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Sammanfattning 

Det här är en uppsats som behandlar demokratisynen hos deltagare vid European Social 
Forum 2008 i Malmö. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns samband mellan 
erfarenheter av politiska handlingar, identifiering med den globala rättviserörelsen och synen 
på hur demokratiska beslut i allmänhet bör fattas. Individer inom den globala rättviserörelsen 
kan ses som handlande subjekt inom utvecklingen av demokratiska system, då rörelsen 
formulerar en kritik mot globalisering och odemokratiska beslutsformer och strävar efter att 
möjliggöra en annan form av globalisering och en annan form av demokrati. Teoretiskt tar 
undersökningen avstamp i tre idealtypiska demokratiformer: deltagardemokrati, deliberativ 
demokrati och representativ demokrati, som har tre skilda utgångspunkter när det gäller 
former för beslutsprocesser. Även politiskt handlande går att skilja åt teoretiskt, i form av 
kollektivt och individuellt politiskt handlande. Genom en statistisk analys i form av 
faktoranalys och regression i verktyget SPSS har jag visat att erfarenheter påverkar synen på 
demokrati. En deltagardemokratisk syn främjas bland annat av en stark identifiering med den 
globala rättviserörelsen, erfarenhet av konfrontativa politiska handlingar och erfarenhet av 
deltagardemokratiska mötesformer. En deliberativ demokratisyn främjas bland annat av en 
stark identifiering med den globala rättviserörelsen, erfarenhet av konfrontativa politiska 
handlingar och erfarenhet av deliberativt demokratiska mötesformer. En representativ 
demokratisyn främjas av erfarenhet av rörelse- och föreningsaktivitet på europeisk nivå och 
erfarenhet av representativt och informativt politiskt handlande. Resultaten visar också att 
individers demokratisyn är komplex och ofta innehåller element från flera olika idealtypiska 
demokratimodeller. 
 
Nyckelord: European Social Forum, globala rättviserörelsen, sociala rörelser, demokratisyn, 
SPSS, politiskt handlande.  
 
 

 



Abstract  

This is a thesis about views on democracy among participants at the European Social Forum in 
Malmö 2008. The aim is to study if there are any statistical connections between experience 
of political actions, identification with the global justice movement and the view on 
democracy. The theoretical frames of the thesis are twofold: theories on democracy and 
theories on political actions. Democracy is divided into three different systems: participatory 
democracy, deliberative democracy and representative democracy. Political actions are 
divided into collective and individual political actions. By carrying out a statistical analysis 
through regression and factor analysis am I able to confirm that an experience of political 
actions have a statistical influence on an individual view on democracy. A participatory view is 
influenced by a strong identification with the global justice movement, experiences of 
confrontation as political method and experiences of participatory ways of making political 
decisions. A deliberative view is influenced by a strong identification with the global justice 
movement, experiences of confrontation as political method and experiences of deliberative 
ways of making decisions. A representative view on democracy is influenced by experiences of 
European movement- or association activity and experiences of representative and 
informative political actions. The results show that individual’s view on democracy is a 
question of great complexity and is often containing elements from different democratic 
ideals. 
 
Keywords: European Social Forum, global justice movement, social movements, view on 
democracy, SPSS, political actions 
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Inledning 

Allt färre väljer idag att engagera sig i traditionella politiska organisationer. Aktivitet i partier, 

fackförbund och intresseorganisationer minskar mer och mer och framförallt är det färre 

unga som engagerar sig i de traditionella organisationerna (se t.ex. Demokratiutredningen 

2000). Dagens politiska engagemang tar nya uttryck och nya former av politiskt 

ställningstagande växer fram. Istället har vardagen blivit en arena där individen kan visa sitt 

politiska ställningstagande, i form av till exempel sopsortering, konsumentmakt och att driva 

dagis i föräldrakooperativ (Amnå 2004, Sörbom 2002, Sörbom 2004b, Bengtsson 2008).  

 

Demokratin befinner sig idag i en paradoxal situation. Det finns fortfarande ett allmänt 

förtroende för demokratins institutioner (t.ex. ökade valdeltagandet med två 

procentenheter mellan de allmänna valen år 2002 och 2006, se Valmyndigheten 2009 

[online]), men samtidigt lever en stark kritik mot de samma. På internationell nivå har man 

funnit en stark ökning i politiskt deltagande i takt med att allt fler länder demokratiseras. 

Även i Sverige kan man se att politiskt deltagande ökar, och minskar samtidigt. Färre 

individer är med i politiska partier, men allt fler gör aktivt politiska handlingar i sin vardag. 

Allmänheten har blivit mer aktiv genom att ställa fler krav och i allt högre grad driva egna 

frågor, vilket i ett historiskt perspektiv kan ses som en stor omvandling i demokratins 

utveckling (Dahl 1999, Sörbom 2002). 

 

I september 2008 samlades omkring 12 000 politiskt engagerade personer vid European 

Social Forum (ESF) i Malmö för att diskutera politiska frågor som till exempel demokrati, en 

hållbar värld och mänskliga rättigheter (ESF 2009b [online]). Detta sociala forum är ett av 

många som de senaste åren genomförts runt om i världen, både på lokal, nationell och 

global nivå. Det här är en uppsats som handlar om aktivisterna som deltog vid ESF i Malmö 

och det konkreta försök att bredda demokratin som ESF kan erbjuda i en tid när denna står 

inför stora utmaningar. Inom den globala rättviserörelsen, som ESF är en del av, diskuteras 

demokrati flitigt och det borde därförfinnas många idéer inom denna rörelse om vad 

demokrati är och hur dess metoder bör se ut. 
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Organisationer och företag har idag relationer över nationsgränserna och skapar 

transnationella samarbeten. Fler beslut som rör många människor i olika länder flyttas till en 

högre nivå som mellanstatliga samarbeten, t.ex. EU och Världsbanken. Ekonomiska 

marknadskrafter blir i högre grad styrande över olika delar av samhället. Dessa är inte 

demokratiska eftersom de inte är kopplade till nationalstaterna där medborgarna äger 

demokratiska rättigheter, som till exempel rösträtt. Detta innebär också att det är svårare 

att påverka beslutsprocesser inom dessa samarbeten då det inte finns självklara kanaler för 

inflytande vilket ger som följd att det från flera håll efterfrågas nya former att påverka. Häri 

ligger globalisering som ett problem, vilket den globala rättviserörelsen ställer sig kritisk mot 

(della Porta & Tarrow 2008, Hansson 2008, Wennerhag 2008). 

 

En global värld innebär inte bara problem, den ger också möjlighet för människor från hela 

världen att gemensamt diskutera politik, spela dataspel över nätet och på andra sätt skapa 

nya transnationella kontaktytor. Informella nätverk och organisationer sprids över de 

nationella gränserna. Den globala rättviserörelsen är ett exempel på en sådan transnationell 

rörelse som främst riktar kritik mot neoliberalismen, att mycket av makten förskjuts från den 

politiska sfären till den ekonomiska och att marknaden får mer makt över strukturer som 

påverkar många människor över hela världen (della Porta & Tarrow 2008, Wennerhag 2008). 

Den globala rättviserörelsen ser sig själv som en viktig arena för att testa och utveckla 

demokratin, då denna flitigt diskuteras inom rörelsen, både som teori och praktik (Andretta 

& della Porta 2009, della Porta 2009a). Rörelsen och dess aktivister förespråkar en 

globalisering underifrån, på ett mer demokratiskt sätt som en kritik mot den enligt rörelsen 

odemokratiska och orättvisa globalisering vi ser idag (della Porta & Giugni 2009). 

 

Det finns många skäl till varför det är relevant att studera sociala rörelser. För det första är 

de sociala rörelserna viktiga eftersom de är med och skapar förändring utanför de 

etablerade kontexterna, utan ”tillgång till formell makt” (Wettergren & Jamison 2006b:9). 

För det andra menar rörelseforskaren Donatella della Porta att de sociala rörelserna är 

viktiga att studera ur demokratisynpunkt, både för att de själva genom sin kritik utvecklar 

demokratin och för att demokrati är ett centralt begrepp inom rörelserna (della Porta 

2009c). Ett exempel på hur en rörelse har påverkat en utveckling är den tidiga 

arbetarrörelsen som startade i rörelseform och trots den tidiga avsaknaden av en etablerad 
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organisation lyckades förbättra arbetares villkor och bidra till utvidgningen av rösträtten 

under tidigt 1900-tal.  

 

Utifrån dessa utgångspunkter vill jag undersöka vilken demokratisyn som finns bland 

aktivisterna inom den globala rättviserörelsen idag. Eftersom demokrati är ett så pass 

centralt begrepp för rörelsen har jag med hjälp av statistisk data undersökt de individer som 

är bärare av rörelsen och deras uppfattning om olika demokratiska aspekter. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att diskutera hur individers olika erfarenheter av politiskt 

handlande och identifiering med den globala rättviserörelsen kan tänkas ha samband med 

en övergripande demokratisyn. Undersökningen är genomförd men hjälp av statistisk data 

från European Social Forum i Malmö.1

 

 

Då vi befinner oss i en tid där det politiska livet förändras och synen på demokrati blir mer 

och mer komplex är det relevant att undersöka olika typer av demokratisyner kopplade till 

olika typer av politiska handlingar. Den globala rättviserörelsen är här ett exempel på en 

aktör där demokratibegreppet och olika strategier för att påverka samhället diskuteras i 

syfte att aktivt påverka samhället. Även om den globala rättviserörelsen uttrycker att de inte 

är en aktör som uttalar sig i politiska frågor, så kan man se rörelsen och dess individer som 

aktörer inom demokratiutvecklingen och inom utövandet av demokrati, då den samlar 

individer som på olika sätt vill diskutera och förändra samhället. Den globala rättviserörelsen 

är på ett sätt redan i sig självt ett uttryck för en demokratisyn. I principprogrammet går att 

läsa att världen måste styras på mer demokratiska sätt och ge fler människor bättre villkor 

att vara en del i beslutsprocesser (ESF 2009a). Rörelsen kan ses som en aktiv aktör som 

arbetar och utvecklar både inåt och utåt och de sociala forumen är en viktig plats att testa 

och utveckla demokratin (della Porta 2009b, Haug m.fl. 2009, Wennerhag 2008). 

