även inför samma problem som många andra stora nätverk genom att de dras med alltför stora 

och generella agendor där alla inblandade inte kan göra annat än hålla med varandra. Samtidigt 

bidrar det genom sin storlek och mediala genomslagskraft till att dra till sig mer folk vilket i 

slutändan gynnar deras mål, det vill säga att som Mattelart och Mattelart menar, omforma 

möjligheterna för att uttrycka sina åsikter.42       

 

NÄTVERKSKOMMUNIKATION 

 

Mattelart och Mattelart nämner Everett Rogers som en av de första som skapade en modell för 

att analysera nätverksformer. Rogers definition av kommunikation är att det är en 

sammanförande process där de inblandade aktörerna skapar och delar information med varandra 

i syfte att uppnå ömsesidig förståelse.43 Rogers modell beskriver tre viktiga aspekter. Den första 

går ut på att identifiera cliques, subsystem inom ett större kommunikationssystem, som 

kommunicerar mer frekvent än resten av systemet. Den andra går ut på identifiera speciella 

kommunikationsroller inom systemet och den tredje på att mäta strukturella index för individer, 

subsystem eller hela nätverkssystem.44 Denna modell kallas för horisontell i motsats till de linjära 

modeller som föregick den, och anses därför vara speciellt bra anpassad till den nya 

informationstekniken. 

 

J. D Brass har gjort en uppdelning på olika värden som kan användas vid nätverksanalys, speciellt 

för att beskriva hur dessa nätverk fungerar och är uppbyggda. Brass använder sig av nio värden; 

storlek, omfattning, komponenter, sambandsförmåga, samhörighet, densitet, centralisation, symmetri och överföring, 

för att beskriva inneboende egenskaper i ett nätverk. Brass har också identifierat fem olika roller 

som kan innehas av individer i ett nätverk. Dessa fem är; stjärna, som är en mycket central roll i 

organisationen, förbindelse, som länkar två eller fler grupper utan att vara medlem i någon av dem, 

bro, som är medlem av två eller fler grupper, portvakt, en aktör som är den enda länken mellan två 

olika delar av ett nätverk och slutligen isolat, som har inga eller få länkar till andra aktörer i 

nätverket.45   

 

                                                 
42 Mattelart & Mattelart, (2002), s. 156 
43 Mattelart & Mattelart, (2002), s. 130 
44 Mattelart & Mattelart, (2002), s. 131 
45 Brass, J. D återgett av Monge & Contractor ”Emergence of Communication Networks” i New Handbook of 
Organizational Communication, SAGE Publications, Thousand Oaks (2001), s. 442 
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HUR PÅVERKAR NÄTVERK? 
 

William H. Dutton, professor vid Annenberg School for Communication vid University of 

Southern California, har skrivit om vikten av att försöka förstå och ta i beaktande hur 

informationsteknologin ger vissa sociala och kommersiella aktörer en mer ”kommunikativ makt” 

över andra aktörer genom deras sätt att använda sig av tekniken. Han menar i likhet med en 

annan amerikansk kommunikationsvetare; Anthony G. Wilhelm, som är verksam vid Benton 

Foundation och Claremont Graduate University, att informationstekniken inte nödvändigtvis 

bidrar till ett mer demokratiskt kommunikationsmönster, men att den definitivt kommer att bli 

en central punkt i maktkampen över vem som får tillgång till den större delen av allmänheten.46 

Dutton menar att: ”slaget om makten över att redistribuera information skulle kunna kallas slaget 

om teleaccess, och dess utgång kan komma att bestämma viktiga drag i vår globala by.”47 Han 

pekar även på att elektroniska nätverk har stor makt i att föra samman människor  i stora grupper 

över hela världen, även i andra termer än rent tekniska, det vill säga i samhörighetskänslor som 

kan komma av att ta del i en gemensam aktion, eller att dela en åsikt med många andra.  

 

Enligt Ronfeldt m. fl. har informationsåldern gynnat de aktörer som är skickliga på att skapa 

starka nätverk och författarna ser att dessa ökar sin makt i förhållande till statliga institutioner.48 

Castells talar också om detta i Identitetens makt där han jämför zapatisternas kamp för rättvisa i 

Chiapas med högerextrema patrioter i USA och fanatiska sekterister i Japan. Alla tre har olika mål 

och helt olika syn på världen men alla använder sig av nätverk för att bygga upp organisationer 

och kommunicera både inom det egna nätverket och göra sig själva och sina mål synliga inför 

resten av världen. Castells menar också att alla tre på olika sätt är en revolt mot den nya 

världsordning som går under beteckningen New World Order.49 Alla tre har också markant 

påverkat det samhälle de lever i, genom olika aktioner som organiserats med hjälp av 

nätverksformen.  

 

 

 

 

                                                 
46 Wilhelm, Anthony, G. Democracy in the Digital Age – Challenges to Political Life in Cyberspace, Routledge, 
New York, (2000), s. 141 
47 Dutton, William H. Society on the Line, Oxford University Press (1999), s. 328 egen översättning. 
48 Ronfeldt m. fl. (1998), s. 18 
49 Castells, Identitetens makt, (1998), s. 118-123 
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INTERNETS SOCIALA DIMENSIONER 

 

Mängden av kopplingar i dagens elektroniska nätverk och den stora mängd information som 

färdas genom dem har gjort att ett större antal människor engagerar sig i frågor som är viktiga för 

dem, om det så bara är att de skriver sina namn på en lista som cirkulerar runt i cyberrymden. 

Denna vida utbredning av samhällsengagemang har gett upphov till tanken att en ny, bred 

folkrörelse växer fram, ett politiskt medvetet nätverkssamhälle.50

 

En av de faktorer som är viktiga i diskussionen kring teknikens påverkan på samhället är ”den 

digitala klyftan” vilket avser den växande klyfta mellan de som har och de som inte har tillång till 

tekniken. Armand Mattelart ser flera problem med den digitala klyftan.51 Han menar att de, som 

förespråkar att tekniken kommer att minska klyftan snarare än att vidga den, ser saken med helt 

västerländska ögon, att idén om ökad kunskap bygger på att öka den existerande västerländska 

kunskapen.   

 

Nätverkssamhället har [...] långt ifrån kommit över den imperialistiska tidsålderns 

etnocentrism. Snarare än att ha löst detta problem har tekniken endast förflyttat det, och 

därigenom lämnat kvar problematiska frågor om hur nya utvecklingsmodeller kan skapas och 

implementeras.52

 

Mattelart menar alltså, liksom även Castells och Wilhelm gör, att tekniken ensam inte kan lösa de 

sociala problem som redan finns och i vissa fall kanske bara gör situationen värre. Castells 

medger dock att utvecklingen av Internet på många språk går framåt.53 Wilhelm menar att social 

politik med dess kollisioner när det gäller värde, preferenser och kulturella skillnader är för 

komplex för att tekniken ska kunna lösa de problem som uppstår och betonar precis som 

Mattelart att alla värderingar inte är lika i alla kulturer och på alla platser och att hänsyn måste tas 

till detta.54  

 

Även om ”den digitala klyftan” ofta avser åtkomsten till Internet skapas det ändå klyftor och 

svårigheter för den som till slut får tillgång till tekniken eftersom den största delen av alla 

Internetsidor är på engelska eller helt enkelt speglar en specifik  kultur som är väsensskild från 

                                                 
50 Castells, (1996), s. 410 
51 Mattelart, Armand, The Information Society, Sage Publications (2003), s. 161 
52 Mattelart, (2003), s. 161 egen översättning. 
53 Castells, (2001), s. 254 
54 Wilhelm, (2000), s. 153 - 154 
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den egna. Detta gäller även för andra områden än just Internet. TV- och videomedierna är också 

starka kommunikationsmedel för att föra ut budskap och skapa opinion och som i allra högsta 

grad används tillsammans med Internet för just dessa ändamål, en slags sammanföring av alla 

audiovisuella medier till det som brukar kallas multimedia.  

 

Mattelart och Mattelart beskriver hur informationsrevolutionen och den ekonomiska 

globaliseringen påverkar vårt sätt att se på information och kunskapsprocesser och även vårt sätt 

att tänka ”i den nya erans digitala tecken och den nya alliansen mellan ljud, bild och text.”55 En av 

de författare Mattelart och Mattelart nämner, Pierre Lèvy, menar att de nya informationsvägarna 

skapar en kollektiv intelligens vilket utgör basen för realtids-demokrati, vilket av många ses som 

informationsålderns främsta mål. Wilhelm, som har studerat den nya teknologin och dess effekt 

på demokratin, menar att även om Internet kan sägas vara det mest demokratiska mediet av alla 

kommunikationsmedel, blir denna form av demokrati till slut lite överflödig. Som exempel tar 

han e-maillistor och liknande diskussionsforum. Dessa menar han för det första är tömda på 

någon form av politiskt ansvar eftersom vem som helst kan skriva vad som helst till ingen som 

helst, eftersom alla meddelanden är adresserade till ingen och alla. För det andra menar Wilhelm 

att även om ett sådant forum börjar med engagerande diskussioner kommer dessa till slut att 

stagnera eftersom forumet oftast frekventeras av människor med likadana åsikter.56 Anders R. 

Olsson kommenterar också detta fenomen och pekar på att det finns en fara med denna 

homogenisering, att lika dras till lika och att detta till slut kommer att leda till konflikter mellan de 

olika grupperna istället för den enande kraft som många människor hoppas att Internet kan bli. 57

 

GLOBALISERINGEN OCH MOTSTÅNDET  

 

Genom att många sociala rörelser använder sig av elektroniska nätverk bidrar de själva till en 

form av globalisering. Men globalisering kan ha flera olika betydelser, det är ett begrepp man allt 

oftare stöter på i alla tänkbara sammanhang, i morgontidningen, i debattprogram och så vidare. 

Globalisering är något som har funnits så länge mänskligheten existerat, i form av exempelvis 

migration och utbyte av varor och information,  men i dagens debattsamhälle kan begreppet 

sägas ha fått en annan innebörd. I den nyare användningen får globalisering stå för en 

internationell nyliberal politik, något som Thörn kallar för ”ekonomisk globalisering”. Enligt hans 

                                                 
55 Mattelart & Mattelart, (2002), s. 150 egen översättning  
56 Wilhelm, (2000), s. 141 
57 Olsson, Anders R. ”Är IT botemedlet för demokratins sjuka?” i Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.) På 
väg mot medievärlden 2020 Lund, Studentlitteratur, (2002), s. 216 
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definition innebär detta begrepp att handeln mellan stater ökar, utländska investeringar ökar, 

antalet transnationella företag och även deras inflytande på samhället växer och slutligen att det 

etableras elektroniskt sammanlänkade finansmarknader med ett ständigt ökande antal 

transaktioner.58

 

De som stöder frihandelsvänlig politik använder sig av denna ekonomiska globalisering som ett 

positivt argument. Dock behöver inte globalisering betyda enbart frihandel, delar av motståndet 

mot nyliberalismen vill inte ge ensamrätten till ordet globalisering åt dem de ser som sina fiender. 

Bland annat genom utbredningen av Internet har en globalare värld skapats där människor kan 

träffas oberoende av fysiska hinder. Globalisering handlar inte bara om frihandel, det handlar om 

utbytet mellan länder och världsdelar, det må vara genom ökad migration eller det ökande utbytet 

av information till exempel på Internet. Detta är något som Thörn poängterar, globaliseringen är 

långt ifrån enbart ekonomisk, kulturella och politiska processer är lika viktig delar av 

globaliseringen, han talar om ”politikens globalisering underifrån”.59

 

Det nationalistiska motståndet mot nyliberalismens globalisering har kanske särskilt framträtt i 

Europa och tar sig olika uttryck som att det krävs hårdare handelsregler och 

invandringsregleringar, men även att människor börjar söka sig till nationalistiska och populistiska 

partier, som i Frankrike där Le Pens framgångar ökat. Detta ses som en fara av politiska och 

ekonomiska beslutsfattare, protektionismen och upphöjandet av den egna kulturen kan ses som 

ett sätt att göra motstånd mot den globala ekonomin och dess följder. Manuel Castells beskriver 

globaliseringens roll i enandet av Europa, han beskriver hur delar av motståndet mot 

globaliseringen bygger på försvarandet av den egna kulturella identiteten och har sina rötter i 

nationalism.60

 

De nya sociala rörelser som kritiserar de globala aspekterna av ekonomin är dock oftast varken 

protektionistiska eller nationalistiska utan förespråkar istället ökat rörlighet mellan länder och 

ökat utbyte av information, det är enbart pengarnas rörlighet som kritiseras. Den enda egentliga 

gemensamma nämnaren mellan dessa rörelser och protektionistiska grupper, som båda i medier 

kallats för antiglobalister, är känslan av utanförskap, av att deras politiska mål inte finns 

representerade och att de därför använder sig av utomparlamentariska metoder. Naomi Klein är 

                                                 
58 Thörn, (2002), s. 38 
59 Thörn, (2002), s. 153 
60 Castells, Manuel, Informationsåldern – Ekonomi, Samhälle och Kultur, Band III, Millenniets slut, Daidalos, 
Göteborg (2000), s. 369 
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en samhällsdebattör och journalist, och hon har satt fingret på den paradox som ordet 

”antiglobalister” har gett upphov till. Klein påpekar att denna ”anti”-rörelse kanske mer än någon 

annan har utvecklat globaliseringen och gjort den till ”en levande realitet”.61

 

Som visats är de nya sociala rörelserna många och starkt utbredda i många olika aspekter. De 

arbetar också i många olika former av nätverk och har alla en relation till globaliseringsbegreppet. 