 

 

 

                                                 
1 Se www.sh.se/socialmovements för mer information om det svenska forskningsprojektet kring sociala 
rörelser och den globala rättviserörelsen. 

http://www.sh.se/socialmovements�
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Jag har valt att utifrån mitt material ställa följande frågor: 

- Vilka demokratisyner finns representerade bland de aktiva inom den globala 

rättviserörelsen? 

- Vilka typer av politiska erfarenheter och handlingar finns representerade bland de 

aktiva inom den globala rättviserörelsen? 

- Går det att finna samband mellan individers olika erfarenheter samt identifiering med 

rörelsen och deras olika syn på demokrati? Vilka är i så fall dessa samband? 
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Bakgrund 

I det här kapitlet beskrivs den globala rättviserörelsens historia och vilka avgränsningar som 

gjorts för denna uppsats. 

 

Sociala rörelser i en historisk kontext 

För att förstå demokratisynen inom den globala rättviserörelsen måste man också förstå hur 

demokratiutvecklingen har sett ut i relation till de historiska sociala rörelserna. Robert Dahl 

talar om tre huvudpunkter i demokratins utveckling. Dessa är demokratins födelse i 

Grekland och Rom, den representativa demokratins framväxt under 1800- och 1900-tal och 

framväxten av internationella institutioner under sent 1900-tal (Dahl 1999). Det är främst till 

de två senare huvudpunkterna som sociala rörelser kan knytas. 

 

Arbetarrörelsen är ett tidigt exempel på hur en social rörelse har påverkat en historisk 

utveckling, framförallt i relation till det demokratiska systemet. I och med arbetarrörelsens 

utveckling växte sig också partier starka under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal och blev 

tillsammans med intresseorganisationerna de självklara arenorna för att påverka politiskt. 

Efter att den allmänna rösträtten införts kom nästa stora utveckling först efter världskrigen. 

Under 50-talet växte sig en antikärnvapenrörelse stark, något som räknas till en viktig 

bakgrund till de nya sociala rörelser som utvecklades på 60-talet (Dahl 1999, Thörn 1997). 

 

1968 räknas som det verkliga startskottet för de nya sociala rörelserna. Studentupproren 

under sent 1960-tal byggde på konflikter i ett expanderande välfärdssamhället, framförallt 

kopplade till kritik kring det allt mer globala samhället och de globala frågorna, som till 

exempel fred, klimat och jämställdhet (Thörn 1997). Många av de studenter som 

protesterade hade en demokratisyn som och en stark vilja att förändra det de såg som 

orättvisa sätt att styra världen (Zackariasson 2006). 

 

Protesterna i samband med Världshandelsorganisationens (WTO:s) toppmöte i Seattle 1999 

kan ses som startpunkt för den globala rättviserörelsen. Grupperna som protesterade i 

Seattle var kontrastfyllda, nya former av engagemang och löst sammansatta nätverk 

samsades med traditionella aktörer som till exempel fackföreningar (Wennerhag 2008). År 
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2001 genomfördes det första World Social Forum i Porto Alegre i Brasilien som innebar kritik 

i stort format. Här gavs tillfälle för nätverk, individer och organisationer att samlas och 

diskutera alternativa former av globalisering och demokrati (Hansson 2008). I detta första 

Världsforums spår har fler Världsforum genomförts, dessutom har forumen spridits i fler 

dimensioner och numera genomförs både lokala forum och transnationella som till exempel 

European Social Forum. Alla sociala forum tar utgångspunkt i det principprogram som 

formulerades efter det första Världsforumet i Porto Alegre år 2001. Här regleras det mest 

grundläggande, som att forumen ska syfta till fri diskussion, att ingen kan göra uttalanden i 

forumens namn och att de sociala forumen motsäger sig mot de kapitalistiska och 

odemokratiska institutioner som i allt högre grad styr vår värld. 

 

Den globala rättviserörelsen är numera ett väletablerat uttryck både bland forskare och 

aktivister inom rörelsen och rörelsen har kommit att rikta en kritik mot att allt fler beslut 

som rör stora delar av världens befolkning tas av institutioner som inte styrs på tillräckligt 

demokratiska sätt, samt att det offentliga i allt högre grad privatiseras (Wennerhag 2008).  

 

European Social Forum i Malmö 

Den globala rättviserörelsen kan förstås som två delar, dels rörelsen i sig och dels dess 

sociala forum. Den här undersökningen använder data som samlades in under European 

Social Forum i Malmö år 2008, som är ett exempel på ett socialt forum som genomförs i den 

globala rättviserörelsens namn. Enligt det egna principprogrammet är ESF den europeiska 

versionen av World Social Forum (WSF) och man arbetar därför utifrån WSF:s 

principprogram. Här står bland annat att WSF ska vara en mötesplats för en fri demokratisk 

diskussion och utgöras av grupper och rörelser som motsäger sig neoliberalismens 

utbredning över världen. Fokus ligger på en transnationell diskussion kring alternativa 

demokratier, under parollen att en annan värld är möjlig. Ett socialt forum, om det än är 

globalt eller lokalt, bör ses som bundet till en fysisk mötesplats där många olika åsikter och 

grupper samlas för att diskutera politik och att forumen i och med detta får en konkret och 

viktig roll för den globala rättviserörelsen som helhet (ESF 2009a [online], Giugni m.fl. 2009, 

Wennerhag 2006, Wennerhag 2008). 
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Den globala rättviserörelsen kan definieras som ett löst sammansatt nätverk av mer eller 

mindre organiserade grupper som egentligen bara kopplas samman genom de gemensamma 

principprogram som används (della Porta 2009b, Hansson 2008). Man kan också definiera 

den globala rättviserörelsen som en form av ”organiserat kollektivt handlande” (Wettergren 

& Jamison 2006b:10), trots att rörelsen både består av organisationer och individer. Detta 

specifika kollektiva handlande utgår från en skapad gemensam kollektiv identitet gentemot 

en motpart, vilket ofta innebär det etablerade systemet eller kapitalismen och marknaden. 

 

Italienske sociologen Alberto Melucci menar att en social rörelse kan definieras som ”en typ 

av kollektivt handlande som a) baseras på solidaritet, b) är bärare av en konflikt och c) 

överskrider gränserna för det system inom vilket handlingen utförs” (Wettergren & Jamison 

2006b:22). En kollektiv identitet särskiljer handlingar som uttryck för en rörelse som helhet, 

från handlingar som väldigt många människor gör enskilt. I och med att individerna som 

deltar i rörelsen har en gemensam mening, ett gemensamt mål och ett tydligt förändrande 

syfte blir deras handlingar något mer, en känsla av sammanhang skapas (Wennerhag 2006, 

Wettergren & Jamison 2006b). Att många människor väljer att sopsortera innebär inte 

automatiskt att de har en gemensam kollektiv identitet. Att ansluta sig till den globala 

rättviserörelsen innebär däremot en anslutning till ett kollektiv. 

Den första punkten i WSF:s principprogram lyder: 

The World Social Forum is an open meeting place for reflective thinking, democratic debate of 

ideas, formulation of proposals, free exchange of experiences and interlinking for effective 

action, by groups and movements of civil society that are opposed to neoliberalism and to 

domination of the world by capital and any form of imperialism, and are committed to building 

a planetary society directed towards fruitful relationships among Humankind and between it 

and the Earth (ESF 2009a [Online]). 

Redan denna första princip betonar rörelsens gemensamma motpart, här benämnd som 

neoliberalism och imperialism. Genom att på något sätt ansluta sig till rörelsen och till 

principen ovan blir individen en bärare av dessa ideal och samtidigt del av kollektivet. Enligt 

della Porta och Diani (1999) bör man förstå sociala rörelser i ljuset av identiteter som är 

kopplade till kollektiv. De menar att identitetsutveckling är en social process där en individ 

kan se sig själv som bärare av vissa värden och samtidigt se att dessa värden bärs av andra 

individer. På det sättet kopplas privata, individuella erfarenheter till andras erfarenheter och 



8 
 

en kollektiv identitet skapas. För att den kollektiva identiteten ska skapas krävs också en 

motpart att polemisera sig mot, någon som kan anses vara ansvarig för de orättvisa 

förhållanden man kritiserar (della Porta & Diani 1999, della Porta 2009b), som synes i citatet 

ovan. 

Genom att kritisera rådande former av globalisering och demokrati förespråkar den globala 

rättviserörelsen en demokratisering och globalisering underifrån. Dagens representativa 

demokrati kritiseras både för bristande legitimitet och för bristande effektivitet.  Aktivisterna 

på forumen kritiserar de folkvalda i stor utsträckning och menar att dessa inte gör ett 

tillräckligt bra jobb (della Porta 2009f). Därmed är demokrati en viktig fråga för rörelsen och 

dessa aktivister och man vill visa på alternativ till de system som finns idag. 

Avgränsningar och definitioner 

Undersökningens avgränsningar 

Först och främst är detta en undersökning om individers demokratisyn på European Social 

Forum i Malmö år 2008. Ur den statistik jag har använt kan jag endast dra slutsatser om 

detta unika tillfälle. Konsekvensen blir att jag inte kommer att beskriva en utveckling eller en 

förändring. Under detta forum var de flesta deltagare från de nordeuropeiska länderna, som 

Norden och Tyskland (Andersson & Wennerhag 2009) till skillnad från många andra forum. 

För det andra är det individerna som är aktiva inom rörelsen som beskrivs, inte rörelsen som 

helhet eller fenomen. Då den globala rättviserörelsen är ett löst sammansatt nätverk av 

individer, organisationer och mindre rörelser är min utgångspunkt att det inom rörelsen kan 

finnas flera olika demokratisyner och mitt intresse ligger i att undersöka vilka de är och vad 

som kan ligga bakom dessa olika syner. 

Tidigare undersökningar om demokratisyn inom den globala rättviserörelsen (se t.ex. 

Wennerhag 2008, della Porta 2009a, della Porta 2009d) har använt sig av blandade metoder, 

framförallt kvalitativa i form av intervjuer. Wennerhags avhandling Global rörelse. Den 

globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar behandlar demokratisyn hos 

svenska aktivister med hjälp av kvalitativa metoder. Della Porta har i flera undersökningar 

undersökt aktivister från framförallt sydeuropeiska länder med hjälp av både kvantitativa 

och kvalitativa data. Till skillnad från dessa undersökningar tar jag utgångspunkt i den 

statistik som togs fram vid European Social Forum i Malmö, med deltagare från Europa. 
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Enkätundersökningen från Malmö 2008 innehåller fler frågor om aktivisters syn på 

demokrati i allmänhet än undersökningen som della Porta m.fl. genomförde vid European 

Social Forum i Aten år 2006 (della Porta 2009a, della Porta 2009d). En statistisk analys av 

kvantitativ data från European Social Forum i Malmö kan därför ge ytterligare dimensioner 

på samband mellan individers praktiska politiska bakgrund och en övergripande syn på hur 

de anser att demokratin bör utformas. 

Aktivisten: undersökningens objekt 

Det kan vara svårt att empiriskt analysera rörelser då de är så komplexa och uppbyggda av 

både olika utomparlamentariska grupper, organisationer och individer, varpå forskaren bör 

skapa ”analytiska konstruktioner” (Wettergren & Jamison 2006b:26) för att göra 

forskningsfältet greppbart. Rörelseforskarens uppgift är därför att studera mångfalden inom 

de sociala rörelserna (Wettergren & Jamison 2006b). I den här undersökningen har jag 

studerat individernas erfarenheter och värderingar kring demokrati och politiskt handlande 

för att komma åt ett uttryck för demokratisyn inom den globala rättviserörelsen i just detta 

valda sammanhang. 

Syftet inbegriper individer inom den globala rättviserörelsen som handlande aktörer, vilka 

utvecklar och bär upp en demokratisyn. Deltagarna i de olika sociala forumen benämns ofta 

som aktivister (se t.ex. della Porta 2009a, della Porta 2009d, Wennerhag 2008). I den här 

undersökningen är det aktivisten som är objektet. Statistiken jag har använt som källa svarar 

bland annat på hur ett antal individer ser på demokrati och vad de har för erfarenheter av 

demokrati och politiska handlingar. Därmed kan den här undersökningen bara svara på vad 

som driver och påverkar individers syn på demokrati, inom rörelsen, inte vilken 

demokratisyn rörelsen i sig uttrycker. Rörelsen är inget handlande subjekt, men det är 

däremot individerna. Jag har i denna undersökning valt att se deltagandet i rörelsen som en 

individuell handling vilket leder till att individen är i fokus (Bengtsson 2008). Genom att 

individerna väljer att delta i rörelsen och ställa sig bakom dess grundläggande 

ställningstaganden skapas också en kollektiv identitet inom den globala rättviserörelsen. 

Demokratibegreppet 

Demokratibegreppet är väldigt komplext och kan ha otaliga betydelser i lika många 

kontexter. Jag har valt att avgränsa min användning av demokratibegreppet till tre ideala 
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demokratimodeller: deltagardemokrati, deliberativ demokrati och representativ demokrati 

vilka definieras tydligare i teoriavsnittet. 
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Demokrati och sociala rörelser 

I det följande kommer jag att beskriva två olika typer av teoretiska perspektiv för denna 

undersökning. Dessa perspektiv är dels teorier om politiskt handlande och dels teorier om 

ideala demokratiska system. 

 

Kollektivt och individuellt politiskt handlande 

Politiska handlingar kan ta olika uttryck, de kan vara både kollektiva och individuella. Dessa 

två står dock inte i kontrast till varandra. Oavsett i vilken form de sker kan politiska 

handlingar definiera de som handlingar i syfte att förändra samhället (Sörbom 2002). I 

relation till sociala rörelser kan de två ses som sammansatta, man kan se ”livspolitiska 

handlingsformer som ett nytt slags kollektivt handlande” (Wennerhag 2008:302). Politik är 

alltid kollektiv i en eller annan form, i förhållande till en kollektiv föreställning. Individer är 

inte bara individer, de skapar också kollektiv. För att förstå politiskt handlande vill jag dock 

bena ut det som kan ses som särskiljande för de två formerna. 

Politik har tidigare setts som kopplat till nationalstaten. Partier är till exempel helt beroende 

av att det finns stater, inom vilkas ramar de kan verka. Politiska rättigheter är liksom partier 

och demokratiska system kopplade till staten, det är inom dess gränser som en medborgare 

äger rättigheten att rösta. Till skillnad från traditionella partier sysslar de flesta sociala 

rörelser med en annan typ av frågor som inte nödvändigtvis är kopplade till en viss nation, 

utan som är globala (Ahrne & Papakostas 2004, Wennerhag 2008). Politiska handlingar inom 

partier och organisationer kan ses som kollektiva handlingar, där det är partiet som är 

subjektet, som tar ställning i en viss fråga. Problemet som finns idag är att organisationer 

och partier får allt mindre legitimitet i och med att färre deltar i det och tillträdet till det 

politiska rummet blir därmed förbehållet en exklusiv grupp som trots allt väljer att aktivera 

sig i det kollektiva. Häri ligger den centrala kritiken mot de traditionella organisationerna 

ifrån de sociala rörelsernas sida (Sörbom 2004b, Young 2009). 

Politiskt engagemang kan också ha ett annat utseende med andra verktyg än hos de 

traditionella partierna. Istället för att organisera sig i partier gör individer idag i högre 

utsträckning politiska ställningstaganden i vardagen. Politiska handlingar blir därmed 

individuella istället för kollektiva som inom en organisation eller ett parti (Wennerhag 2008, 
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Sörbom 2004b, Amnå 2004). Sörbom exemplifierar detta med att sopsortering på så sätt blir 

en politisk handling. Denna nya form av individuella politiska handlingar kan också ses i 

relation till nya sociala rörelser då man inom dessa rörelser kritiserar parlamentariska 

metoder och uppmuntrar till ett breddat demokratibegrepp (Sörbom 2002). Denna nya syn 

på vad politik är och hur politik går till blir också synligt i och med att aktivitet i nya rörelser 

har ökat samtidigt som vardagspolitik blir vanligare och vanligare (Smith 2008). Politikens 

utarmning medför en syn där politiker står långt ifrån verkligheten istället för att 

representera den. Bland många individer finns därför en känsla av att det är viktigt med 

engagemang och att man som privatperson borde engagera sig mer politiskt.  Det finns idag 

höga förväntningar på att man borde vara politiskt aktiv, men samtidigt är det allt svårare att 

leva upp till dessa förväntningar. Individen blir politikens subjekt när många uttrycker att ”… 

politik är medborgarnas ansvar” (Sörbom 2002:129). 

Tre demokratimodeller 

Det första frågan som bör ställas i en undersökning om demokratisyn är: hur kan demokrati 

definieras? Vad finns skrivet om demokrati och specifikt om demokratisynen inom delar av 

den globala rättviserörelsen? Demokrati förutsätter först och främst att medborgare vill och 

kan vara aktiva och påverka omvärlden (Held 1997). 

 

Demokrati kan definieras som ett instrument för frihet som bygger på att människor är 

jämlika. Allas röster är lika värda, varje medborgare ska ha en jämlik rätt att medverka i 

beslut som rör dem, oberoende av bakgrund eller förkunskaper. Vilka ingår då i gruppen som 

ska besluta? Detta är ett viktigt problem att ta ställning till. Utan att definiera vilka personer 

som beslutet berör kan man inte heller ta ställning till vilka som ska ha medbestämmande. 

Deltagandet är därför kontextbestämt. 

 

Det finns idag en mängd olika demokratisystem och olika teorier kring vilka av dessa som 

erbjuder den bästa demokratin. Tre dimensioner av begreppet demokrati kommer i denna 

uppsats att användas: deltagardemokrati, deliberativ demokrati och representativ 

demokrati/valdemokrati. Detta är tre viktiga idealtyper av demokrati som flitigt diskuterats 

av flera teoretiker (Gilljam & Jodal 2002). 
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Frågor som måste besvaras vid en demokratianalys är bland annat Vad kännetecknar denna 

form av demokrati? och framförallt Vad ska medborgaren göra inom demokratin? Inom 

deltagardemokratin ska medborgaren ha ett aktivt deltagande i politiska beslut, inom 

deliberativ demokrati ligger fokus på diskussion och konsensus bland medborgarna och inom 

valdemokrati är det röstning som är medborgarnas uppgift och de representeras indirekt i 

alla beslutande församlingar (Bengtsson 2008). 