De tar också en allt större plats i detta globala samhälle och gör sina röster hörda mer och mer, 

både via elektroniska nätverk och på det fysiska planet. Det faktum att de blir fler och fler pekar 

mot att de kommer ha en ökad betydelse i det nya informationssamhället. För att underlätta 

förståelsen för hur de nya sociala rörelserna fungerar, redovisas i nästa kapitel en analys av hur 

strukturen i de olika nätverken ser ut. I analyserna kommer de begrepp som tagits upp i detta 

avsnitt att användas för att knyta ihop vår egen undersökning med den tidigare forskningen.   

  

 

                                                 
61 Klein, Naomi, Stängsel och Öppningar – Rapporter från globaliseringens frontlinjer, Ordfront, Stockholm 
(2002), s. 9 
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ANALYS 

 

Analysdelen inleds med en presentation av den analysmodell som använts. Därefter redovisas 

resultatet av en kvalitativ analys av observationer och samtal med zapatisterna i Chiapas. Detta 

görs för att ge en bred bild av zapatiströrelsen och dess syften för att öka förståelsen för analysen 

av e-maillistorna. Analysmodellen används på zapatiststödrörelserna och MoveOn. 

 
ANALYSMODELL 
 

Analysmodellen består av fyra delar som är inlånade från tidigare modeller för att analysera 

nätverk. För att bestämma vilken nätverkstyp vi har använder vi oss först av Ronfeldts m. fl. tre 

definitioner av nätverkstyper.62 Från Rogers lånar vi idén om att identifiera speciella 

kommunikationsroller inom ett nätverk. De övriga delarna i Rogers modell utesluts eftersom de 

lämpar sig bättre på större och mer strukturerade typer av nätverk och för en större 

undersökning.63 För att beskriva de olika kommunikationsroller som Rogers beskriver i sin andra 

fas används de fem begrepp som utformats av Brass. Dessa fem är begrepp för individuella 

identiteter i ett nätverk (stjärna, förbindelse, bro, portvakt och isolat). Av de nio begrepp som 

Brass använder för att beskriva nätverkets struktur och egenskaper har vi valt ut fyra begrepp 

som vi kallar nätverksegenskaper. Dessa fyra är storlek/omfång, samhörighet, densitet och 

symmetri.64 Vidare används de tre begrepp som Castells använder för att beskriva olika identiteter 

inom sociala rörelser; Legitimerande identitet, Motståndsidentitet och Projektidentitet.65  Dessa 

tre former av identiteter används här för att beskriva de olika nätverkens identiteter. De fyra 

inlånade delarna väljer vi att sätta samman i en egen analysmodell eftersom vi anser att detta 

lämpar sig bättre på den undersökning som presenteras här. 

 

Nätverkstyp Individuella identiteter  Nätverksegenskaper Nätverksidentitet 

Allkanal Stjärna        Storlek och omfång Legitimerande 

Stjärna Förbindelse Samhörighet Motstånd 

Kedja Bro Densitet Projekt 

 Portvakt Symmetri  

 Isolat   

                                                 
62 Ronfeldt m. fl. (1998), s. 12 
63 Mattelart & Mattelart, (2002) s. 131 
64 Brass, J. D återgett av Monge & Contractor i New Handbook of Organizational Communication, (2001) s. 442 
65 Castells, (1998), s. 21 

27  
 



Erika Elfsberg och Elisabeth Gustavsson, KSM 00, Linköpings Universitet, Campus Norrköping 

ZAPATISTERNA I OVENTIK 
 

En delegation till Oventik i Chiapas anordnades av Schools for Chiapas i en vecka över 

nyårshelgen 2003-2004. Uppsatsförfattarna deltog i delegationen vars syfte var att ge deltagarna 

en ökad kunskap om zapatisterna. Detta uppnåddes genom att delegationen gjorde studiebesök 

vid några av zapatisternas verksamhetsområden och även deltog i föreläsningar av zapatister om 

deras arbete i Oventik.66 Deltagarna fick även möjlighet att träffa och prata med dem genom att 

de under veckan levde nära inpå zapatisterna som deras gäster. 

 

Arbetet fortsatte med lika stor intensitet även efter att zapatisterna hade genomfört sitt inledande 

uppror, och det civila zapatistiska organet är lika viktigt eller viktigare än den zapatistiska armén i 

detta arbete. När de gjort sig hörda inför Mexicos regering och påkallat uppmärksamhet i 

medierna började arbetet med att bygga upp sociala strukturer som till exempel skolor och 

sjukvård. I Oventik har ett sjukhus byggts som har tillgång till mediciner och till och med en 

operationssal, men alltför komplicerade behandlingar kan dock inte utföras eftersom sjukhuset 

inte har några utbildade läkare. Trots detta är sjukhusets standard så ansedd i kringliggande 

områden att många människor från icke-zapatistiska samhällen reser dit för att få vård. Att driva 

sjukhuset är möjligt genom att personalen arbetar ideellt, utan betalning. Det samma gäller för 

lärarna i de nya skolorna och även för dem som har politiska befattningar. För att allt detta ska 

vara möjligt krävs det att invånarna i Oventik delar upp det ideella arbetet mellan sig, att de byter 

av varandra och att lärare och andra som arbetar utan betalning får en viss hjälp med att försörja 

sig. Sådan hjälp till försörjning har bland annat kooperativet Mujeres por la dignidad (Kvinnor för 

värdigehet) skapat, ett kvinnligt kooperativ där man hjälps åt att sälja de handarbeten som 

kvinnorna gör på sina lediga stunder. Allt detta arbete med att bygga upp fungerande zapatistiska 

samhällen är kollektivt och involverar hela samhällets befolkning.  

 

Zapatisterna gör mer än att bara kritisera regeringens behandling av ursprungsbefolkning och 

fattiga småbönder, de skapar egna alternativa samhällen som står utanför regeringens makt och 

som drivs helt och hållet av dem själva. Därmed innehar de en projektidentitet, de för en stark 

kritik mot den nuvarande mexikanska politiken men de har även skapat ett alternativ som har fått 

med sig en stor del av folket i Chiapasregionen. Zapatisterna strävar dock inte efter att kullkasta 

den legitimerande identiteten, i det här fallet regeringen, eller att upprätta en självständig stat. De 

vill förbättra sina livsvillkor och få ökad respekt, men som en del av nationalstaten Mexico.  

                                                 
66 Ett antal av dessa föreläsningar och tal spelades in och innehas av uppsatsförfattarna. 
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Projektidentiteten sträcker sig dessutom utanför zapatisternas egna samhällen och behov, deras 

önskan är att det politiska arbete de utför ska sprida sig till resten av världen. Detta görs genom 

informationsspridning via Internet och andra medier, till en del av zapatisterna själva men till en 

mycket större del av andra rörelser och organisationer världen över som zapatisterna har skapat 

en nära kontakt med. Men de använder sig även av stödrörelsernas hjälp rent fysiskt, i 

utvecklandet av de zapatistiska samhällena.  

 

Ett exempel på en sådan stödrörelse är Schools for Chiapas, de har under många år arbetat med 

att samla in donationer och föreläsa på skolor i USA för att sedan ta med sig donationer och 

skolmaterial till Chiapas där detta distribueras. De har även hjälpt till med att bygga upp själva 

skolbyggnaderna, bland annat i Oventik. Deras relation till zapatisterna i Oventik är nära och 

positiv, och de är därför även måna om att alla medlemmar i Schools for Chiapas och deras 

delegationer hjälper till att behålla denna goda relation. Schools for Chiapas har en webbsida där 

det finns gott om material om organisationen och om zapatisterna, och där kan man även anmäla 

sig till de delegationer som hålls. Men deras arbete är ändå främst att samla in pengar och att 

hjälpa zapatisterna rent fysiskt, till skillnad från många andra rörelser vars mål snarare är att öka 

kunskapen om zapatisterna hos människor. 

 

Stödrörelserna används för att utöva påtryckning mot regeringen och som hjälp i byggandet av 

zapatistiska samhällen, men zapatisterna vill även genom sitt exempel och med hjälp av 

stödrörelserna påverka andra delar av världen. I ett tal poängterar en medlem av ”juntan”, 

Oventiks styrande organ, vikten av att alla som rest till Oventik för att lyssna till zapatisterna tar 

med sig kunskaperna de fått till sitt eget hemland för att fortsätta kampen där. De menar att 

kampen som förs i andra länder av aktivister av alla möjliga slag även är deras kamp. 

 

Medieprojektet i Oventik är ett viktigt projekt i detta avseende, liksom även byggandet av skolor. 

Mitt i byns kärna byggs ett mediecentrum där invånarna i området ska få möjlighet att göra filmer 

och webbsidor, mediecentret ska vara uppkopplat till Internet och kunna sända via satellit. Både 

mediecentret och utbyggandet av skolorna handlar om framtiden, att lära och att nå ut och att på 

lång sikt förändra samhället. De vill att alla ska få en möjlighet till utbildning och en möjlighet att 

kommunicera med omvärlden, för utan möjligheter att kommunicera kan de inte visa upp en 

egen bild av sin kultur. Med skolväsendets hjälp kan fler få goda kunskaper i spanska och även 

engelska vilket leder till att de bland annat får ökade möjligheter att kommunicera med 
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myndigheterna. Utbildning ger även nya möjligheter till försörjning för den ofta fattiga 

ursprungsbefolkningen. Den dagen då alla invånare i Mexico får ta samma plats i samhället kan 

zapatisternas sägas ha nått ett mål. Men detta är bara ett delmål eftersom de även vill sprida sin 

kamp till resten av världens ursprungsbefolkningar och utsatta. 
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ZAPATISTERNAS STÖDRÖRELSER 
 

1ZAPATISTA 

 
ALLMÄN BESKRIVNING 

 

Det finns en oerhörd mängd olika e-maillistor med medlemmar som stöder zapatisterna, att få en 

överblick över dessa är i stort sett omöjligt. Listorna kan men behöver inte vara geografiskt 

förankrade, och det finns många listor helt utan ett bestämt och specificerat innehåll förutom att 

de stöder zapatisternas kamp. 1zapatista är ett exempel på en sådan lista. 

 

Den egna beskrivningen av målet med 1zapatista är att diskutera och ge kunskap om zapatisterna 

och det politiska läget i Mexico, listan är till för dem som stöder zapatisternas sak eller för 

personer som bara söker information om zapatisterna och på listan kan dessa ämnen diskuteras. 

Det är dock långt ifrån enbart situationen i Chiapas och händelser som rör zapatisterna som 

diskuteras, även ett stort antal andra aktuella politiska frågor och händelser debatteras. Många 

medlemmar som postar meddelanden är från USA, det finns även en hel del från Central- och 

Sydamerika. Detta märks väl i mailens innehåll genom vilka världsnyheter som får störst 

utrymme. Det stundande valet i USA är kanske det som diskuteras mest och även USA:s 

inblandning i Irak. Men även mindre kända händelser i världen kommer fram i ljuset, 1zapatista 

blir därigenom en alternativ kanal för utbyte av information och nyheter som inte får någon plats 

i övriga massmedier, då främst för nyheter som utspelar sig i Nord- Central- och Sydamerika. 

 
NÄTVERKSTYP 

 
1zapatista är ett allkanalsnätverk, alla medlemmar kan posta meddelanden och alla får dessa 

samtidigt. Men även om det är ett allkanalsnätverk så försvinner inte nödvändigtvis hierarkierna. 

På ett användarplan är forumet hierarkilöst och alla har en lika stor möjlighet att få sina åsikter 

hörda, men i verkligheten är det några få personer som har tid och möjlighet som blir hörda. Det 

är kanske också dessa som därigenom får störst trovärdighet, genom att de förmedlar stora 

mängder information. 
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INDIVIDUELLA IDENTITETER 

 

Stjärna - Det är tre personer på 1zapatista som utmärker sig som de flitigaste medlemmarna. E. 

Bryant Holman är listans moderator och skickar den största andelen av inläggen. Även Robb 

Chaves står för en stor del av nyheter och information på listan. Varje vecka förmedlar Chaves 

vidare ett antal artiklar från nätet, han skickar även vidare mail som till exempel uppmanar till 

aktioner eller informerar om demonstrationer och var de ska hållas. Den tredje aktive 

medlemmen är Peter S. Lopez, även han skickar ut mängder av långa artiklar, ofta från olika 

oberoende media. Dessa tre personer är stjärnor enligt analysmodellen, där moderatorn av listan 

kan sägas ha den mest centrala rollen. Bro - dessa personer utgör även broar, de är medlemmar i 

flera listor och förmedlar information mellan listorna. Lopez är medlem i minst två 

diskussionsgrupper till och sprider informationen mellan de olika listorna, vilket även Robb 

Chaves gör. Mycket information cirkulerar alltså på många olika listor och läses av ett 

svårgripbart antal personer, därför är inte listorna en sluten grupp utan bildar ett större nätverk 

med andra listor och personer inom samma intresseområde. Förbindelse –  finns ej eftersom alla 

är medlemmar på samma villkor och moderatorn har enbart som uppgift att någorlunda 

kontrollera materialet som skickas ut. Därmed är det inga utomstående som påverkar 1zapatista. 

Portvakt – går ej att utröna i undersökningen. Isolat -  är de personer som är med i listan men 

inte skickar några egna inlägg. 

 
NÄTVERKSEGENSKAPER 

 

1zapatista består enbart av 500 personer, vilket inte är så många om man ser till hur mycket 

information som postas, flera mail om dagen. Därmed kan man se att åtminstone vissa 

medlemmar på listan är mycket aktiva. Det finns dock även ett stort antal passiva medlemmar. 