Då demokrati inom sociala rörelser inte är särskilt utforskat (della Porta 2009b) men trots 

allt viktigt för att förstå rörelsernas bidrag till demokrati i samhället i stort måste frågor om 

vad som påverkar aktivisters syn på demokrati ställas. Inom statsvetenskapen ligger fokus 

fortfarande på forskning om demokrati som representation. Att studera andra former av 

demokrati, som till exempel deliberativ demokrati, kan ge fler fruktbara teoretiska 

diskussioner som öppnar upp för en pluralistisk demokratidiskussion. Det är dessutom 

relevant att studera demokrati kopplat till sociala rörelser då det finns en kritik mot dagens 

demokrati både inom och utanför den globala rättviserörelsen (della Porta 2009c). 

Deltagardemokrati 

Deltagardemokratins utmärkande drag är det aktiva deltagandet hos medborgarna, med 

fokus på att beslut ska kunna fattas så nära medborgarna som möjligt, till exempel på 

arbetsplatser eller i bostadsområden. Alla samhällets beslutande organ ska präglas av insyn 

så att medborgarna kan känna förtroende för institutionerna och därmed vilja engagera sig 

för samhället (Held 1997). Förespråkare för deltagardemokrati vill ha aktiva medborgare 

även mellan valen, inte bara i samband med dessa. Teoretiskt sett kan man se denna 

idealtyp som en inriktning mot individuell utveckling för de som deltar i demokratiska 

processer, snarare än demokratiskt system, och man kan därmed utveckla en ”individuell 

kapacitet” inom systemet (Bengtsson 2008:56). 

 

Inom deltagardemokratin krävs ständigt aktiva och ansvarstagande medborgare. 

Förespråkare för deltagardemokrati menar att detta är ett bra system för att motverka det 

minskande deltagandet i den formellt organiserade politiken. Genom att politiken flyttas 

närmare medborgarna menar förespråkarna att medborgaren känner större engagemang 

och mening med att delta i beslut som gäller den egna vardagen (Gilljam & Hermansson 

2003).  
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Ytterligare en viktig del av deltagardemokratin är utgångspunkten att politisk aktivitet inte är 

samma sak som att medverka i ett politiskt beslut, man är också aktiv när man diskuterar en 

fråga, när man tar ställning, en förpliktelse gentemot andra människor och så vidare. 

Arbetsplatsen kan vara ett bra exempel på en arena att starta demokratiska processer på. 

Hög grad av aktivitet på arbetsplatsen tenderar att leda till aktivitet inom andra arenor 

(Bengtsson 2008:59). 

 

Den främsta kritiken mot deltagardemokrati är att alla kanske inte vill eller kan delta. Gilljam 

och Jodal (2002) har visat att stödet hos allmänheten för deltagardemokrati inte är lika stort 

som stödet för valet som politisk handling (vilket hör hemma i det representativa idealet 

som beskrivs nedan). Trots detta tycker många att fler deltagardemokratiska moment kan 

verka positivt för de politiska beslutsprocesserna. 

Deliberativ demokrati 

Inom den deliberativa demokratin är allas lika inflytande och fri diskussion det centrala. 

Utgångspunkten är att det genom en diskussion går att komma fram till en lösning på ett 

problem som alla inblandade är nöjda med. Fokus ligger på att åsikter och politiska lösningar 

alltid formas i ett samtal, de finns inte redan färdiga. Utgångspunkten är att vi människor 

alltid vill hitta det bästa alternativet och att vi därför är rationella och öppna inför att ett 

beslut ska fattas. Den rationella diskussionen ska resultera i det bästa beslutet (Bengtsson 

2008). Deliberativ demokrati kan också uttryckas som sökandet efter ett gemensamt gott 

genom en förnuftig dialog där argumenten noga mäts mot varandra (della Porta 2009e). 

Denna ideala demokratiform fokuserar således på konsensus, inte på konflikt och motstånd, 

vilken kan känneteckna en politisk debatt. För den deliberativa demokratin är det 

diskussionen som är själva beslutsformen, den är inte en väg fram mot ett beslut till exempel 

i form av en omröstning.  

 

Mycket av kritiken mot den deliberativa demokratin liknar kritiken för deltagardemokratin, 

till exempel att den inte har så brett folkligt stöd och därför inte är tillräckligt demokratisk. 

Det finns också risk för att det bara är vissa grupper i samhället som kan ta plats och som 

aktivt väljer och behärskar denna demokratiform. Diskussioner i den här formen ställer höga 



15 
 

krav på deltagarna, framförallt måste man behärska retorik för att konstruktivt kunna 

diskutera på lika villkor. Dessutom krävs det att deltagarna kan balansera mellan 

vinstintresse och viljan att det verkligen ska bli ett beslut som kan gynna alla: ”Man måste 

också kunna diskutera dem på ett rationellt sätt utan misstänksamhet om bakomliggande 

motiv och alla skall vara beredda att byta åsikt om de blir överbevisade” (Bengtsson 

2008:61). 

Representativ demokrati 

Den representativa demokratin präglas av representation enligt principen att alla människor 

inte kan vara med i den faktiska beslutsprocessen. Genom folkomröstningar väljs folkets 

representanter i form av till exempel ett parlament där de politiska besluten som gäller hela 

nationen fattas. Främst är representation ett effektiviserande verktyg som gör en 

beslutsprocess möjlig att överblicka. Förutom röstning innehåller ett representativt 

demokratisystem element som politiska partier och organisationer. 

Genom representationen får de folkvalda ett mandat att ta beslut i befolkningens namn. I 

gengäld kan befolkningen kräva att de folkvalda tar sitt ansvar inför detta förtroende och om 

prestationen inte motsvarat befolkningens förväntningar kan den folkvalde bli avsatt vid 

nästa val. Detta belönande och bestraffande är två centrala komponenter inom den 

representativa demokratin (Gilljam & Hermansson 2003).   

Det är viktigt att skilja på valdemokrati som ideal och representativ demokrati som 

styrelseskick. Ett valdemokratiskt ideal är inte samma sak som ett representativt 

demokratiskt styrelseskick. Det representativa styrelseskicket kan användas tillsammans 

med andra typer av demokratiska verktyg, men det valdemokratiska idealet baseras bara på 

allmänna val (Gilljam & Hermansson 2003). Därför är det representativ demokrati och inte 

valdemokrati som kommer att användas i denna undersökning. Inom den representativa 

demokratin kan man genomföra många typer av politiska handlingar, till skillnad från inom 

det valdemokratiska idealet. Exempel på dessa handlingar är att rösta och att vara aktiv i ett 

politiskt parti eller förening. 

Varianter av den representativa demokratin är ett etablerat system inom de flesta nationer. 

”Valdeltagandet används som en indikator på något mer än bara politisk auktoritet, det sägs 

också vara ett mått på demokratins tillstånd” (Bengtsson 2008:45). Inom valdemokratin är 
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medborgarna egentligen bara aktiva under valrörelsen då de får ta ställning till de 

beslutandes politik, därefter är det medborgarnas representanter som fattar alla politiska 

beslut. Inom den representativa demokratin kan en medborgare vara aktiv även mellan val 

inom representativa former, som till exempel partier, möjligheten att lämna 

medborgarförslag och öppna möten inom kommunfullmäktige. 

Val kan ses som den mest demokratiska metoden då fler medborgare deltar i dessa än andra 

demokratiska metoder, därav kan val som metod anses vara jämlikhetsskapande (Gilljam & 

Jodal 2002). Samtidigt är en av den globala rättviserörelsens mest centrala kritik mot den 

representativa demokratin och att den inte tillåter alla att göra sina röster hörda. Kritiken 

bygger på att representation systematiskt utestänger grupper från viktiga beslut, trots att 

besluten påverkar deras vardag. 

Demokrati inom den globala rättviserörelsen 

Anledningen till att det finns så många demokratiideal är att demokratin hela tiden 

ifrågasätts i syfte att förbättra den. De tre modellerna ovan har objektivt sett både för- och 

nackdelar och dess respektive förespråkare menar att just deras ideal är det mest 

demokratiska.  

 

Varför är då demokratifrågor viktiga att studera i relation till de sociala rörelserna? Tidigare 

forskning inom området har visat att den globala rättviserörelsen fokuserar på 

deltagardemokrati samtidigt som dess aktivister kritiserar representation som hållbart 

demokratisk system, framförallt för att den representativa demokratin inte har samma 

koppling till medborgarna som en deltagardemokratisk modell har. Därmed vill de sträva 

mot att demokratisera de odemokratiska organisationer som styr vår värld. Aktivisterna ser 

sig själva som viktiga aktörer i samhället, framförallt i relationen till demokratin (Smith 2008, 

Wennerhag 2008). 

 

Demokrati är viktigt dels för att rörelsen kritiserar den existerande demokratin, dels för att 

det är viktigt med demokrati inom dessa rörelser för att de ska kunna visa legitima och 

välförankrade exempel (även för en så pass splittrad rörelse). Demokrati är en huvudfråga 

även för enskilda grupper inom rörelsen (della Porta 2009b). Utgångspunkt för della Porta 

med fleras undersökning är att demokratisynen är viktig för de sociala rörelserna, samt att 
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rörelserna är viktiga aktörer för en utvecklad demokrati i världen. ESF kan ses inte bara som 

ett forum att diskutera möjliga demokratimodeller, utan också som ett forum att praktiskt 

testa dessa ideal (Andretta & della Porta 2009). 