 

Ett projekt startades på 1zapatista när en medlem bad om hjälp med att upprätta försäljning av T-

shirts med zapatistiska tryck. Han fick flera svar där personer erbjöd sig att hjälpa honom och 

detta är ett exempel på samhörighet, där människor får kontakt med varandra och kan lösa 

problem med varandras hjälp för ett gemensamt mål. I denna diskussion kom flera personer fram 

som inte synts under den tidsrymd som studerats, konkreta och mindre projekt ger en möjlighet 

för medlemmarna att aktivt delta. Även om det till synes är ett enkelt och relativt oproblematiskt 

företag att trycka och distribuera T-shirts, så ledde det ändå till en hätsk diskussion. En medlem 
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skrev: ”Jag tycker inte att vi (eller någon) borde göra vinst på bekostnad av zapatisternas kamp”.67 

Diskussionen som skapades tog upp allvarliga frågeställningar: är det rätt att göra kommersiella 

produkter med hjälp av zapatisternas budskap, hur påverkar detta synen på zapatisterna och 

framför allt; får vem som helst förmedla bilden av zapatisterna och distribuera den? Problemet 

som togs upp skapade en synbar splittring i den grupp 1zapatista utgör, båda uppfattningarna 

finns med säkerhet hos medlemmarna i 1zapatista, och alla på listan är fria att uttala sig om saken.  

E. Bryant Holman svarade på inlägget och försvarade försäljningen. Han har en stark auktoritet i 

egenskap av en av de främsta källorna till nyheter på listan och därför får hans inlägg en större 

tyngd än andras vars röster sällan hörs. Det finns ett engagemang på 1zapatista och en vilja att 

hjälpa varandra med information och projekt när sådana initieras.  Detta bildar en stark 

samhörighet som dock bryts av de många konflikter som uppkommer på grund av 

medlemmarnas brokiga bakgrund.  

 

Listans medlemmar har som sagt väldigt olika bakgrund och intresseområden eftersom 1zapatista 

är öppen för alla. Det finns många olika anledningar att ha ett intresse för Chiapas och 

zapatisterna. Konflikten som beskrivits ovan är en av många och det ger en bild av att listans 

medlemmar inte är någon homogen grupp, densiteten är låg på grund av olikheten hos 

medlemmarna och att de relativt sällan genomför aktioner tillsammans. Även om 1zapatista är 

löst sammansatt och medlemmarna inte har förbundit sig till något så utgör de fortfarande en 

grupp, och moderatorn ser sig manad att försvara och hävda gruppens identitet. Detta är något 

som blir extra viktigt för moderatorn att poängtera på grund av att de är så löst sammanhållna 

och därför lätt kan splittras. 

 

När Carla Gonzales skriver att hon är ny i gruppen och vill lära känna andra medlemmar får hon 

en uppsjö av svar, alla är positiva, olika personer svarar och skriver var de kommer ifrån och 

hälsar henne välkommen. Det intressanta är att ingen av dessa personer har postat något 

meddelande under de senaste tre månaderna, man kan anta att detta är relativt passiva 

medlemmar som dock läser de meddelanden som skickas ut och har ett intresse av frågorna som 

diskuteras. Till exempel så säger Niko, en av de som svarat på Carlas mail, på tal om diskussionen 

som uppkommit : ”Även om dessa frågor kan verka enkla så är de viktiga för att vi ska kunna lära 

känna varandra. Jag antar att du är intresserad av zapatiströrelsen, det är jag också.” 68 I jämförelse 

med de långa och komplexa mail och artiklar som vanligtvis är det som skickas på listan verkar de 

                                                 
67 E-mail från signaturen ”Murdok”, 21.03.04 
68 E-mail från Nikos Platias, 10.03.04 
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korta, chattliknande meddelandena minst sagt enkla. Men förutom att som Niko säger låta 

människor lära känna varandra så var det även en möjlighet för medlemmar på listan som annars 

inte aktivt deltar att göra det. Därmed kan hierarkierna och formerna för vilka meddelanden som 

postas gå att bryta, osymmetrin i vem som tar mest plats kan ändras på. I dessa fall som 

undersökts har det varit nya medlemmar som startat sådana diskussioner och kanske vågar de 

göra det eftersom de är nya. Deras initiativ har lett till att medlemmar som tidigare varit isolater 

och helt passiva har fått nya aktivare roller. 
 

NÄTVERKSIDENTITET  

 

Nätverket som 1zapatista utgör är som tidigare konstaterats mycket löst sammansatt. 1zapatista 

utgör inte heller någon social rörelse, de främsta gemensamma handlingar som utförs inom 

1zapatista är läsandet och postandet av meddelanden. Det som för medlemmarna i 1zapatista 

samman och får dem att utgöra en grupp som bildar ett nätverk är att de delar ett antal åsikter. 

Det viktigaste är naturligtvis att de stöder zapatisterna, men eftersom den största delen av 

informationen på listan rör andra områden så kan även exempelvis ett motstånd mot George W. 

Bush och mot ockupationen av Irak sägas utgöra en gemensamhet. Det händer att mindre 

projekt och aktioner startas av personer som sedan får hjälp med sitt projekt av andra på listan, 

men till den största delen används 1zapatista för att få och sprida information. Detta leder till att 

de inte kan sägas ha en projektidentitet utan de får snarare en motståndsidentitet. Det gäller 

enbart för 1zapatista som grupp, de enskilda individerna på listan kan dock vara medlemmar i 

organisationer som innehar en projektidentitet. 

 

MEXICO SOLIDARITY NETWORK  

 
ALLMÄN BESKRIVNING 

 

Mexico Solidarity Network (MSN) är ett nätverk som samlar många organisationer över hela 

USA, organisationer som fokuserar på Mexico och zapatisterna, men även fredsrörelser och 

organisationer som arbetar med frågor i resten av Latinamerika. Mexico Solidarity Network  

bildades 1998 som ett svar på massakern i Acteal, Chiapas, där 45 civila mördades av paramilitära 

styrkor. Det är ett amerikanskt nätverk innehållande 88 amerikanska organisationer som arbetar 

för mänskliga och ekonomiska rättigheter främst i Mexico men även i USA, då i arbete för 

mexikanska samhällen. MSN stöder zapatisternas kamp för de fattigas och 
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ursprungsbefolkningens rättigheter. Bland annat samlar de in donationer över nätet och anordnar 

delegationer till olika delar av Mexico. De informerar även om aktioner som görs i USA och 

berör Mexico, och under rubriken ”Urgent Actions” uppmanas Internetanvändaren att engagera 

sig i aktuella aktioner som drivs av MSN. 69  

 

En av de stödorganisationer som medverkar i MSN:s nätverk är Chiapas Media Project (CMP). 

Detta är en amerikansk organisation som växt fram ur ett behov hos ursprungsbefolkningen i 

Mexico att ta över medieringen av sig själva. CMP startade 1998 efter diskussion och i samarbete 

med autonoma zapatistiska samhällen, såsom till exempel Oventik, och deras mål är att förmedla 

teknik och kunskaper till  dessa samhällen så att de ska kunna göra egna filmer. Med deras egna 

ord:  

 

For centuries indigenous people and their cultures have been represented by people from the 

outside. Recently over the past few years there has been an effort to get new communication 

technology into the hands of indigenous people so that they can represent themselves, with 

their own words and images. This is what the Chiapas Media Project (CMP) is attempting to 

do in Southern Mexico.70

 

CMP bedriver verksamhet i delstaterna Chiapas och Guerrero och de bistår inte bara med 

videokameror och teknisk vägledning, ett lika viktigt arbete är att distribuera de produktioner 

som skapas och att ge dem så stor spridning som möjligt, bland annat på filmfestivaler. De 

använder även hemsidan för distribution och försäljning av filmerna. Varje gång en ny film blivit 

färdig för att lanseras och säljas så skickar MSN ut ett email om detta till sina medlemmar, med 

en kort presentation och en länk till sidan där filmen kan köpas och på detta sätt får filmerna en 

spridning utan reklamkostnader. 

 

MSN använder Internet som ett verktyg för att få ut information och nyheter till medlemmar och 

intresserade, men inte så mycket för att skapa kontakter och nätverk med människor. Dessa 

skapas på traditionellt sätt utanför Internet. Mexico Solidarity Networks nyhetsbrev informerar 

om aktioner och nyheter i Mexico, ofta rörande zapatisternas kamp. Varje vecka får listdeltagarna 

ett mail med rubriken MSN weekly news and analysis som oftast innehåller viktiga politiska 

händelser och vissa nyheter i Mexico och de zapatistiska samhällena. Förutom detta mail skickas 

                                                 
69 http://www.mexicosolidarity.org/organization.html, 01.03.2004 
70 http://promedios.org/, 05.03.2003 

35  
 



Erika Elfsberg och Elisabeth Gustavsson, KSM 00, Linköpings Universitet, Campus Norrköping 

dessutom ungefär ett till två mail till i veckan som informerar om delegationer, aktioner eller 

andra händelser som rör MSN. 
 

 

NÄTVERKSTYP 

 

Eftersom MSN är ett nätverk som samlar många organisationer får MSN på så sätt rollen som 

stjärna i nätverket, som sammanbinder de andra organisationerna med varandra och sprider 

kunskap mellan organisationerna, den mesta informationen går genom MSN. Det är svårt att 

definitivt bestämma nätverkstyp men MSN är snarare ett stjärnnätverk än ett allkanalsnätverk, 

även om medlemsorganisationerna kan ha kontakt med varandra utan MSN som förmedlare. 

Nyhetsbrevet är helt och hållet en envägskommunikation från MSN till medlemmarna på listan. 

Men i insamlandet av detta nyhetsmaterial har de anställda på MSN kontakt med stödgrupperna 

som är med i nätverket, och de anställda som skickar ut email kan därför vara uppdaterade om 

vad som händer i Mexico och Latinamerika. Kontakt med medlemmar i dessa stödgrupper och 

andra intresserade får MSN även genom sina delegationer och workshops. Det ordnas 

delegationer som är ett slags studieresa där alla intresserade kan anmäla sig för att följa med, och 

även workshops ordnas för att undervisa bland annat om globaliseringens effekter och MSN:s 

arbete. Detta visar hur informationen och utbytet i nätverket går åt båda håll, både från MSN till 

medlemsrörelserna och från rörelserna till MSN. 

INDIVIDUELLA IDENTITETER 

 

Stjärna – de som ligger bakom MSN, de som är anställda eller är styrelsemedlemmar, utgör 

denna roll eftersom de styr utskicken i nyhetsbreven och anordnar aktionerna som företas på 

MSN. Förbindelse – har ej utrönts i undersökningen. Bro - det finns kopplingar till e-maillistan 

1zapatista, när MSN anordnar delegationer eller speciella upprop till aktioner händer det att dessa 

mail även dyker upp på 1zapatistas lista, vilket tyder på att det finns medlemmar som utgör broar 

mellan de två listorna. Tom Hansen är anställd som koordinator för MSN och förutom detta är 

han vice ordförande för Chiapas Media Project. Eftersom hans roll i de båda organisationerna är 

mycket central blir den bro han utgör stark. På grund av detta finns möjligheten att CMP får en 

starkare position än de andra organisationerna som är delaktiga i nätverket, och att de får en 

större plats och mer uppmärksamhet. Portvakt – har ej utrönts i undersökningen. Isolat – är de 

som varken är med i någon av organisationerna som ingår i nätverket eller deltar i MSN:s 

aktioner, exempelvis personer som enbart läser nyhetsbrevet. 
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NÄTVERKSEGENSKAPER 

 

Mexico Solidarity Network består av 88 organisationer vilket gör det till ett väldigt stort nätverk, 

särskilt om man ser till hur många individer som är med genom organisationerna. Samtidigt är det 

svårt att avgöra hur många av organisationerna som har en aktiv roll i nätverket och använder sig 

av det. Om det finns organisationer som inte har någon kontakt eller samarbete med någon 

annan organisation i MSN så kan de inte heller sägas vara en del av nätverket. 

 

Samhörigheten och densiteten är relativt låg mellan de olika organisationerna som ingår i 

nätverket. MSN tillgodoser en möjlighet att få kontakter med andra rörelser, men med stor 

sannolikhet har de olika organisationerna inte så starka band mellan varandra. Det är rörelser med 

skilda ämnesområden, även om alla har en koppling till Mexico, och som geografiskt ligger 

spridda över hela USA. Delegationerna som MSN anordnar och som medlemmar ur de olika 

organisationerna, och möjligtvis även personer utanför, deltar i kan öka samhörigheten och skapa 

tätare kontakter mellan de olika organisationerna. MSN skapar trots det löst sammansatta 

nätverket en möjlighet för rörelser som arbetar för samma saker att knyta kontakter med 

varandra och att bli medvetna om varandras existens, något som hade varit mycket svårare utan 

MSN som sammanbindande kraft.  

 

De olika organisationerna får lika stort utrymme, det finns ingen inbördes hierarki dem emellan. 

Därmed skulle symmetrin kunna vara hög, om man inte räknar med styrelsen i MSN som har en 

mer central roll. Men även om organisationerna har en möjlighet att ta lika mycket plats i 

nätverket är det inte självklart att de väljer att göra det. Till exempel så får som tidigare nämnts 

Chiapas Media Project en särskild plats i nyhetsbrevet, något som ingen av de andra 

medlemsorganisationerna har. 

 
NÄTVERKSIDENTITET 

 

Chiapas Media Project, som den här undersökningen tittat närmare på, kan sägas ha en 

projektidentitet genom att de skapar förutsättningar för människor i Chiapas att göra 

videoproduktioner, de arbetar aktivt för att förändra situationen i Chiapas och Guerrero genom 

att låta befolkningen där berätta sin egen historia. Det samma kan sägas om andra 

medlemsorganisationer i MSN:s nätverk som aktivt arbetar på olika sätt för att förändra 

situationen i Mexico, flera av dem är fredsorganisationer som bland annat sänder fredsövervakare 
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till Chiapas. Genom att MSN består av organisationer som försöker förändra sin omvärld får 

även MSN en projektidentitet, genom sitt arbete att föra samman dessa organisationer så att de 

ska kunna få utbyte av varandra. Förutom detta anordnar MSN egna aktioner och föreläsningar 

med syftet att sprida kunskap om situationen i Mexico, vilket även det är en del i deras 

projektidentitet.  

 

DET SVENSKA STÖDET TILL ZAPATISTERNA 

 
ALLMÄN BESKRIVNING 

 

I Sverige finns det flera rörelser som stöder zapatisterna och arbetar för fred i Chiapasregionen. 

Dessa är tätt sammanlänkade med varandra och bildar en relativt liten och lättöverskådlig grupp, 

till skillnad från det stora och komplexa nätet av stödrörelser i till exempel USA. Eftersom de har 

nära kontakt med varandra och ofta hänvisar till varandra kan de sägas utgöra ett löst sammansatt 

nätverk, även om de olika rörelserna är skilda från varandra och bedriver olika verksamheter. 

 

Kristna Fredsrörelsen står bakom webbsidan Chiapas.nu. Sidan ska ge ”aktuell och oberoende 

information om konflikten i Mexiko”.71 På webbsidan publiceras nyheter och händelser i 

Chiapasregionen, där finns även ett utförligt textarkiv med både egenpublicerade texter och texter 

från EZLN och den mexikanska regeringen. Kristna Fredsrörelsen skickar två gånger per år ett 

antal fredsobservatörer till Mexico och Guatemala för att i samarbete med lokala 

människorättsorganisationer arbeta för en hållbar fred i regionerna. Fredsobservatörerna skriver 

rapporter och artiklar som används för analyser av det aktuella läget och vissa av dessa publiceras 

på Chiapas.nu. Ett nyhetsbrev finns att prenumerera på och även en e-maillista med namnet 

mexsve. Nyhetsbrevet innehåller enbart information från Kristna fredsrörelsen men mexsve är ett 

öppet forum där alla medlemmar kan posta meddelanden.  

 

Mut Vitz är ett kooperativ i Chiapas bestående av 600 familjer som odlar kaffe och med hjälp av 

stödorganisationer för rättvis handel i andra länder kan exportera en del av kaffet till ett rättvist 

pris.72 En av stödorganisationerna är Mut Vitz Sverige och de importerar och distribuerar kaffet 

från Chiapas. Kaffet säljs av ett antal återförsäljare som finns listade på Mut Vitz Sveriges 

                                                 
71 http://www.chiapas.nu/om.shtml, 10.03.04 
72 Mut Vitz exporterar 10% av kaffet som produceras till ett rättvist pris, det vill säga ett pris anpassat efter vad 
de behöver för att få en skälig levnadsstandard. Resten av kaffet säljs till lokala coyotes, uppköpare, till 
underpris.  
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hemsida, alla är mindre butiker och de flesta med inriktning på rättvis handel. Medlemmarna i 

Mut Vitz Sverige arbetar helt ideellt med att importera kaffet, distribuera det, söka bidrag för 

organisationen och även att hålla föredrag om Mut Vitz. 73  

 

Föreningen Mut Vitz Sverige startades år 2001 av deltagare på en kurs vid Färnebo folkhögskola 

där deltagarna genomförde en resa till Chiapas. Färnebo folkhögskola kallar sig på hemsidan för 

”...[den svenska] alternativrörelsens egen folkhögskola.”74 Några av Färnebos samarbetspartners 

är Afrikagrupperna, Jordens Vänner och Fältbiologerna. Många som går folkhögskolekurserna 

fortsätter att engagera sig i kursernas frågor, bland annat finns det en förening för tidigare 

kursdeltagare; Den resande skolan. Denna förening är aktivt involverad i utvecklandet av nya 

kurser på skolan. Att många kursdeltagare fortsätter att engagera sig kan man även se i de andra 

svenska stödföreningarna. Ett år efter starten bestod till exempel Mut Vitz Sverige av halva den 

folkhögskolekurs där initiativen till en svensk kaffeimportör togs och idag ser föreningen ungefär 

likadan ut, med några nya medlemmar. 

 

Dessa föreningar som tagits upp är dock inte alla stödföreningar i Sverige utan enbart ett urval, 

det finns både fler zapatistiska stödorganisationer och föreningar med delvis andra 

verksamhetsområden som har kopplingar och hjälper stödorganisationerna. De exempel på 

stödorganisationer i Sverige som beskrivits har starka kopplingar till varandra, Chiapas.nu gör 

reklam för Chiapas – Kampen för en värld med plats för många världar75, en antologi som sammanställts 

av deltagare i en av Chiapaskurserna, och Mut Vitz beskriver Kristna fredsrörelsen som en nära 

samarbetspartner. Chiapaskursen på Färnebo folkhögskola är på många sätt central för det 

nätverk dessa svenska rörelser utgör och kursdeltagarna ligger bakom startandet av flera rörelser, 

vilka i sin tur lockar nya människor att bli intresserade av vad som händer i Chiapas. 

 
NÄTVERKSTYP 

 

Mexsve är ett mycket starkt forum för det svenska stödet för zapatisterna eftersom man kan anta 

att ett stort antal av dem som intresserar sig för dessa frågor är medlemmar. Eftersom mexsve är 

ett allkanalsnätverk är det mycket lätt för en medlem att få en stor spridning på informationen 

han eller hon vill ha ut, och att nå intresserade människor som kan ge tips och hjälp. Tillsammans 

                                                 
73 http://www.mutvitzkaffe.org, 24.03.04 
74 http://www.farnebo.fhsk.se/, 18.04.04 
75 Andersson, Caroline, Berg, Kari & Gabrielsson, Emma (red.) – Chiapas- kampen för en värld med många 
världar, Heidruns förlag, Torsby (2001) 
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med de enskilda föreningarnas och organisationernas webbsidor blir mexsve det nätverk som 

knyter samman individerna till en enad svensk stödrörelse som kan samarbeta och utbyta 

erfarenheter, tillsammans med det faktum att många av dessa personer känner varandra eller delar 

erfarenheter från Färnebo folkhögskola. Förutom själva e-maillistan är nätverket som det svenska 

stödet för zapatisterna utgör så löst sammansatt att det inte går att enkelt definiera dess 

nätverkstyp och mexve är en viktig komponent i nätverket som binder rörelserna samman. 

 
INDIVIDUELLA IDENTITETER 

 

Stjärna - Erik Gustavsson är vad man kan kalla en stjärna både på mexsve och på Chiapas.nu. 

Han skickar ut mycket av informationen på mexsve, ofta rena nyheter från Kristna fredsrörelsens 

observatörer. Han är även ansvarig för designen av Chiapas.nu och har många texter om 

zapatisternas historia och olika inlägg publicerade där. Han är en central nod i det svenska stödet 

för zapatisterna, delvis för att han är kunnig om zapatisterna och har fått texter publicerade men 

även för att han för information vidare från observatörerna till andra intresserade. Det finns fler 

sådana personer som har en central plats för de svenska stödrörelserna och som förmedlar 

information mellan föreningar och personer. Förbindelse- Kristna fredsrörelsens verksamhet 

innebär fredsarbete i ett antal länder spridda över världen och arbetet i Chiapas är endast en del 

av detta. Hela organisationen Kristna fredsrörelsen är dock betydelsefull för det svenska stödet, 

men utan att vara en del av det, därför blir de en förbindelse. Bro – de personer som är 

medlemmar i flera stödföreningar, eller som förmedlar kunskap mellan föreningarna till exempel 

på mexsve. På e-maillistan läggs idéer till projekt ut och intresserade uppmanas att delta. 

Eftersom alla har möjlighet att delta blir den som initierar ett projekt en bro  som sammanför 

personer med olika bakgrund. Portvakt – har ej utrönts i undersökningen. Isolat – de som 

enbart intresserar sig för information om zapatisterna genom Internet och böcker, men som inte 

deltar i föreningsarbetet. 

 
 NÄTVERKSEGENSKAPER 

 

De föreningar som tagits upp i undersökningen; Mut Vitz Sverige och den del av Kristna 

fredsrörelsen som arbetar i Chiapas, utgör en relativt liten grupp. Det finns fler organisationer 

som stöder zapatisterna men tillsammans är deras storlek fortfarande liten. Trots att 

zapatiströrelsen i Sverige är relativt liten så har e-maillistan mexve hela 204 medlemmar. Det 

kommer dock endast 4-5 mail per månad (att jämföra med 1zapatista där det kommer minst fem 
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mail om dagen). Detta gör att man kan konstatera att det finns passiva medlemmar i mexsve, men 

att intresset för zapatisterna i Sverige ändå inte är så litet. 

 

Samhörigheten inom det svenska stödet är lös eftersom stödrörelserna inte utgör någon enhet 

utan är fristående föreningar som agerar skilt från varandra. Densiteten är däremot förhållandevis 

hög vilket främst beror på den geografiska närheten och att nätverket inte är särskilt stort. Man 

kan säga att själva rörelsernas sammanhållning inte är så stor, deras verksamheter ligger delvis på 

olika håll. Men många medlemmar i de olika föreningarna och även andra som intresserar sig för 

zapatisterna kommer i kontakt med varandra på olika sätt, genom Internet, föreläsningar eller 

fester som anordnas. Ett exempel är en fest som anordnades av Mut Vitz Sverige på Kulturhuset 

i Stockholm, i november 2003. Då användes mexsve både för att locka medlemmarna på listan att 

vara med och anordna festen, och även för att göra PR för den och uppmana medlemmarna på 

listan att komma till Kulturhuset. Därmed blev festen ett sätt för medlemmar i de olika rörelserna 

att träffas och göra något gemensamt. Symmetrin kan sägas vara hög eftersom det största antalet 

medlemmar i nätverket är aktiva medlemmar och föreningarna är så pass små att hierarkierna 

inom dem är låga eller inte existerar alls. 

 
NÄTVERKSIDENTITET 

 

De olika svenska föreningarna och organisationerna som stöder zapatisterna är skilda från 

varandra men de utgör ändå ett nätverk genom den nära relation de har till varandra, något som 

kanske främst främjas av email-listan mexve och genom Chiapaskurserna på Färnebo 

folkhögskola. Kristna Fredsrörelsen Chiapas skickar kontinuerligt fredsövervakare till Chiapas 

och själva sajten Chiapas.nu har som mål att ge saklig information från området, information som 

kommer från Kristna fredsrörelsens arbete. Dessa mål har som syfte att  främja fred i 

Chiapasregionen, både genom att arbeta på plats i Chiapas och genom att sprida kunskap om 

situationen där och detta ger rörelsen en projektidentitet. Samma gäller för Mut Vitz Sverige som 

importerar rättvist odlat kaffe och därmed hjälper kaffekooperativen i Chiapas. De föreningar 

och organisationer som beskrivits i undersökningen går att definiera som projektidentiteter, men 

nätverket som helhet är så löst sammansatt att en sådan identitet inte kan utrönas. 

  

41  
 



Erika Elfsberg och Elisabeth Gustavsson, KSM 00, Linköpings Universitet, Campus Norrköping 

MOVEON.ORG – DEMOCRACY IN ACTION 
 

MoveOn är en social rörelse som existerar i en helt annan kontext än zapatisterna. Trots detta 

finns det många likheter mellan dem. Genom att ta upp MoveOn i denna studie vill vi visa på hur 

de nya sociala rörelsernas nätverksanvändning skiljer sig från varandra och vilka likheter de har 

och vad detta innebär.   

 
ALLMÄN BESKRIVNING 

 

More than any other organization, MoveOn.org has taught the progressive community to 

organize online, employing impressively experimental—and increasingly successful—

methods of giving their growing membership ways to make a creative impact on the 

increasingly centralized and money-drenched political system.76

 

1998 bildades den amerikanska organisationen MoveOn.org av Wes Boyd och Joan Blades ”to  

protest the right wing impeachment jihad against President Clinton”77 genom att använda sig av 

Internets frihet för att nå ut till engagerade medborgare och generera flera aktivister för att 

försöka väcka nytt liv i den amerikanska demokratin. Rörelsen startade med ett protestbrev som 

skickades ut till cirka 300 personer av grundarna. Idag har MoveOn över två miljoner 

medlemmar, eller som de själva gärna uttrycker det; var 146:e amerikan är medlem. Sedan George 

W. Bush kom till makten år 2000 har MoveOn arbetat för att belysa dennes i deras ögon 

förkastliga politik och har fäst uppmärksamhet på en mängd sociala problem som exempelvis 

sjukvården, skolan, miljöproblem och den arbetslöshet som vuxit enormt under Bushs tre år i 

Vita Huset. MoveOn arbetar med att skicka ut nyhetsbrev till sina medlemmar för att 

uppmärksamma kampanjer, som exempelvis att bojkotta Bush, att skriva på protestlistor, att hålla 

fredmanifestationer eller att donera pengar till olika ändamål; med andra ord: att på något sätt 

engagera sig politiskt. MoveOn, tillsammans med organisationen Win Without War lyckades även 

ordna 3000 antikrigs-vakor i 122 länder på samma dag.  Så här beskrivs organisationens sysslomål 

på den egna hemsidan: 

 

When there is a disconnect between broad public opinion and legislative action, MoveOn 

builds electronic advocacy groups. Examples of such issues are campaign finance, 

environmental and energy issues, media consolidation, or the Iraq war. Once a group is 
                                                 
76 Roger Hickey i ”Onward Deaniacs!” en artikel publicerad på tompaine.common sense 
http://www.tompaine.com/feature2.cfm/ID/10111 
77 http://www.tompaine.com/feature2.cfm/ID/10111 
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assembled, MoveOn provides information and tools to help each individual have the greatest 

possible impact.78

 

MoveOn, som skapades av två mjukvaruutvecklare, har utvecklat en egen mjukvara som gör det 

möjligt för varje medlem att lägga in motioner och petitioner om agendor som han/hon är 

intresserad av. Mjukvaran fungerar så att alla andra medlemmar kan se varje motion och svara på 

den, de frågor som medlemmar visar sig vara mest intresserade av rör sig till toppen av listan på 

aktuella frågor att adressera och bedriva kampanjer runt. MoveOn har även med hjälp av sina 

medlemmar producerat politiska reklamfilmer mot Bush-administrationen. 