 

Resultat från tidigare forskning visar att det inom den globala rättviserörelsen finns en 

gemensam syn på demokrati. Sett i ljuset av de tre demokratimodellerna är det framförallt 

deliberativa och deltagande moment som argumentation och allas delaktighet som betonas i 

denna syn (Andretta & Sommier 2009). Inom rörelsen har det också visats att det är 

demokrati som norm som snarare diskuteras, än demokrati som konkret instrument för att 

genomföra andra politiska målsättningar (della Porta 2009c). Det här är viktigt att ha i åtanke 

inför min undersökning, då denna kommer att innehålla både ideala och konkreta moment.  

 

Hur kan aktivisten i detta sammanhang förstås? Iris Marion Young problematiserar 

begreppet aktivism genom att föra en fiktiv diskussion mellan en aktivist och en förespråkare 

för deliberativ demokrati. Genom detta grepp visar hon på två skilda syner på både 

demokrati och på medborgarens uppgifter inom denna demokrati. Diskussionen visar att 

aktivisten sätter delaktighet i centrum, allas delaktighet, då den representativa och 

diskuterande demokratiska modellen i sin struktur utestänger grupper från att delta på lika 

villkor. Genom ett aktivt handlande vill aktivisten inte vara med och legitimera detta 

ojämlika system och inte heller vara med och reproducera ojämlikheterna som systemet 

medför. Den politiska världen är inte jämlik, detta är det centrala problemet.  

 

Ett viktigt verktyg för att förändra den ojämlika demokratin är att väcka andra människor 

inför detta samhälleliga problem, där verktygen är bland annat protester för att vinna stöd 

och ”motivera andra att handla” (Young 2009:173). Protesten är ett bättre verktyg eftersom 

man inte vill legitimera demokratin genom att gå in i en förhandling då denna på förhand är 

dömd att vara odemokratisk. Aktivisten vill gynna massan och skapa en delaktig demokrati, 

inte bara en demokrati där underordnade grupper tas som gisslan. ”Ett av aktivistens mål är 

att få oss att undra över vad vi gör, att få oss att tänka i andra banor, inte att väva ihop en 

argumentation” (Young 2009:190). Young tydliggör därmed den kritik som 

deltagardemokratier inom den globala rättviserörelsen riktar mot både den deliberativa och 

den representativa demokratin, om man ser denna fiktiva diskussion som en diskussion 
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mellan just en deltagardemokrat och en deliberativ demokrat med vissa inslag av det 

representativa. 

 

I en analys av demokrati måste också maktbegreppet nämnas. Den globala rättviserörelsen 

vill att makten ska tillhöra folket och inte marknaden. Aktivisterna inom rörelsen vill också 

balansera makten mellan nord och syd och motverka imperialismen. Som ett led i detta är 

en alternativ demokrati ett viktigt ställningstagande för många av organisationerna och 

individerna som ingår i rörelsen. Tidigare forskning har visat att det är alternativt i olika 

bemärkelser som menas, ibland i en bemärkelse av något radikalt nytt och ibland i en 

bemärkelse av reformer av redan existerande system (della Porta 2009f). 

 

Den relevanta frågan för min undersökning är om de tre idealen är möjliga att finna i en 

konkret och reell situation. Hypotetiskt sett borde de flesta inom den globala 

rättviserörelsen ha en demokratisyn som ligger närmare den deltagardemokratiska eftersom 

rörelsens utgångspunkt är att ifrågasätta de globala och kapitalistiska maktfaktorerna, samt 

att vilja visa på alternativa demokratiska metoder. Dock kan praxis och policys skiljas åt inom 

organisationerna och hos individerna som är aktiva i den globala rättviserörelsen. De 

intervjuade i tidigare undersökningar har till exempel betonat konsensus mer än 

organisationers styrdokument gör (della Porta 2009f). 
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Metod 

Det här är en undersökning som baseras på kvantitativ data. Datan jag använt mig av är 

insamlad under European Social Forum i Malmö år 2008 av en svensk forskargrupp. Det 

dataset och en preliminär rapport av enkätsvaren som jag använder mig av är framtaget av 

Rickard Andersson och Magnus Wennerhag (2009). 

 

Det är viktigt att välja rätt metoder för att kunna svara på rätt typ av frågor och komma fram 

till hållbara teorier. Kvantitativ data är fördelaktigt när man vill kunna generalisera samband 

till en större population, men är inte att föredra i andra sammanhang. Beteenden, 

gruppidentifiering och attityder är exempel på frågor som kan besvaras genom en enkät. 

Känslor och motiv kommer man däremot åt med till exempel intervjuer (Klandermans & 

Staggenborg 2002b). Då detta är en uppsats om värderingar, eller snarare hur konkreta 

erfarenheter kan påverka värderingar, har jag valt att analysera kvantitativ data. 

 

Undersökningen får sin relevans mycket tack vare metodvalet. Demokratisynen inom den 

globala rättviserörelsen har studerats tidigare (se t.ex. della Porta 2009a, 2009d), men då 

främst utifrån kvalitativa metoder. Dessutom är dessa undersökningar inte baserade på det 

material från Malmö som denna uppsats använder. 

 

Materialet 

Jag har använt ett dataset och en preliminär rapport som tagits fram av Rickard Andersson 

och Magnus Wennerhag med hjälp av enkäter som delades ut till deltagare vid European 

Social Forum i Malmö den 17-21 september år 2008. 3145 stycken enkäter delades ut till 

deltagarna vid Forumet där omkring 12 000 personer deltog. 791 ifyllda formulär togs emot, 

vilket innebar en svarsfrekvens på 25,4%. Den låga svarsfrekvensen kommenteras även av 

forskarna som sammanfattat resultaten från enkäten. Detta problem har man diskuterat i 

rapporten framförallt genom att jämföra urvalet med populationen i stort, det vill säga med 

den data man har haft om alla deltagare och därpå konstaterat att urvalet kan antas spegla 

hela populationen, det vill säga deltagarna vid ESF i Malmö (Andersson och Wennerhag 

2009). De frågor ur enkäten som jag valt att använda i undersökningen presenteras i 

Appendix, med originalnumrering i formen Q1, Q2 och så vidare. 
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Urval och population 

Vid en statistisk undersökning är det viktigt att populationen består av individer som är på 

samma nivå av engagemang (Klandermans & Smith 2002). Om populationen och urvalet till 

exempel innehåller både individer som är engagerade inom den globala rättviserörelsen och 

individer ur allmänheten som inte vet mer om rörelsen än det som eventuellt skrivs i 

tidningen, blir populationen svåröverblickad och resultaten brister i reliabilitet. I den här 

undersökningen består populationen av deltagare vid European Social Forum år 2008, det är 

det enda kriterium som håller gruppen samman. Oavsett varifrån eller vilken bakgrund 

deltagarna har så har de trots allt valt att ta ställning och delta vid forumet. 

 

Urvalet i denna undersökning är slumpmässigt på det sätt att enkäter fysiskt delats ut till 

deltagare utan systematik på plats i Malmö. Deltagare har haft möjlighet att återlämna 

ifyllda enkäter på flera sätt, bland annat i lådor uppställda på platsen eller genom 

förfrankerade kuvert (Andersson & Wennerhag 2009). Det går att ifrågasätta hur väl urvalet 

representerar populationen. Då man inte gjort något systematiskt urval utifrån till exempel 

olika grupper som deltog vid forumet finns det en risk att inte alla grupper fått komma till 

tals i materialet. Detta är en viktig kritik då den globala rättviserörelsen består av vitt skilda 

individer, organisationer och grupperingar. Ett idealt urval hade kunnat ske genom till 

exempel ett slumpvis utvalt antal deltagare med utgångspunkt i en fullständig deltagarlista. 

Detta gick inte att genomföra, då forskarlaget inte fick tillgång till alla deltagaruppgifter, 

vilket enligt Klandermans och Smith (2002) är en vanlig och accepterad anledning till att 

utföra alternativa former av urval. 

 

Ett sätt att tackla detta problem är att basfakta för urvalet har kunnat jämföras med basfakta 

för anmälda deltagare vid detta sociala forum, genom att ha tillgång till ett deltagarregister. I 

den preliminära rapporten visas att urvalet avspeglar populationen när det gäller ålder och 

nationalitet (Svensson & Wennerhag 2009). Denna jämförelse med kontrolldata för hela 

populationen gör att det kan slås fast att urvalet representerar populationen sett till de 

undersökta variablerna ålder och nationalitet. 

 

Det slutliga antalet fall jag har analyserat i denna undersökning är 611 stycken. Detta 

ytterligga bortfall (av 791 insamlade enkäter) beror på att flertalet enkäter innehåller ogiltiga 



21 
 

svar till exempel i form av svar mitt emellan svarskategorier. Dessa är i de flesta fall inkodade 

som ytterligare svarskategorier i datasetet och är alltså möjliga att använda. Vid en ny analys 

med mer tid till sitt förfogande skulle det absolut vara möjligt att även använda dessa svar, 

till exempel genom att omkoda dem. Detta skulle ge fler fall till urvalet och därmed precisera 

analysen ytterligare. 

 

Kvaliteten på datan 

Då jag själv inte varit med i datainsamlingen kan min undersökning definieras som en 

sekundäranalys, en analys byggd på sekundärdata. Som student är undersökningar baserade 

på sekundärdata helt klart att föredra, inte minst på grund av tidsaspekten, en undersökning 

där datan redan är insamlad ger ju desto mer tid till analyser av materialet. Dessutom har jag 

möjlighet att analysera en betydligt större datamängd än om jag själv genomfört en 

enkätundersökning. I dessa fall finns metodologiska ställningstaganden som skiljs från de 

ställningstaganden man gör i utformningen av datainsamlingsstrategin. Framförallt handlar 

det om två aspekter: kvaliteten på datan samt vilken typ av data jag har tillgång till (Bryman 

2002). 

Det negativa med att inte själv varit med under urvalsprocessen och utformningen av 

enkätundersökningen är att det kan vara svårt att säga något om kvaliteten på datan samt 

att det kan vara svårt att få en överblick över den (Bryman 2002). Kvaliteten på datan i 

denna undersökning anser jag vara mycket god, då den är insamlad på ett vetenskapligt sätt 

och kan ses avspegla en population.  Som student känner jag mig trygg med att datan är 

insamlad av en grupp mycket kompetenta forskare vilket garanterar att jag har tillförlitlig 

data till mitt förfogande. Det kan också vara problematiskt att i efterhand göra en analys då 

jag själv inte varit med och ställt frågorna. Kanske lägger jag in en annorlunda tolkning kring 

vad en viss fråga syftar till och innebär? Det här problemet har jag avhjälpt genom att 

resonera kring enkäternas validitet i relation till mina egna frågor kan tolkas med hjälp av 

tidigare forskning och den preliminära rapporten (Andersson & Wennerhag 2009), se 

utförligare resonemang i kapitlet Hypoteser. 

 

Även typen av datan kan begränsa mig i undersökningen. Ett exempel är att jag är hänvisad 

till datainsamlarnas egna tankar om vilka frågor som ställts samt hur urvalsprocessen sett ut. 
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Ett annat exempel är att jag måste anpassa mitt syfte och mina frågeställningar efter den 

data som redan finns insamlad, vilket gör att undersökningen på ett sätt blir kombinerad 

data- och teoristyrd, om jag under arbetets gång kommer på ytterligare variabler jag vill 

undersöka är detta självklart omöjligt (Bryman 2002). 

 

Validitet och reliabilitet 

Undersökningens validitet innebär den begreppsliga och teoretiska exaktheten, det vill säga 

huruvida det är just det undersökta som svarar på mina frågor (Djurfeldt m.fl. 2003). Har jag 

operationaliserat mina egna frågeställningar på ett bra sätt i min undersökning? Då jag själv 

inte varit med och ställt frågorna i enkäten finns det risk för att jag tolkar frågorna och dess 

svar på ett felaktigt sätt. I kapitlet om hypoteser har jag därför reflekterat över just vad 

svaren i enkäten kan indikera och har där tagit ställning till de mest rimliga tolkningarna, 

utifrån den litteratur om rörelseforskning som använts i denna undersökning. 

 

Reliabiliteten i en undersökning innebär hur tillförlitliga resultaten är, om man har gjort 

beräkningarna på ett tillförlitligt sätt, samt undersökningens replikerbarhet (Djurfeldt m. fl. 

2003). Det första reliabilitetsproblemet är vilka som har svarat på frågorna i enkäten. 

Deltagare vis ESF i Malmö var främst från de nordiska länderna och Tyskland (Andersson & 

Wennerhag 2009) till skillnad från många andra undersökningar om den globala 

rättviserörelsen. Går det trots detta att få liknande resultat i dessa olika urval av den globala 

rättviserörelsen? 

 

Ett problem kopplat till undersökningens reliabilitet är som redan nämnts den låga 

svarsfrekvensen. Detta är bland annat en följd av var enkäterna fysiskt delades ut under ESF. 

Genom att befinna sig på ett antal platser och dela ut enkäterna, istället för att göra ett urval 

av individer i förväg, blir platsen man delar ut enkäterna på en viktig källa till hur urvalet ser 

ut, man når helt enkelt inte alla och kan inte garantera att alla individer som deltog vid ESF 

har haft samma sannolikhet att hamna i urvalet. Enligt Klandermans och Smith (2002) blir en 

undersökning trots dessa problem inte automatiskt ogiltigförklarad, så länge forskaren 

definierar vilken populationen är och hur urvalet återspeglar denna i undersökningen. 

Urvalet och det faktum att urvalsgruppen kanske inte automatiskt speglar hela populationen 

innebär att mina resultat måste sättas i relation till tidigare forskning. Detta medför att jag är 
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medveten om att resultaten för denna undersökning inte kan säga något om alla som är 

aktiva inom den globala rättviserörelsen. Däremot kan undersökningen bidra till förståelsen 

för hur aktivisters demokratsyn formas, samt belysa hur framtida datainsamlingar skulle 

kunna gå till väga. 

 

Tillvägagångssätt2

Jag har använt ett hypotetisk-deduktivt arbetssätt. Inspirerad av Bryman (2002) har jag 

utformat en forskningsdesign i följande steg: teori -> hypotes -> bearbetning av data -> 

analys av data -> resultat och slutsatser -> formulering av resultat och slutsatser (Bryman 

2002:78). 

 

 

Analysen har jag genomfört i flera olika steg. Först och främst har jag operationaliserat mina 

frågeställningar genom att välja ut variabler ur datasetet som jag vill använda. Här har det 

också varit viktigt att identifiera vilken typ av fråga det är, till exempel en konkret erfarenhet, 

personlig fakta eller en värdering. Utifrån de utvalda frågorna och tidigare forskning har jag 

ställt upp hypotetiska samband kopplade till mina frågeställningar som kommer att 

bekräftas eller förkastas efter beräkningar i SPSS, vilka redovisas nedan. 

 

Som en hjälp i min analys har jag sammanfattat vissa variabler i index och som ett verktyg i 

skapandet av dessa har jag gjort faktoranalyser för några utvalda variabler. En faktoranalys 

är ett bra verktyg om man vill finna eventuella underliggande dimensioner bland ett antal 

variabler. Faktoranalysen är därmed ett verktyg att förenkla komplexa samband mellan 

variabler. Jag har valt att göra en roterad faktoranalys då den ger en tydligare uppdelning av 

variablerna (Aronsson 1999).  

 

En indexvariabel är en variabel som dels är tillverkad av flera olika variabler och dels är 

standardiserad så att värdena i de ingående variablerna stämmer överens med varandra. Att 

arbeta med index är ett bra sätt när man vill förklara ett fenomen med hjälp av många olika 

variabler (Djurfeldt m. f. 2003). Så som enkäten är uppbyggd är till exempel frågor kring syn 

på demokratiska beslut uppdelade på flera olika frågor och delfrågor som i datasetet är 

                                                 
2 Jag har använt följande handböcker vid statistiska beräkningar om ej annat anges: Aronsson (1999), Cresswell 
2003, Djurfeldt m.fl. (2003), Edling & Hedström (2003) och Wahlgren (2008). 
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redovisade var för sig. För mina frågeställningar är det dock ett bredare mått för 

demokratisyn och erfarenheter av politiska handlingar som jag vill undersöka, därför har jag 

valt att skapa index. Ytterligare en fördel med index är att man kan göra fler beräkningar 

med indexvariablerna som hamnar på skalnivån, istället för på ordinalnivån där de flesta av 

mina grundvariabler finns. Genom att konstruera indexvariabler kan jag alltså dels få ett 

mått på det jag vill mäta, samtidigt som det ger mig möjligheten att genomföra en multipel 

regression (Djurfeldt m. fl. 2003). 

 

Sist av allt har jag gjort sambandsanalyser mellan variablerna med hjälp av en multipel 

regression. Genom att jag dels tillverkat indexvariabler, och dels omkodat mina 

ordinalvariabler i en 0-100-skala har jag kunnat använda alla variabler i en multipel 

regression som ger mig möjligheten att värdera de oberoende variablernas inverkan på mina 

beroende variabler samt värdera mina modellers förklaringsvärde. 

 

Analysen har givetvis innehållit många moment och många analyser som inte kommer lyftas 

fram i denna undersökning. Min slutgiltiga analys har koncentrerats till en multipel 

regression av ett antal variabler som jag har kunnat koppla till mina hypoteser. Efter 

analysen har jag förkastat några av mina hypotetiska samband och slutligen fått en 

förklaringsmodell som diskuterats. 

 

När det gäller felsökning för min data har jag fått ytterligare bortfall, då inte alla enkäter 

besvarar alla frågor på ett korrekt sätt. Efter dessa bortfall har jag ett dataset med 611 fall. 

Det är detta dataset jag baserat mina beräkningar på. Ytterligare en felsökning som gjorts är 

för eventuell multikollinearitet. Som kontroll har jag gjort en korrelationstabell med alla 

oberoende variabler i min slutgiltiga modell för att undersöka om det finns stora samband 

mellan några av dessa som kan riskera att snedvrida mina samband (en risk för 

multikollinearitet förekommer om korrelationskoefficienten överstiger 0,8, se Djurfeldt m. fl 

2003).  

 

Efter dessa resonemang i relation till vad tidigare forskning föreskriver, har jag bedömt mina 

data och mitt tillvägagångssätt som tillförlitligt. Beräkningarna går att upprepa och jag har 

ställt frågor som materialet kan svara på. Resultaten av min undersökning kan definitivt 



25 
 

bidra till förståelsen för vad som formar aktivisters demokratisyn inom den globala 

rättviserörelsen. 

 

Metodologiska överväganden 

Under min egen forskningsprocess har jag brottats med en rad olika problem kopplade till 

metodologin för uppsatsen. Först och främst har jag läst in mig på ett nytt område inom 

vilket det finns mycket tidigare forskning. Att få en överblick över denna forskning har varit 

både spännande och lärorikt, men samtidigt tagit mycket tid. Förutom detta har jag haft 

problem att ställa kvantitativa frågor till undersökningsdatan, eftersom jag personligen bara 

haft erfarenhet av kvalitativa metoder vid författandet av tidigare uppsatser. En följd av 

detta är att jag under arbetets gång har laborerat med många olika frågeställningar, syften 

och hypoteser, för att slutligen landa i det jag praktiskt kunnat operationalisera på ett 

intressant sätt. 