 
NÄTVERKSTYP 

 
MoveOn består egentligen av flera olika typer av nätverk. Från början startades rörelsen som en 

kedja där informationen gick från grundarna till de människor som var intresserade. Fortfarande 

kan denna form skönjas i de nyhetsbrev som skickas ut av dess grundare, eftersom de bara går en 

väg. Dock har denna form mer och mer utvecklats till en stjärna då nyheterna nu sprids från den 

centrala redaktionen till alla medlemmar och inte på det mer oorganiserade kedjebrevssättet som 

fanns i början. På själva MoveOn-sajten däremot finns det allkanalsnätverk i form av 

diskussionsforum där alla noder står i direkt kommunikation med alla andra noder. Alltså går det 

att finna alla tre nätverkstyper inom det stora nätverket. Helheten skulle närmast kunna liknas vid 

en stjärna eftersom all information strömmar ut från grundarna som är en del av redaktionen. 

Dock blir MoveOn som helhet även en blandning av stjärna och allkanalsnätverk eftersom det 

även är medlemmarna som till viss mån styr vilka frågor som tas upp till kampanjer.    
 

 

                                                

INDIVIDUELLA IDENTITETER 

Att utröna vilka individuella roller som finns inom ett nätverk med den här graden av komplexitet 

kan vara svårt då det är komplicerat att kartlägga vem som gör vad inom ett nätverk och vilka 

andra nätverk som är ihopkopplade. I MoveOns fall är det så att många andra nationella och 

internationella organisationer är länkade till MoveOn men detta syns inte på MoveOn-sajten utan 

bara på de länkade organisationernas sidor. Dock finns det ett par av de roller som tagits upp i 

analysmodellen som kan skönjas; Stjärna – grundarna som startade hela rörelsen är mycket 

centrala och mycket synliga då de skickar ut brev till alla medlemmar, det vill säga ett mycket stort 

antal. Fortfarande består ”MoveOn-teamet” endast av fem personer, två av dem de ursprungliga 

 
78 http://www.moveon.org/about/ 
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grundarna. Förbindelse – kan sägas vara den redaktion som organiserar sajten och håller uppe 

förbindelserna mellan medlemmarna. Det är också redaktionen som organiserar kampanjerna 

som väljs ut med hjälp av MoveOns mjukvara och dess medlemmars engagemang. Bro – denna 

roll innehas av de medlemmar som deltar aktivt, exempelvis de som svarar på uppmaningar till 

demonstrationer, de som organiserar egna fysiska möten för MoveOn-medlemmar  och de som 

diskuterar på sajten med andra medlemmar. Portvakt – går ej att finna i nätverket utan mer 

ingående undersökning. Isolat – är de medlemmar som endast mottar nyhetsbrev och aldrig tar 

del i andra aktiviteter. Dessa utgör den mest passiva delen av nätverket, men trots att de är 

”isolerade” kan de ändå ta emot mycket information i form av nyhetsbrev även om de inte 

aktiveras av dessa. Tveklöst är det så att många nya medlemmar börjar med att vara isolater för 

att sedan röra sig till någon av de mer aktiva rollerna inom nätverket. 

 
NÄTVERKSEGENSKAPER 

 

MoveOn-nätverket är mycket stort och består egentligen av flera delar, vilka ofta överlappar 

varandra. MoveOns påstående att var 126:e amerikan skulle vara medlem stämmer dock 

förmodligen inte, eftersom det finns många medlemmar även utanför USA, som har gått med 

därför att de också vill protestera mot George W. Bush. Det blir även komplicerat att utröna 

nätverkets storlek eftersom många av deras aktioner, insamlingar och manifestationer säkerligen 

involverar många människor som inte är medlemmar. I och med att MoveOn uppmanar sina 

medlemmar till att ordna möten i sina egna samhällen, sprids även deras information genom 

mun-mot-mun-metoden, vilket gör det svårt att med säkerhet fastställa nätverkets storlek. Det 

som med säkerhet kan sägas är att nätverket har flera miljoner medlemmar och finns i ännu fler 

människors medvetande både genom den uppmärksamhet de har fått i media och genom den 

internationella kontakt som har knutits med andra rörelser genom det elektroniska nätverket.  

 

MoveOn har förmågan att skapa mycket stor samhörighet bland sina medlemmar, men inte bara 

genom att de alla arbetar för ett och samma mål. MoveOn arbetar även mycket med att få sina 

medlemmar att agera lokalt. Nyligen genomfördes ett projekt som kallades Bake Back the White 

House där medlemmar över hela USA samlade in pengar genom att baka kakor och sälja dessa. 

Genom dessa lokala aktioner för ett nationellt syfte bibehålls känslan av närhet för medlemmarna 

då det på ett lokalt plan är lättare att känna sig involverad. Samhörigheten förstärks ytterligare 

genom att MoveOn publicerar det sammanlagda resultatet av sådana aktioner i sina nyhetsbrev 

och på sajten så att alla deras medlemmar kan ta del av övriga medlemmars lokala ansträngningar.    
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Denna samhörighet medverkar till att densiteten är mycket hög i MoveOn-nätverket. Genom 

regelbundna nyhetsbrev hålls även passiva medlemmar uppdaterade om organisationens aktioner 

och resultaten av dessa. Dock kan det i vissa avseenden sägas att densiteten i nätverket är låg, dels 

på grund av nätverkets storlek och spridning och dels på grund av ovan nämnda mun-mot-mun-

metod. Eftersom nätverket är så stort kan naturligtvis inte alla medlemmar kommunicera med 

varandra, de aktiva medlemmarna träffar bara de medlemmar i sin geografiska närhet där 

densiteten blir hög men i relation till alla andra medlemmar blir densiteten relativt låg.  

 

MoveOn-nätverket är ganska osymmetriskt eftersom endast de aktiva medlemmarna syns i 

diskussionsforumen och endast de som lämnar in motioner kan påverka vilka frågor som tas upp 

till kampanjer. Informationsmässigt är dock MoveOn symmetriskt eftersom alla medlemmar får 

samma information från redaktionen, det vill säga oavsett hur aktiv en medlem är i sin lokala 

kontext eller genom att donera via sajten kan alla genom de nyhetsbrev som skickas ut följa 

rörelsens utveckling och vägen mot att nå målet.  

 
NÄTVERKSIDENTITET 

 

MoveOn.org är ett nätverk som kan sägas ha en projektidentitet, då de faktiskt vill ha bort den 

sittande makten, det vill säga George W. Bush och hans administration, och arbetar för ett direkt 

regimskifte. Däremot vill de inte själva ha den makten, de vill, liksom zapatisterna, ha en regim 

som de anser bäst representerar deras värderingar och som arbetar för ett rättvist samhälle. 

Däremot så hade MoveOn när nätverket startade en form av motståndsidentitet då de genom det 

allra första e-mailet samlade människor som motsatte sig den politiska fokusering på Clinton-

skandalen. Även om organisationen haft många enpunktskampanjer är det först när George W. 

Bush kom till makten som den nuvarande projektidentiteten utkristalliserades, då MoveOn 

officiellt blev en organisation som inte bara motsätter sig presidentens politik, utan även 

motarbetar den med målet att förändra samhället den existerar i. Ett av deras syften är att 

återinföra ”riktig” demokrati i USA och detta, menar MoveOn, uppnås först genom att byta ut 

den sittande presidenten. Därefter fortsätter arbetet med att demokratisera USA. Så även om 

MoveOn uppnår ett av sina mål och George W. Bush inte blir omvald kommer deras 

projektidentitet att kvarstå, genom arbetet med demokratiseringen och att fortsätta göra 

amerikaner politiskt medvetna och engagerade.  
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AVSLUTANDE ANALYS OCH SAMMANFATTNING 

 

En grupp individer kan definieras som en social rörelse om de utför kollektiva handlingar med en 

strävan att förändra det samhälle de lever i. Detta är en bred definition som innefattar en mycket 

stor mängd rörelser och grupper som inte behöver ha något gemensamt i de mål de arbetar för. 

Även begreppet nya sociala rörelser är mycket brett och kan innebära allt från kvinnorörelser till 

gayrörelser och även nationalistiska och separatistiska rörelser. Den gemensamma nämnaren är 

att de vill få ett erkännande av sin identitet och en plats i samhället de lever i, oavsett om denna 

identitet är kulturell, sexuell, religiös eller består av någon annan gemensam egenskap.  

Zapatisterna är en ny social rörelse genom deras kamp för att få respekt och erkännande av sin 

identitet i den mexikanska staten, något de anser att de inte får bland annat på grund av den 

rasism som ursprungsbefolkningen utsätts för och den ekonomiska klyfta som råder mellan 

mestiser och ursprungsbefolkning. 

 

Zapatisternas användning av andra rörelser och det enorma nätverk av nätverk som stöder deras 

kamp är mycket svåröverskådligt men det går ändå att se likheter med till exempel ett mindre 

nätverk som MoveOn.org. Båda rörelserna har gått från motståndsidentitet till en starkt utvecklad 

projektidentitet. Båda rörelserna utmärker sig också som en ny form av social rörelse i det att de 

inte vill ta det sista steget från projektidentitet till legitimerande identitet. Zapatisterna vill ändra 

på den legitimerande identiteten, det vill säga den mexikanska regeringen men vill inte själva ta 

den platsen. Det är det som enligt de själva gör zapatisterna annorlunda och som gör att deras 

motståndare inte kan förstå dem.  

 

Zapatisterna har sedan revolten 1994 haft ett nära samarbete med stödrörelser både i Mexico och 

utanför. De har varit och är beroende av dessa, både av stödrörelser som arbetar i 

Chiapasregionen eller samlar in donationer och rörelser som enbart sprider kunskap, båda 

formerna är viktiga för zapatisterna. Det skadligaste för zapatisternas arbete är att glömmas bort, 

för att deras påtryckningar på den mexikanska regeringen ska få ett genomslag behöver de stödet 

från människor utanför deras egna samhällen. Stödrörelserna är baserade och mycket utbredda i 

Nord- och Sydamerika, men det finns även en viss kunskap och ett stöd för zapatisterna i 

Europa, exempelvis i Sverige. De kunskapsspridande stödrörelserna använder sig främst av 

Internet, både som en kunskapskanal mot allmänheten men även som ett verktyg för att 

kommunicera internt inom rörelsen och utarbeta aktioner, som både kan äga rum på Internet och 
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i den fysiska verkligheten. Videomediet har också en viktig roll i spridandet av zapatisternas 

budskap, många dokumentärfilmare har intresserat sig för händelserna i Chiapas.   

 

Många filmer är producerade av filmteam utifrån och den största delen av zapatisternas 

webbsidor drivs från USA. Men det drivs även projekt, som till exempel Chiapas Media Project, 

som arbetar för att zapatisterna ska kunna ta kontrollen över en del av medieringen av dem själva. 

De internationella stödrörelsernas arbete är centralt för zapatisternas kamp, men det är även 

viktigt att de kan göra sin egen tolkning av kampen, både för att kunna nå ut till omvärlden och 

som ett led i skapandet av den egna identiteten. Byggandet av mediacentret i Oventik handlar för 

zapatisterna inte bara om att göra sig hörda utan även om att skapa en egen kultur kring tekniken 

och att införliva den i sin vardag. 

 

MoveOn har också en projektidentitet och vill inte att den ska utvecklas till en legitimerande 

identitet, men de vill att den rådande legitimerande identiteten ska ändras, då de vill ha ett 

regimskifte i Vita Huset och återinföra sann demokrati i USA.  Att inneha en projektidentitet har 

fungerat väl för både zapatisterna och MoveOn. Båda rörelserna har åstadkommit många 

förändringar i sin omvärld och har förändrat många människors syn på den världen. Båda 

rörelserna är också mycket skickliga på att marknadsföra sig själva och på att använda sig av 

andra människor eller organisationer för att sprida sina ord. MoveOn förlitar sig till stor del på 

sina medlemmars villighet att donera pengar för att kunna driva igenom sina kampanjer och 

genom en väl genomförd kampanj driver de också på denna cirkel genom att de då blir hörda på 

ännu fler ställen, får ännu fler medlemmar som kan ge ännu mer pengar till deras kommande 

kampanjer, vilket ger dem större och större inflytande. Likaså förlitar sig zapatisterna på det 

internationella civila samhället att sprida deras ord och att fortsätta att intressera sig för deras sak 

och att inte glömma bort dem. Det civila samhällets medvetenhet om zapatisterna och den 

mexikanska regeringens förtryck av dem, är deras starkaste vapen i kampen mot osynliggörandet 

av dem och deras kultur. Genom att använda sig av det enorma globala stödnätverket ser 

zapatisterna till att deras förmåga att påverka hela tiden växer. Ju fler människor som känner till 

dem och deras kamp, desto fler människor kan göra sina röster hörda i deras försvar. 

Zapatisterna har också genom sina nätverk samlat mycket ekonomiskt stöd vilket har gett dem 

möjligheter att bygga upp autonoma samhällen där den rättvisa de eftersträvar i viss mån kan 

uppnås. Dessa nätverk kan användas på flera sätt av zapatisterna, både direkt och indirekt. Ett 

obundet allkanalsnätverk som 1zapatista som inte har någon klart definierad identitet är inte den 

mest framgångsrika nätverksformen för zapatisterna, eftersom de för det mesta inte rör sig 
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bortom att diskutera den zapatistiska kampen. Samtidigt behöver zapatisterna även den här 

formen av nätverk, för att sprida kunskapen om deras existens till så många människor som 

möjligt, vilket ett så öppet och ickehierarkiskt nätverk fungerar bra för.    

 

MoveOn har, liksom zapatisterna, använt sig av flera olika nätverksformer och denna 

kombination fungerar väl för deras syfte. Dock kan man inte säga att de har uppnått sitt syfte 

eftersom George W. Bush fortfarande är president. Om man väljer att se deras syfte som att 

engagera fler amerikaner i politiska sammanhang däremot, kan man säga att detta har uppnåtts.  