 

Ett exempel är att jag under flera perioder velat undersöka frågor som sociala rörelser 

kopplade till organisationer vilket inte går att mäta kvantitativt genom den data jag haft till 

mitt förfogande. Andra intressanta frågor som till exempel maktstrukturer inom rörelsen 

skulle fungera att undersöka om man till exempel använder sig av intervjuer och deltagande 

observationer. Genom dessa problem har också analysen kommit igång sent i processen. 

Först efter det att jag kom fram till att det främst var politiskt handlande och identifiering 

med rörelsen jag ville undersöka i relation till demokratisynen hos aktivisterna, kunde jag slå 

mig till ro och börja bearbeta den faktiska datan. Kombinationen av dessa två problem har 

varit väldigt lärorika för mitt kvantitativa tänkande, men har samtidigt hindrat mig att 

undersöka om och hur andra variabler kan påverka demokratisynen.  

 

Enkätundersökningen jag använt mig av består sammanlagt av 36 stycken frågor, så det har 

funnits gott om möjligheter att ställa olika typer av forskningsfrågor och göra olika typer av 

hypoteser. Mycket av den tidigare forskningen har visat att ålder, kön och klass är frågor 

som påverkar aktivitet inom den globala rättviserörelsen (se t.ex. Wennerhag 2008, Andretta 

& Sommier 2009). Varför har jag då inte haft med dessa i mina hypotetiska modeller? Först 

och främst har jag låtit ett personligt intresse styra frågeställningar och hypoteser. Från 

början kände jag att ett enkelt sätt att genomföra analysen på borde vara att främst se till 
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bakgrundsvariabler, som inte kan tolkas och feltolkas på samma sätt som till exempel 

demokratisyn och politiska handlingar. Efter att ha läst om olika former av politiska 

handlingar kände jag dock att detta var något jag skulle vilja undersöka och efter att ha 

laborerat och till slut genomfört min analys var det helt enkelt tidsaspekten som gjorde att 

jag inte han ta med bakgrundsvariablerna i min slutgiltiga modell. Dock tror jag att dessa 

skulle kunna ge mer djup till min analys och jag skulle vilja föreslå att även dessa tas i 

beaktande i en framtida undersökning om aktivisters demokratisyn, speciellt med tanke på 

att min egen analys har fått ett relativt lågt förklaringsvärde. 
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Hypoteser 

För att statistiskt kunna undersöka individers demokratisyn inom den globala 

rättviserörelsen har jag utifrån tidigare forskning samt enkätmaterialet ställt upp några 

hypotetiska samband. Hypoteserna rör fyra huvudområden: demokratisyn inom rörelsen, 

individers grad av identifiering med rörelsen som helhet, tidigare erfarenhet av politiska 

handlingar, samt organisatorisk roll inom den egna organisationen. Nedan beskrivs de fyra 

områdena teoretiskt samt hur de har operationaliserats och därefter redovisar jag min 

hypotetiska modell som analysen utgår ifrån. 

 

Demokratisyn 

Utgångspunkten för mycket forskning kring den globala rättviserörelsen är att 

demokratisynen är viktig för de sociala rörelserna, samt att rörelserna är viktiga aktörer för 

en möjlig utvecklad demokrati i världen. Rörelser har tät kontakt med organiserade 

institutioner, framförallt i form av kritik mot det etablerade och erbjuder därmed alternativ 

till de redan existerande demokratiska systemen (della Porta 2009a). Här kan den globala 

rättviserörelsen anses erbjuda ett alternativ till de representativa demokratimodellerna, ett 

alternativ som är mer i riktning mot en deltagardemokratisk modell. Kritiken riktar sig i två 

riktningar: antingen vill man förändra de redan existerande institutionerna så att de blir mer 

demokratiska, eller så vill man bygga helt nya institutioner. Inom rörelserna finns stöd för två 

demokratimodeller: både ett aktivt skapande av alternativa deltagardemokratiska samt till 

viss del deliberativa modeller och ett anpassande till den representativa demokratin genom 

politisk påverkan inom etablerade strukturer (Wennerhag 2008, della Porta 2009b, Andretta 

& Sommier 2009). 

Många olika demokratimodeller verkar enligt tidigare forskning existerar sida vid sida. 

Utgångspunkten för denna undersökning är därför att de olika ideala modellerna, trots sina 

olikheter kan existera tillsammans. I praktiken balanseras de mot varandra hos individen, 

som antagligen både har erfarenheter av och tycker att världen ska styras genom en 

blandning av demokratiska metoder och att det i verkligheten finns en möjlighet att använda 

det positiva hos respektive modell. Det här är anledningen till att bland annat della Porta 

inte valt att mäta graden av demokrati då detta är för abstrakt och värderande, utan istället 
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valt att identifiera vilka former som finns inom den globala rättviserörelsen och hur dessa får 

uttryck. Della Porta har valt att undersöka olika dimensioner av demokrati på följande sätt: 

1) graden av deltagande respektive delegering, samt 2) deliberativ diskussion respektive 

majoritetsröstning, (della Porta 2009f). Detta innebär i praktiken att hon har gjort två 

jämförelser, en mellan deltagardemokrati och representativ demokrati och en mellan 

deliberativ demokrati och representativ demokrati. 

När demokratisynen hos aktivister inom den globala rättviserörelsen tidigare har undersökts, 

framförallt med kvalitativa metoder, visas framförallt två olika inställningar. Antingen vill 

man stärka redan existerande beslutsfattande institutioner genom att göra de mer 

demokratiska genom att till exempel tillföra deltagande moment, eller bygga helt nya som är 

mer demokratiska. Personer som starkt identifierar sig med rörelsen vill hellre bygga nya 

institutioner än förändra de redan existerande. Hos denna grupp finns ett starkt motstånd 

till de existerande demokratiska organisationerna och man är starkt för nya former för 

demokratin, och man ser på detta sätt en möjlighet att skapa ett nytt Europa (della Porta & 

Giugni 2009). Kopplat till de tre demokratimodellerna kan en med rättviserörelsen starkt 

identifierade grupp ses vara för en demokrati som ligger närmare det deltagardemokratiska 

idealet och längre ifrån det representativa. 

Kritiken mot dagens representativa partipolitik är utbredd inom rörelsen, men en del 

aktivister är ändå med i ett parti eller har tidigare erfarenheter av detta. Det är alltså en myt 

att alla aktivister skulle motsäga sig hela det existerande politiska livet, trots att ”det 

allmänna förtroendet för statliga institutioner är lågt” (Wennerhag 2008:287, della Porta & 

Giugni 2009, Wennerhag 2004). De som är eller har varit aktiva i ett parti har större 

förtroende för institutioner och organisationer, men många saknar fler demokratiska 

moment och tycker inte att det räcker att få gå och rösta vart fjärde år för att en stat ska 

kunna kallas demokratisk (Wennerhag 2008). Den representativa demokratin uttrycks som i 

grunden bra, men den måste utvecklas och det demokratiska systemet förbättras: ”Man vill 

alltså inte genomdriva direktdemokrati som en samhällsmodell som genomsyrar alla livets 

sfärer” (Wennerhag 2008:293), utan föra in fler deltagardemokratiska moment som ett 

komplement till det existerande systemet. Trots kritik mot institutioner, partier och 

organisationer är aktivisterna inom den globala rättviserörelsen mer politiskt aktiva än den 
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genomsnittliga medborgaren, även när det gäller politiska handlingar som kan kopplas till 

representativ demokrati. Bland annat är valdeltagandet högre än snittet (Wennerhag 2008).  

Trots att det är tydligt att en alternativ demokrati är eftersträvansvärd inom rörelsen så finns 

det tecken som tyder på att demokratisynen är splittrad. Därmed blir det relevant i min 

undersökning att försöka finna dels vilka demokratisyner som finns hos just den här 

populationen, samt att undersöka vilka variabler som kan tänkas ligga bakom denna 

varierande demokratisyn. Genom att först göra en faktoranalys av de variabler jag anser 

representera en allmän demokratisyn och sedan undersöka dess samband med andra 

variabler ämnar jag undersöka mitt syfte. Som mått på en allmän demokratisyn har jag valt 

att använda frågan om hur man anser att politiska beslut bör fattas, Q11 och frågan om 

engagemang, inflytande och påverkan, Q12. 

Identifiering med rörelsen 

Tidigare forskning har konstaterat att det finns en kollektiv identitet inom flera delar av 

rörelsen. Siffror från svenska lokala forum år 2004 visar att 72 % identifierar sig i stor 

utsträckning med rörelsen som helhet (Wennerhag 2004, Wennerhag m.fl. 2006, Wennerhag 

2008). Enligt della Portas siffror om rörelseaktiva i södra Europa identifierar sig hela 79,5% 

med rörelsen som helhet (della Porta 2009f). Dessutom finns det likheter och liknande siffror 

från många olika sociala forum på många olika geografiska nivåer (lokalt, nationellt, 

transnationellt), varpå det finns belägg att tala om en global rörelse, men en rörelse 

bestående av flertalet element. (Wennerhag 2004, Wennerhag 2006, Wennerhag 2008). 

Upplevelsen av att vara en del av en rörelse tycks vara central för dem som engagerar sig i de sociala 

forumen och i den globala rättviserörelsen i stort. Ordet rörelse har i de flesta dokument och appeller 

en mycket positiv klang. Viljan att särskilja sig från partier eller andra formaliserade organisationer 

vittnar om samma sak. Rörelser ses som uttryck för något mer folkligt, medan stora organisationer ses 

som byråkratiska, hierarkiska och långt från de många människornas vardag (Wennerhag 2006:31). 