Detta har gjorts genom att blanda elektronisk information och mjukvara med aktiviteter i den 

fysiska verkligheten vilket har visat sig vara mycket framgångsrikt och trots att MoveOn främst 

handlar om amerikansk politik, har sajten och dess aktioner spritt sig runt om i världen och 

många organisationer, framförallt fredsorganisationer, har länkar till den amerikanska sajten.  

 

Huruvida zapatisterna har lyckats med sitt syfte eller inte är lite svårare att uttala sig om eftersom 

deras syfte är så mycket större. I flera avsikter har de lyckats eftersom de har skapat sig en plats i 

det mexikanska samhället och bygger autonoma samhällen. Men detta är också ett resultat av att 

deras ursprungliga krav till den mexikanska regeringen inte har blivit uppfyllda och att deras mål 

att ändra på den legitimerande identiteten inte har uppfyllts. Däremot kan det sägas att deras 

användning av olika nätverkstyper genom olika stödrörelser fungerar mycket bra för deras 

förmåga att påverka sin omvärld.  

 

Den här studien har visat att den använda analysmodellen är ett väl fungerande redskap för att 

reda ut olika identiteter inom ett nätverk och ge en samlad bild av nya sociala rörelsers 

användning av nätverk för att kunna utröna deras förmåga att påverka och förändra den kontext 

de existerar i. För framtida bruk behöver dock de fem begrepp som använts för att beskriva 

individuella identiteter modifieras eftersom rollen portvakt inte gick att finna i något av de 

studerade nätverken. Alltså går det att sluta sig till att denna roll inte är särskilt vanlig och inte 

tillför någon djupare förståelse för sammansättningen av ett nätverk. Kategorin 

nätverksegenskaper har varit värdefull för att på ett mer ingående sätt förklara strukturen i ett 

nätverk. Även om begreppen samhörighet och densitet ligger relativt nära varandra, blev 

densiteten här ett bra begrepp för att beteckna hur nära ett nätverkets noder står varandra, det vill 

säga hur tätt nätverket är. Samhörigheten blir det begrepp som förklarar hur noder inom ett 

nätverk uppnår någon form av gemenskap. Begreppet symmetri är ett bra fungerande verktyg för 

att förklara och utröna vilken hierarki som råder i nätverket, om alla noder är jämlika eller om 
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vissa är framträdande. Detta begrepp klargjorde att det även i allkanalsnätverk, som förmodats 

vara ickehierarkiska, råder en viss ojämlikhet i fråga om auktoritet och synlighet. Det fungerade 

också väl att endast ta med fyra av de ursprungligen nio värdena, på grund av denna 

undersöknings omfång. Vid studier av mer komplexa nätverk än de som tagits upp i denna studie 

kan det dock behövas fler kategorier och värden.  

 

Analysmodellens olika delar har valts för att belysa dels hur de nya sociala rörelserna konstituerar 

sig genom nätverk och hur dessa nätverk fungerar och agerar. De två kategorierna nätverkstyp 

och nätverksegenskaper belyser hur nätverket är uppbyggt och fungerar. Kategorin individuella 

identiteter belyser hur fokus på identitet och individualisering kännetecknar de nya sociala 

rörelserna. Kategorin nätverksidentitet belyser den allmänna fokusen på identitet och behovet av 

ett kollektivt handlande för att uppnå resultat. En analysmodell av denna sort kan användas för 

att utröna huruvida en ny social rörelse använder nätverk i syfte att faktiskt åstadkomma reella 

förändringar i samhället eller om nätverket främst används för att befästa och lyfta fram 

kollektiva och individuella identiteter och den sociala interaktionen. Dock kan det behöva läggas 

till andra kategorier för att granska de reella förändringarna som förekommer.  

 

Zapatisterna och deras stödrörelser bildar stora och komplexa nätverk. Nätverk finns i flera olika 

former och används i många olika syften men främst för att utbyta information. Nätverksformen 

är mycket vanlig i den utomparlamentariska politiska aktivismen, som exempelvis inom MoveOn. 

Här används den för att mobilisera människor med liknande åsikter och för att sprida 

information, men även för att samla människor i den fysiska verkligheten, för demonstrationer 

eller för att samtala om ämnen som är av betydelse, då mun-mot-mun-metoden fortfarande anses 

vara den form i vilken information sprids bäst. Denna utomparlamentariska aktivism börjar nu 

märkas i det etablerade partipolitiska samhället. Zapatisternas revolution med dessa metoder 

brukar ibland omnämnas som föregångaren till de händelser i Seattle som uppmärksammade 

global media på fenomenet, där tekniken spelade en stor roll i händelsernas utveckling vilket fick 

en märkbar effekt i det etablerade samhället. Både zapatisterna och MoveOn använder nätverk 

för att åstadkomma faktiska förändringar i sina samhällen, även om båda också använder nätverk 

i olika former för att förstärka den egna identiteten. Förändringarna åstadkoms genom att sprida 

kunskap och mobilisera medlemmar och ickemedlemmar i olika former av aktioner. I Chiapas går 

det tydligt att se vilka stora förändringar som har skett som en följd av zapatisternas uppkomst 

som nätverkande social rörelse, även om det är en lång väg kvar innan de kan uppnå sitt verkliga 
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syfte. I USA märks effekterna av MoveOn’s organisationer både i press och påtryckningar på 

både statliga och privata institutioner.      

 

Informationssamhället har  således haft en stor betydelse för många sociala rörelser. Genom 

Internet har de fått en helt annan spridningsmöjlighet än tidigare och det är också lättare att 

rekrytera nya medlemmar. Informationssamhället har dessutom haft betydelse av en helt annan 

orsak, nämligen att den nya tekniken har hjälpt till att främja den världsordning som många av 

dessa rörelser motsätter sig. Tyvärr har informationsrevolutionen också ökat befintliga sociala 

och kulturella klyftor i det globala samhället så pass att det paradoxalt skulle kunna sägas att 

världen genom denna globalisering har glidit längre isär, det vill säga nästan motsatsen till vad 

globalisering står för. För de globala marknadskrafterna och säkert för många framtidsvisionärer 

står ekonomisk globalisering för en ljusare framtid för alla och den nya tekniken är medlet som 

ska ta oss dit. För andra, exempelvis zapatisterna, är denna form av globalisering ett hot mot 

deras existens, de ser sin ökade  fattigdom som ett direkt resultat av de globala handelsavtal som 

främjar denna typ av globalisering. För zapatisterna, och dem som delar deras åsikter, är 

globalisering positivt när det står för att alla människor kan dela lika och ta lika stor plats i 

samhället, en värld som blir global genom samtal om likheter och olikheter. 
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DISKUSSION 

 
IDENTITETER SOM SKAPAR MÅNGFALD 

 

Nya sociala rörelser som zapatisterna och MoveOn använder nätverksteknik på flera sätt för att 

skapa och utveckla sina identiteter. Denna studie har visat att båda rörelserna har en 

projektidentitet som troligen kommer att bestå. Det ligger inbäddat i båda rörelsernas syften att 

de inte vill ändra på denna identitet och det är det som gör att de verkligen kan kallas för en ny 

form av sociala rörelser och som skiljer dem från många andra rörelser som strävar mot att 

ersätta den legitimerande identiteten med sig själva. Att det finns fler och fler rörelser som 

zapatisterna och MoveOn kan ses som en antydan till en markant förändring i människors sociala 

organisering. Denna nya sociala värld växer fram hand i hand med nätverkssamhället.  

 

I denna värld blir det allt tydligare att identitet är en mycket viktig faktor i sociala och politiska 

förhållanden, vilket Thörn pekar på när han säger att identiteten är grundstenen i det politiska 

handlandet.79 Men även tekniken har blivit till en sådan grundsten. I samband med att tekniken 

förändrar människors sätt och möjlighet att kommunicera, så förändras också de mål som går att 

uppnå med hjälp av den nya tekniken. I stor utsträckning ger också denna nya teknik en större 

makt att påverka, även för dem som står utanför de traditionella beslutsfattande sfärerna. De nya 

sociala rörelsernas projektidentitet kan också jämföras med den territoriella identiteten. Tidigare 

forskning har visat att tekniken kan användas inte bara för att skapa och utveckla identiteter, utan 

även för att bevara och vidmakthålla kulturella identiteter.80 Den territoriella identiteten blir då till 

en form av projektidentitet genom arbetet med att bevara kulturen.  

 

Thörn använder uttrycket identitetspolitik, något som de nya sociala rörelserna kan sägas vara en 

del av. Kritiker mot denna identitetspolitik hävdar som tidigare nämnts att de stora komplexa 

frågorna glöms bort i myllret av ensaksfrågor som de nya sociala rörelserna arbetar för. Hur ska 

dessa rörelser förändra världen de lever i utan en enhetlig ideologi? Mångfald kan verka både 

utvecklande och hämmande, det händer att gräsrotsrörelser använder sin tid åt att kritisera andra 

liknande rörelser för deras handlingar istället för att koncentrera kritiken till sina motståndare. 

Detta är även något som händer på World Social Forum, där rörelser med alla tänkbara 

målsättningar från både Nord och Syd samlas. Forumets olika möten innehåller ofta konflikter, 

                                                 
79 Thörn, (2002), s. 180 
80 Ginsburg, (2002) 
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deltagare i forumet kan demonstrera utanför seminarier hållna av andra deltagare och WSF får 

varje år kritik från olika håll, främst från de medverkande rörelserna själva. Med ett så stort antal 

aktivister och rörelser med olika viljor blir det omöjligt att komma ifrån konflikter. Frågan är om 

detta är en så stor svaghet för forumet. Det speciella med WSF är accepterandet av de olika 

åsikterna och dess främsta uppgift är inte att hitta den ultimata lösningen utan att se på de 

lösningar  som uttrycks och låta dem vara jämlika.  

 

På det sätt WSF anordnas kommer inga världsomspännande ideologier att skapas ur forumet, 

trots att det största antalet medverkande har gemensamma mål och fiender som till exempel den 

nyliberala politiken och den maktkoncentration USA innehar. De nya sociala rörelserna som 

motsätter sig den ekonomiska globaliseringen är splittrade på samma sätt som WSF. 

Arbetarrörelsens idéer om samhällsomstörtande revolutioner och folkliga resningar har fått ge 

vika för identiteternas revolt, där små grupper kämpar för frågor som rör dem själva. Splittringen 

behöver dock inte leda till mindre handling, många små påtryckningar kan till slut leda till en 

förändring av hela samhället. 

 

NÄTVERKSANALYS 

 

Genom vår analys av nätverk har vi försökt visa på två olika syften med nätverksanvändning; dels 

att stärka identiteter och dels att åstadkomma verklig förändring. Nätverk som WSF tycks mest 

verka för att skapa och vidmakthålla identiteter, för ökad förståelse och kommunikation, att 

stärka den sociala gemenskapen. I denna typ av nätverksanvändning, som även kan ses i olika 

delar av zapatisternas och MoveOns nätverk, är det själva kommunikationen snarare än en faktisk 

påverkan som tycks vara det viktigaste. I det här skedet av informationsåldern kan detta vara ett 

adekvat syfte, men den verkliga potentialen av nätverksanvändning kan först ses när den används 

för att driva igenom samhällsförändringar, vare sig det är genom opinionspåverkan eller lokala 

eller globala aktioner. Den förändrande typen av nätverksanvändning verkar ha mer av en 

oppositionsprägel än den konsensus av utslätande förståelse som nätverk som WSF står för. 

Oppositionsprägeln blir till en ny maktkamp i det nya nätverkssamhället. 

 

Analysmodellen i uppsatsen har främst använts för att analysera Internetnätverk. För att kunna ge 

en givande analys av sociala rörelser i allmänhet behövs fler dimensioner läggas till. Här har 

modellen främst används för att skapa förståelse för hur de nya sociala rörelserna fungerar i sin 

nätverksanvändning vilket används för att belysa hur identitetsskapande relaterar till 
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maktstrukturer och möjligheter att påverka. Enligt Thörn är det just det kollektiva handlandet 

som  definierar en social rörelse, och i de nya sociala rörelserna ska, enligt Melucci, detta 

kollektiva handlande även ha en mening för individerna,. En optimal analysmodell som kan 

fungera för att analysera själva rörelserna skulle innehålla en kategori som tar upp och analyserar 

rörelsernas syfte, det vill säga vad det egentligen är som förmedlas och hur detta relaterar till 

kommunikation, handling och maktbegrepp.  

 

LOKALT - GLOBALT 

 

Sklair och hans global system theory pekar på vikten av att agera lokalt och sprida globalt.81 Hans 

diskussioner gäller främst ekonomiska aspekter på sociala rörelser, men kan även överföras till 

den undersökning som har presenterats här. Analysen av MoveOn-nätverket visar tydligt på 

effekterna av Sklairs teori eftersom de använder många av sina medlemmar till att samla in pengar 

på olika sätt i deras lokala kontexter som sedan används i ett nationellt syfte. Den globala 

spridningen i MoveOn-nätverket blir ännu större om man tar med fredsrörelsedelen av nätverket, 

vilken bland annat ledde till simultana globala fredsaktioner med miljoner människor involverade 

i världshistoriens största fredsmanifestation.82 Att detta sker i en tid som många betecknar som 

osäker och där det nya kriget mot terrorismen har skapat nya klyftor och en ökad känsla av 

otrygghet hos många människor världen över, visar på den inneboende makten i denna nya form 

av organisering hos sociala rörelser.   

 

Castells menar att Internet förstärker tidigare sociala band.83 Detta påstående skulle kunna 

verifieras med studien av MoveOn. I MoveOn-nätverket bygger mycket av samhörigheten på 

redan existerande sociala band och på att medlemmarna agerar i sin lokala kontext och sedan 

delar resultatet ’globalt’. Dock är det nog ändå så att nya sociala band skapas genom Internet som 

kanske annars inte skulle ha uppkommit. Med Internets hjälp är det faktiskt möjligt för en svensk 

medborgare att påverka amerikansk inrikespolitik genom att vara aktiv medlem i de nätverk som 

har som syfte att påverka just denna politik, utan att vara sig varken medborgare eller i geografisk 

närhet till landet i fråga. På detta sätt skapas en annan form av globaliserande maktutövande. 

 

                                                 
81 Sklair, (2000), s. 344 
82 MoveOn var delaktig i att organisera de väldiga demonstrationer som hölls jorden över 2003 i protest mot 
USA’s krig i Irak.  
83 Castells (1996), s. 407-408 
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INDIVIDUALISERING 

 

Samtidigt som de nya sociala rörelserna växer sig allt starkare och allt fler människor engagerar 

sig, blir vårt samhälle mer och mer individualiserat. Komplexa samhällens övergång, främst i 

västvärlden, från den materiella produktionen till den alltmer överskuggande ”kulturella 

produktionen”, som service och tjänster, har lett till en ökad individualisering av samhället, detta i 

samklang med medias fokusering på individen.84 Även aktivism och politiskt arbete kan på vissa 

sätt sägas ha individualiserats, genom till exempel fokusering på konsumentens makt att välja 

miljömärkta eller rättvisemärkta produkter.  

 

Individualiseringen märks också genom användandet av Internet; Internet-aktivisten kan ha 

kontakt med många människor från olika världsdelar men är ändå ensam framför sin skärm. 

Castells menar att denna risk för isolering är överhängande i nätverkssamhället men det är en 

ganska dystopisk syn på saken.85 Internet förstärker visserligen på många sätt den växande 

fokuseringen på individen men Internet skapar också många gemenskaper som kanske inte skulle 

ha kommit till utan tekniken. Internet hjälper till att krympa avstånden mellan människor och det 

blir lättare att hitta likasinnade att diskutera med. Olsson pratar om en balkanisering av det sociala 

spelet på Internet, men även detta behöver inte ses i sin mest negativa betydelse.86 Internet samlar 

en sådan mångfald av människor och åsikter att sådana uppdelningar blir ofrånkomliga men 

genom att samla många rörelser inom ett och samma forum som till exempel World Social 

Forum, kan en sådan blandning ge upphov till nyttiga diskussioner.  

 

Fokuseringen på individen är också det som gjort att identitetsbaserade rörelser har växt på 

bekostnad av traditionella rörelser, som arbetarrörelsen. Internets höga nivå av interaktivitet gör 

att den politiska aktivisten har en möjlighet att göra sin röst hörd på ett sätt som tidigare inte varit 

möjligt. Förvisso är det så att gräsrotsorganisationer har funnits mycket länge men med hjälp av 

Internet-teknologin har de en möjlighet att växa sig stora, globala och högljudda och nå ut till fler 

människor. På så sätt har de en större inverkan på de områden de engagerar sig i, må det vara val 

i USA, rebeller i Mexico eller att protestera mot tunnelbanepriser i Stockholm. Tekniken kan 

även, som i bland annat zapatisternas fall, användas i rent överlevnadssyfte genom de filmer som 

                                                 
84 Castells, (1998), s. 363 
85 Castells, (1996), s. 404 
86 Olsson i Hvitfelt & Nygren, (2002), s. 216 
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kommer att produceras i deras mediacenter.87 Nätverk som MoveOn visar också på makten hos 

de nätverk som dagligen blir större på Internet och på detta mediums kraft att få intresserade 

människor engagerade och nå ut till dem som kanske inte är så intresserade.   

 

MAKTEN OCH DET FJÄRDE VÄRLDSKRIGET 

 

Makt är ett begrepp som kan tolkas ur olika perspektiv. Att rörelser som zapatisterna och 

MoveOn inte vill ta över den legitimerande identiteten, alltså den reella makten, visar på att de 

inte är intresserade av den makt som kan beskrivas i termer över att ha makt över någon eller 

någonting. Den makt de kämpar för och eftersträvar är snarare makten, eller möjligheten, att 

påverka sin omvärld. En sådan makt kan beskrivas med det engelska begreppet empowerment som 

kan översättas med möjliggörande. För zapatisterna är det inte makten i sig som är av betydelse, 

utan vilka möjligheter till förändring det ligger i den. Det går alltså att se ett skifte i många av de 

nya sociala rörelsernas syfte; de vill inte ha makt för att regera utan makt för att engagera. Många 

tidigare rörelser har fallit på sin strävan efter att ta över makten, vilket har lett till att de blivit 

korrumperade. Exempel på detta är många av de revolutionära rörelser som uppkom i 

Sydamerika under 60- och 70-talet. Även zapatisterna och EZLN har en bakgrund i en sådan 

marxistisk rörelse, men den zapatistiska rörelsen förändrades. Från att ha haft marxistiska 

ideologier började EZLN lyssna till ursprungsbefolkningens krav, och de ville inte ha makten 

utan de ville hellre, tillsammans med hela Mexicos folk, påverka makthavarna till att förändra 

samhället. 

 

Olika nätverksformer kan ge upphov till flera olika maktförhållanden. Nätverk existerar som 

tidigare nämnts i många olika former, men i alla formerna når information ut till alla noderna, det 

som skiljer nätverken åt är hur denna information flödar. Genom att informationen tar olika 

vägar skapas också olika maktstrukturer. I de mer hierarkiskt ordnade nätverken är den centrala 

noden i en större maktposition än alla de andra, den som håller den här positionen kan avgöra 

vilken information som går ut till resten av noderna. I det mest decentraliserade systemet, 

allkanalsnätverket, gäller inte samma maktstrukturer, här är det i stället en fråga om att kunna 

                                                 
87 Denna metod används av många utsatta grupper världen över vars ord utan andra bevis väger lät mot de 
makter, vare sig statliga eller andra, som de kämpar emot. Genom att dokumentera sin vardag och visa på 
orättvis behandling inför världen skaffar de sig ett större skydd än vapen kan ge. Uppgifterna är hämtade från det 
kanadensiska paret Peter Wintonick och Katerina Cisek dokumentär Bildbevis som sändes i SVT den 9 
November 2003. I dokumentären påpekades även hur ny teknik har anammats av folk för att underlätta politiska 
aktioner, till exempel det som kallas för Faxrevolutionen i Kina och SMS-revolutionen i Filippinerna, en aktion 
som ledde till presidentens avgång.   
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hantera det enorma informationsflödet. Trots det finner vi att det går att skönja vissa 

makthierarkier i allkanalsnätverk som exempelvis 1zapatista, där de medlemmar som är mest 

aktiva får en helt annan position av auktoritet än de som är passiva medlemmar och alltså 

ständigt blir mottagare av de aktiva medlemmarnas åsikter och information. 

 

Ronfeldt m. fl. menar att allkanalsnätverk är den bästa formen för att utkämpa ett nätkrig.88 Dock 

är det inte alltid så lätt att definiera ett större nätverk som varandes enbart en form av nätverk. 

Även om både zapatisterna och MoveOn har många delar i sina nätverk som är mycket 

ohierarkiska och decentraliserade har båda två trots allt ett centrum. Detta gör att det inte går att 

klassa zapatisterna och MoveOn i sin helhet som allkanalsnätverk utan snarare som stjärnor. 

Detta visar att även stjärnformen är en väl fungerande nätverksform. Analysen av zapatisternas 

stödnätverk och MoveOn visar också att en kombination av flera olika sorters nätverk är ett 

vinnande koncept. Ett renodlat allkanalsnätverk passar mycket bra i mindre nätverk vars syfte 

inte är att åstadkomma övergripande förändringar, men så fort nätverket växer sig så komplext 

som zapatisternas eller ens MoveOn blir det genast mycket mer svårhanterligt att inte ha en 

central punkt.  

 

Marcos menar att vinnarna i det fjärde världskriget kommer att vara de med mest ekonomiskt 

kapital. Han relaterar detta till globaliseringsfrågan och menar att den finansiella globaliseringen 

kommer att leda till en grov decimering av världens fattiga befolkning, vilka kommer att fortsätta 

att vara förlorarna om denna globalisering inte ändrar riktning.89 Här kommer Internet och 

tillgången till Internettekniken in som en central fråga. Zapatisterna insåg tidigt vikten av att 

tillgodogöra sig detta medium och det var främst genom Internet som Marcos kommunikéer 

spreds över världen, bland annat texten om det ovan nämnda fjärde världskriget. Om man som 

Marcos argumenterar att makten följer dem med mest pengar kan man fundera över om det går 

att flytta denna ekonomiska makt. Zapatisternas taktik att påkalla världsopinionen kan ses som ett 

försök till att rubba den ekonomiska makten. Det blir också tydligt att det som kommer att vara 

avgörande i detta skifte är tekniken, precis som Dutton pekar på.90 Genom att tillgodogöra sig 

tekniken, skiftas maktbalansen något, vilket kan vara början på en annan utgång av det fjärde 

världskriget än den Marcos beskriver. Internet i händerna på demokratiska sociala rörelser som 

till exempel zapatisterna, där öppenhet råder, kan användas som ett redskap mot Marcos syn att 

                                                 
88 Ronfeldt m. fl. (1998) s. 13 
89 Subcomandante Marcos i Hayden, Tom (red.) (2002) s. 270-273 
90 Dutton, (1999) s. 328 
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de fattiga kommer att förlora. Zapatisterna och MoveOn kan ses som ett exempel på en mer 

positiv syn. 

 

DEN DIGITALA KLYFTAN 

 

Tekniken är, som tidigare nämnts, en vattendelare i frågan om tillgången till denna nya 

elektroniska makt. Internettekniken har ingen makt i kampen mot den finansiella globaliseringen i 

sig om den inte används av sociala rörelser. Tekniken står också i centrum för den digitala klyftan 

i diskussionerna om hur tekniken påverkar vårt samhälle och dess utveckling. När det talas om 

den digitala klyftan i generella termer är det ofta en skillnad mellan öst och väst, mellan nord och 

syd som avses, men det finns även många skillnader i enskilda länder. Castells skriver om flera 

undersökningar gjorda i USA, som visar att det där finns djupa skillnader mellan vita och svarta, 

mellan hög- och lågutbildade, mellan gammal och ung, mellan hög- och låginkomsttagare och 

mellan engelsktalande och de som inte kan engelska.91 Den etniska skillnaden blir också mycket 

tydlig i skillnader mellan i- och u-länder. Informationsåldern, för att använda sig av Castells ord, 

är inte färgblind.92 Tillgången till Internettekniken ger användaren makt att påverka hur världen 

utvecklas. Tillgången är också något som hänger ihop med utbildning. Hos zapatisterna i Chiapas 

har vi observerat hur det fokuseras på detta behov av utbildning och att utveckla skolsystemet var 

en av de första prioriteringarna när civila centra som Oventik skapades. När det nu har byggts 

upp ett skolsystem satsar man mycket resurser på att utveckla mediacenter som i slutändan 

kommer att öka tillgången till Internet och de nätverk som redan har en anknytning till 

zapatisterna, vilket ytterligare kan öka zapatisternas makt att påverka. Svårigheterna ligger dock i 

att större delen av befolkningen har liten eller ingen kunskap inte bara i engelska utan i många fall 

även i spanska. Det blir därför ännu mycket svårare för denna grupp att tillgodogöra sig den 

teknik de vet att de behöver för att göra sig hörda i det globala samhället. Många indianer talar 

som mest en bristfällig spanska vilket gör dem isolerade även i många andra avseenden.93

 

Informationsteknikens utveckling bidrar även till att skapa möten mellan människor. 

Användandet av Internet får människor att träffa varandra både virtuellt och i den fysiska 

världen, och även att skapa saker tillsammans eller att delta i lokala och globala aktioner. Den 

                                                 
91 Castells, (1996) s. 394 - 401 
92 Castells,  (2001) s. 249 
93 Man kan också spekulera i hur stark viljan att lära sig spanska är i indiansamhällen när de av den 
spansktalande regeringen ses som i det närmaste osynliga. När de föds utfärdas inga födelseattester och när de 
dör inga dödsattester vilket gör det lätt för regeringen att förneka larmrapporterna om hur många som dör på 
grund av fattigdom. 
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värld som Internetanvändaren befinner sig i är inte något fysiskt rum, den existerar inte i någon 

enskild nation. Trots detta finns det många territoriella faktorer som spelar in och då kanske 

främst språket. Det språk som används mest är engelska, vilket betyder att de som behärskar 

engelskan får en fördel och om man inte talar engelska alls, vilket många människor inte gör, 

krymper Internet-världen avsevärt. Men om man bortser från språket så kan man se att 

kulturskillnaderna inte försvinner på Internet, även om detta kan debatteras då större delen av 

Internet fortfarande har en anglo-amerikansk identitet. För många minoriteter och undanskymda 

grupper blir dock Internet ett verktyg för att berätta om sin kultur och nationella identitet och på 

så sätt kan Internet stärka den territoriella identiteten vilken, som i fallet med zapatisterna och 

även MoveOn, kan stärka projektidentiteten.  

 

Det kan vara intressant att diskutera ifall den digitala klyftan verkligen minskar eller om den ökar, 

såsom Mattelart menar, i och med att många fattiga länders befolkningar inte kan hänga med i 

teknikens höga utvecklingstakt.94 När utvecklingsländerna en dag äntligen är uppkopplade mot en 

telefonlinje har västvärlden gått vidare till höghastighetsbredband och nya höjder av ögonblicklig 

information som ser till att den digitala klyftan skapar en tydlig gräns mellan fattig och rik, mellan 

västerländska ideal och alla andra och bibehåller den rådande maktfördelningen. I slaget om 

tillgången till Internettekniken ligger alltså världens utvecklingsländer i underläge, liksom inom så 

många andra aspekter. Här kommer nätverk såsom zapatisternas stödnätverk att spela en stor roll 

eftersom de arbetar för att jämna ut klyftan, bland annat med sådana projekt som Schools for 

Chiapas, som sedan starten av det zapatistiska upproret har byggt skolor i Chiapas. På det här 

viset knyts det lokala agerandet långsiktigt ihop med den globala spridningen, vilket kanske 

kommer att få stora konsekvenser i framtiden.  

 

FLEXIBILITET OCH KOMPLEXITET 

 

Flexibiliteten och komplexiteten hos Internet gör att det också krävs mer av användaren. Vi 

måste idag sålla igenom en oändlig mängd information för att hitta den som vi tycker är relevant. 

För den som är intresserad av sin omvärld och vill påverka sin livssituation kan det tyckas att det 

idag krävs mer av den globale medborgaren än tidigare.  Det kan också ligga en fara i att som 

individ försöka ta itu med problem som på grund av Internets komplexitet blir alltför stora och 

svårförklarade, meningen går förlorad i försöken att täcka in all denna information och alla dessa 

människor med sina olika agendor som är kopplade till en oändlig mängd nätverk som i sin tur är 
                                                 
94 Mattelart, (2003) s. 161 
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kopplade till varandra i ännu större nätverk. Kanske borde vi som Wilhelm menar för att öka 

effektiviteten  koncentrera oss på mindre, mer specifika mål så att dessa tillsammans från sina 

skilda håll gör större verkan än om alla försöker nå alla mål samtidigt. 95 MoveOn har lyckats med 

detta i viss mån med sina enpunktskampanjer som har valts ut av medlemmarna själva. 

Visserligen har själva organisationen ett stort och komplicerat syfte men genom att dela upp det i 

mindre delar och delegera ut ansvaret för dessa på stora grupper av sina medlemmar uppnår de 

ofta resultat med sina kampanjer. MoveOn har verkligen tagit fasta på det gamla talesättet många 

bäckar små... 

 

Internettekniken är mycket väl lämpad för att ta itu med ett så pass komplicerat socialt problem 

som klyftorna mellan i-land och u-land, eftersom tekniken själv är ett komplext fenomen som ju 

kan ses i formationen av globala nätverk där tusentals människor kopplas samman i något som 

kan synas som organiserat kaos men som trots allt har gett upphov till stora förändringar i 

samhället. Som Castells uttrycker det: 

 

Users shape the Internet to an even greater extent than any other technology because of the 

speed of transmission of their feedback, and the flexibility of the technology.96

 

Just flexibiliteten hos Internet gör det mycket lämpat för att ta itu med politiska problem på en ny 

nivå, något som antinyliberalismrörelsen ofta påpekar, ett nytt sätt att styra politiken, ett nytt sätt 

att lufta sina åsikter. Castells talar om nätverket som en konfiguration som numera kan appliceras 

på i princip alla former av processer eller organisationer. Han menar att ”nätverkslogiken behövs 

för att strukturera det ostrukturerade samtidigt som flexibilitet bevaras, eftersom det 

ostrukturerade är den drivande förnyelsekraften bakom människans aktivitet.”97 Detta 

resonemang ger liv åt det gamla uttrycket ”ur kaos kommer ordning”. Men även om Internet som 

Castells säger är det bästa medlet för att ta itu med komplexa sociala problem får man inte 

glömma att tekniken aldrig kan vara en lösning i sig, det är vad som görs med tekniken som är 

viktigt. Just därför är det intressant att Internet, som från början skapades som ett verktyg för 

armén, så snabbt anammades och togs över av det civila samhället, vilket hela tiden omformar 

dess innehåll och användningsområden. Denna form av dynamik kan komma att förändra många 

aspekter i människors liv. 

 

                                                 
95 Wilhelm, s. 156 
96 Castells, (2001), s. 255 
97 Castells, (1998), s. 93 
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GRÄSRÖTTER OCH PRESIDENTER 

 

Det var i samband med den pågående presidentkampanjen inför valet 2004 som MoveOn-

strategin för första gången dök upp inom partipolitiken. En av de demokratiska kandidaterna, 

Howard Dean, blev snabbt mer känd för sin Internetkampanj än sina egentliga valfrågor. Dean 

insåg plötsligt Internets potential och hur en presidentkandidat skulle nå ut till de stora mängder 

av ungdomar och utomparlamentariska grupper som, åtminstone i det föregående valet, till stora 

delar uteblev från vallokalerna. Det som var så omvälvande med Deans kampanj var den höga 

nivå av interaktivitet som präglade kampanjen genom Dean’s närvaro på Internet. Genom att 

finnas tillgänglig för väljarna där skapades snabbt en känsla av sammanhållning bland Deans 

supportgrupp som också kunde sträcka sig över stora geografiska avstånd.  

 

Dean och hans kampanj tog ytterligare lärdom av MoveOn och började använda sig av en sida 

kallad MeetUp.com som är en online mötesplats för att organisera möten ansikte mot ansikte 

med folk som vill diskutera samma sak. På samma sätt som MoveOn ville alltså Dean få sina 

väljare att mötas och börja diskutera politik och låta mun-mot-mun metoden arbeta för att sprida 

sina budskap. Metoden tycks fungera, MoveOn har ett enormt stort medlemstal för en 

gräsrotsorganisation i USA och Howard Deans kampanj samlade in mer pengar på kortare tid än 

någon annan kandidat. 

 

Deans val att använda sig av gräsrotsmetoder i sin valkampanj kan vara ett sätt för honom att nå 

väljare som annars inte hade röstat. Genom öppenheten i valkampanjen lyckades Dean kanske få 

röster av dem som tappat tron på partipolitiken och ägnar sig åt utomparlamentarisk verksamhet 

istället. Deans taktik bygger på det som Ronfeldt m. fl. kallar för ”counternetwar”98, för att 

bekämpa en rörelse som använder nätverk i sin krigsföring måste man själv bilda nätverk. I 

Deans fall kan man snarare säga att han försökte bekämpa ointresset för partipolitiken. 

 

MAKT I FRAMTIDEN 

 

Vad kommer då makt att vara i framtiden? Den förflyttning av makt från produktion till 

information som alltmer sker i den västerländska delen av samhället kommer säkerligen att sprida 

sig över världen, om än över många långa år. Frågan är vilken roll den ekonomiska 

globaliseringen spelar i den utvecklingen, om det är så som Marcos menar att stora delar av 
                                                 
98 Ronfeldt m. fl. (1998), s. 17-18 
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jordens befolkning kommer att bli överflödiga eller om denna del, genom att ta till sig 

nätverkstekniken och skapa ett alternativt globaliseringsbegrepp, kommer att jämna ut de sociala 

klyftorna och därmed även maktfördelningen. Nätverk som MoveOn tycks visa på att ett ökat 

intresse för en ny form av öppenhet, genom vilka människors intresse och engagemang för 

rättvisa och demokrati kan väckas, vilket kan komma att gå emot ekonomiska intressenter som 

transnationella multiföretag vars enda intresse är ekonomisk vinning och tillväxt.  Kanske kan 

dessa resonemang verka blåögda men en sak verkar vara säker, att den engagerande makten i 

händer på nya sociala rörelser med sann demokrati som mål, kan driva igenom stora förändringar 

både i det lokala och det globala samhället. Dessa rörelser visar även på vilken kraft det ligger i 

möjligheten att skapa samhörighet mellan människor. Globala manifestationer liksom de 

fredsdemonstrationer som genomfördes mot USAs invasion av Irak 2003, kan komma att välta 

regimer därför att samhörigheten skapas snabbare nu. Tekniken blir ett enormt viktigt verktyg för 

att förändra världsordningen. Dessa manifestationer skulle knappast ha kunnat bli så stora och 

samordnade utan den nätverksteknik vi ser idag, och de kommer av allt att döma inte att 

försvinna.  

 

Vissa rörelser som motsätter sig den nyliberala och globala ekonomin stannar vid att kritisera och 

uppmärksamma problemen med denna ekonomi, men det finns de rörelser som går vidare, 

formulerar egna lösningar, kanske till och med försöker sig på att skapa en ny värld enligt sina 

egna krav. Det sistnämnda är något zapatisterna har gjort och fortfarande gör, deras historia 

började med en revolution mot den svåra livssituation som till stora delar skapats av den globala 

ekonomins frammarsch. Deras kamp slutade dock inte med att de lyckats genomföra sin 

revolution, de fortsätter med att så långt det går skapa en sådan värld som de vill leva i, genom att 

grunda skolor, utveckla hälsovården och starta kooperativ. Denna strävan efter att faktiskt 

förändra sin vardag skiljer rörelser som enbart gör motstånd från det Castells kallar  rörelser med 

en projektidentitet, och det sätts ett stort hopp till att dessa rörelser ska bli en 

samhällsförändrande faktor.  

 

Men även om det kan sägas att zapatisterna lyckades med sin inledande revolution så kämpar de 

fortfarande mot samma problem. En dryg vecka efter det att vi återvänt från vår resa till Chiapas 

i Mexico, nåddes vi via Internet av nyheten att en zapatistisk by vid namn Nuevo San Rafael i 

området Montes Azules i Chiapas, hade attackerats och bränts ned. Militära styrkor fanns på plats 

och skar av all kommunikation med byn och hindrade oberoende observatörer från att ta sig dit. 

Vittnen från attacken berättade att 23 hus bränts ned i byn och dess innevånare drivits på flykt. 
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Byn hade tidigare, liksom flera andra byar i Chiapas, hotats med tvångsförflyttning av federala 

styrkor. Den tionde april i år skedde ytterligare en våldsam attack mot zapatister i Chiapas. En  

zapatistdemonstration var på väg med vatten till en by  vars vattentillförsel skurits av av 

myndigheterna när de stötte på hotfullt motstånd från de lokala myndigheterna och började 

därför dra sig tillbaka när vägen bakom dem spärrades av och de attackerades hårt med både 

pistoler och machetes. 35 zapatister skadades allvarligt.   

 

Dessa händelser visar tydligt på behovet att upprätthålla de internationella stödnätverk som 

zapatisterna har byggt upp. De visste innan de inledde sin revolution att de skulle möta våldsamt 

motstånd och att det enda skyddet mot denna övermakt var information till omvärlden. Att dessa 

attacker fortfarande sker 10 år efter revolutionen  och den lilla uppmärksamhet detta får i allmän 

media understryker bara att nätverken är lika viktiga nu som då, om inte ännu viktigare just därför 

att zapatisterna har försvunnit ur det allmänna nyhetsrummet, de är inte längre nyheter. Men 

deras situation är densamma.  

 

Informationsåldern är en världsordning som domineras av ett informationsöverflöd, där gränser 

håller på att suddas ut, gamla konflikter förlorar sin mening och nya växer fram. Att den nya 

tekniken har haft en stor effekt på dessa värden och på vårt dagliga liv råder det föga tvivel om. 

Problemet med analysen av denna påverkan blir snarare att tekniken har haft så många olika 

effekter som tolkas på olika sätt beroende på i vilket läger du väljer att stå. De som kämpar mot 

nyliberalismens framfart hävdar att tekniken har skyndat på globaliseringsutvecklingen i en takt 

som utvecklingsländer inte kan hänga med i och att den har hjälpt till att möjliggöra 

världssamhällets omformation till en global frihandelsmarknad som inte tar någon hänsyn till 

dem vars kultur inte passar in i det nya mönstret. Å andra sidan har dessa kritiker också tillägnat 

sig tekniken för att kämpa mot just nyliberalismen, som framstående exempel på detta kan ses 

zapatisterna och deras ”netwar” mot både den mexikanska regeringen och det nyliberala 

samhället i stort, och MoveOn, ett nätverk som startades för sex år sedan av två personer och 

som nu har flera miljoner medlemmar världen över och växer. Att båda rörelserna har haft en 

stor påverkan på sina närsamhällen kan de otaliga böckerna om zapatisterna och MoveOns stora 

uppmärksamhet i amerikansk press vittna om. Nätverkssamhället har för dessa rörelser inneburit 

att de har kunnat växa explosionsartat och knyta till sig enorma mängder av människor världen 

över. Denna globalitet och storlek gör att de får en helt annan legitimitet och position i det nya 

samhället. Det faktum att de genom att organisera sig i nätverk också tvingar sina motståndare att 

svara på detta genom att också organisera sig i nätverk, gör att de har haft och kommer att få en 
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mycket stor inverkan på samhället i stort, där politik, handel och demokrati tycks ha blivit 

ohjälpligt intrasslade i varandra.   

 

De nya sociala rörelserna skiljer sig från de tidigare främst genom sina syften och den nya synen 

på vilken definition av makt som är värdefull. Samtidigt som informationssamhället växer fram 

blir det också tydligt i dessa rörelser att det inte längre är viktigt att regera utan att engagera. Det 

är den som håller världsopinionens uppmärksamhet  som också har mest makt att påverka och 

därigenom driva igenom sina syften. Den nya nätverksformen används också inom den politiska 

aktivismen, men inte bara i kretsar som World Social Forum utan den växande gräsrotsrörelsen 

tar sig även in i partipolitiken och får kanske därigenom en annan legitimitet och ytterligare 

möjligheter att omforma  samhällen. Internet och nätverkstekniken spelar därför en stor roll i 

många människors liv, där avstånden till de stora besluten helt plötsligt har minskat och där 

möjligheten att förändra samhället kanske inte känns lika avlägsen. Internet och nätverkstekniken 

leder till nya och intensifierade sociala relationer människor emellan, mängder av information 

skickas tvärs över världen varje sekund. Med sajter, diskussionsforum och e-mail har ordet 

kommit att få en ännu mer framskjuten plats i vårt dagliga liv. Och så länge nätverk mellan 

människor finns, så kommer ordets blomma aldrig att vissna.  
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