Tidigare forskning visar att graden av aktivitet inom och identifiering med den globala 

rättviserörelsen inte påverkar förtroendet för politiska institutioner som till exempel 

politiska partier (se t.ex. Wennerhag 2008, della Porta & Giugni 2009). Många vill fortfarande 

att det ska finnas institutioner, men vill förändra dessa. Det finns alltså två parallella 

tendenser: samtidigt som man är kritisk mot institutionerna är man fortfarande noga med 

att betona att de är viktiga. 
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Det är redan konstaterat att en övervägande majoritet av deltagarna på sociala forum 

identifierar sig med rörelsen som helhet. Av detta kan bland annat tolkas att en majoritet av 

deltagarna ställer sig bakom rörelsens grundläggande ställningstaganden, bland annat att 

diskutera alternativa demokratier för att en annan värld ska kunna vara möjlig. Att 

identifiera sig med rörelsen som helhet kan därför sägas innebära att man ställer sig bakom 

en kritik mot de bristande demokratiska system som idag är utbredda över världen. Att 

identifiera sig mer eller mindre med rörelsen bör därför påverka en individs syn på 

demokrati. Trots att en övervägande majoritet identifierar sig med rörelsen som helhet finns 

det en grupp deltagare som inte alls identifierar sig med rörelsen. Dessa två grupper skulle 

kunna ha två olika demokratisyner, varpå jag vill undersöka om graden av identifiering med 

rörelsen i helhet kan påverka vilken demokratisyn man har. 

 

Ytterligare en viktig aspekt är att forumet har olika betydelse för olika aktivister. Siffror från 

2004 visar att 25 % deltar i forumet för att de vill lyssna eller lära, 23 % deltog för att de 

”allmänt uppskattade forumet”, 19 % deltar för att hjälpa till, 18 % vill möta andra 

engagerade och knyta kontakter, och 15 % deltog för att de är intresserad av politik 

(Wennerhag 2008:204). De flesta vill alltså delta i forumen för att diskutera politiska frågor, 

utbyta kunskap och erfarenheter samt att skapa kontakt med andra. Detta visar att forumen 

främst bör ses som fysiska mötesplatser och inte som en politisk aktör.  

 

Att delta på ett forum kan ses som ett led i en identitetsutveckling. När man deltar på ett 

forum kan engagemang skapas, utvecklas och fördjupas, genom att man inspireras av andra 

engagerade människor (Wennerhag 2008). Därför bör tidigare förenings- eller 

rörelseerfarenhet kopplas till identifieringen med rörelsen i stort, då identitetsutveckling är 

en process som tar tid. I fråga Q17 får aktivisterna svara på frågan om de tidigare varit med 

på någon form av rörelseaktivitet. Det kan vara så att en individ har deltagit vid tidigare 

rörelseaktivitet som inte har något samband med den globala rättviserörelsen, men jag har 

trots det valt att tolka att individerna har svarat på denna fråga utifrån denna kontext och 

antar därför att de som svarat jakande har erfarenheter av tidigare global 

rättviserörelseaktivitet. Därför har jag valt att även undersöka eventuella samband mellan 

tidigare rörelseaktivitet (Q17) och individens demokratisyn (Q11, Q12). 
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Tidigare erfarenheter av politiskt handlande 

Många av deltagarna i den globala rättviserörelsen har en gedigen erfarenhet av politiska 

handlingar och deltagande i olika former av politik och demokratiutövning. Många har varit 

eller är aktiva inom någon organisation och många har varit politiskt aktiva, t.ex. i form av att 

ha demonstrerat, skrivit på protestlistor och röstat. Wennerhag visar att aktivisterna inom 

den globala rättviserörelsen har högre siffror än svenska genomsnittet när det gäller flera 

typer av politisk aktivitet (Wennerhag 2006, Wennerhag 2004). Det intressanta här är att 

aktivisterna ägnar sig åt många olika former av politiskt handlande, både former som kan 

kopplas till en representativ demokrati och som kan kopplas till en deltagardemokrati: 

Tydligt är att denna grupp inte bara i större utsträckning ägnar sig åt de traditionella formerna av 

politiskt handlande, utan även i större utsträckning åt former av politiskt handlande som är 

förknippade med individualpolitik eller icke-institutionaliserad politik (det vill säga politik i rörelse- 

eller nätverksform) (Wennerhag 2006:142). 

De olika metoderna kan också definieras som kollektiva eller individuella handlingar. Att 

delta i en organisation eller förening kan ses som en typisk kollektiv politisk handling utifrån 

en representativ demokratiform. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det är de individuella 

politiska handlingarna som utmärker rörelsen och dess aktivister. Trots att aktivisterna har 

visats vara aktiva politiskt i enlighet med flera olika demokratimodeller och med både 

kollektiva och individuella politiska handlingar, föredrar många de individuella metoderna 

att föra politisk påverkan (se della Porta & Giugni 2009:98). Kontakta politiker hamnar långt 

ner på listan, vilket visar på ett lågt förtroende för den representativa demokratin, samtidigt 

som många också har varit eller är aktiva inom en organisation eller ett parti. della Porta 

m.fl. har visat att erfarenheter från olika organisationer och ideologier kan påverka 

demokratisynen hos aktivisterna: “Within a common challenge to representative democracy, 

different democratic qualities are stressed by participants belonging to different 

organizational and ideological traditions” (della Porta 2009c:232). Även Wennerhag (2008) 

menar att det finns skillnader mellan valet av engagemang utifrån bland annat huruvida man 

som individ föredrar kollektivt eller individuellt politiskt handlande. Därmed utgår jag ifrån 

att skilda tidigare erfarenheter kan ge signifikanta skillnader på individernas demokratisyn, 

trots att della Portas resultat främst visats med hjälp av kvalitativa metoder. 
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Förutom det politiska handlandet är det också relevant att i relation till detta undersöka 

individers tidigare praktiska erfarenheter av demokrati och politiska beslutsformer. Det görs 

med hjälp av Q22. Hypotesen här är att erfarenheter av lyckade eller inte lyckade 

demokratiska metoder kan ha en inverkan på en övergripande demokratisyn. 

Organisatoriska roller 

När det gäller frågan om hur vilken roll en individ har inom en viss organisation kan påverka 

demokratisynen, är min hypotes att det borde vara skillnad mellan grupper som väljer att 

engagera sig mer eller mindre. Det jag vill mäta är hur länge en person har varit aktiv, om det 

kan tänkas påverka personens demokratisyn. Då detta är ett abstrakt mått har jag 

operationaliserat det genom att ta undersöka vilken roll en person har inom den enskilda 

organisationen, Q21. Antagandet är därför att en individ som har en organisatorisk roll eller 

är mycket aktiv har varit aktiv inom organisationen längre än den som bara är sympatisör.  

 
En hypotetisk modell 

För att ytterligare konkretisera mitt syfte och mina frågeställningar har jag ställt upp en 

hypotetisk modell utifrån resonemangen ovan. Den hypotetiska modellen är uppbyggd av 

fler olika hypotetiska samband som kommer att analyseras och bekräftas eller förkastas. 

Demokratisyn, det vill säga vilka idéer man har om hur politiska beslut i allmänhet, det vill 

säga inte bara inom den globala rättviserörelsen, bör fattas, är den beroende variabeln. 

Utifrån det konstaterandet har jag valt ut variabler ur datasetet som kan kopplas till 

resonemangen ovan (se enkätfrågorna och dess svarsalternativ i sin helhet i Appendix). 

- Graden av identifiering med rörelsen (Q6a – mäter en värdering) bör påverka 

demokratisynen (Q11, Q12 – mäter värderingar). 

- Tidigare erfarenheter av olika politiska handlingar (Q14 – mäter historiska 

erfarenheter) bör påverka demokratisynen (Q11, Q12 – mäter värderingar). 

- Tidigare erfarenhet av rörelseaktiviteter (Q17 – mäter historiska erfarenheter) bör 

påverka demokratisynen (Q11, Q12 – mäter värderingar). 

- Vilken roll man har inom en organisation (Q21 – mäter en historisk erfarenhet) bör 

påverka demokratisynen (Q11, Q12 – mäter värderingar). 
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- Tidigare erfarenheter av mötesformer inom de egna organisationerna (Q22 – mäter 

historiska erfarenheter) bör påverka vilken demokratisyn man har (Q11, Q12 – mäter 

värderingar). 

 

När det gäller riktningen på sambanden utgår jag ifrån att för värderingsvariabler går 

sambanden åt båda hållen, det går i den här analysen inte att förutse vilken värdering som 

givit upphov till vilken, bara om det finns ett samband mellan dem. När det gäller samband 

mellan värderingar och erfarenheter har jag analyserat erfarenheter som kan ses tidsmässigt 

ligga före tidpunkten då individen fyller i enkäten. Därmed bör orsakssambandet kunna 

definieras som att en erfarenhet leder till en värdering, erfarenheten har hjälpt till att forma 

värderingen i någon form. 

 

Modell 1: Hypotetiska samband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Modell 1 

 

 

Utifrån dessa hypoteser har jag gjort en tematisk analys nedan. 

Roll inom en viss 
organisation 

Identifiering 
med rörelsen 
som helhet 

Erfarenhet av politiska 
handlingar 

Mötesformer inom 
en viss organisation 

Demokratisyn – 
hur bör politiska 
beslut i allmänhet 
fattas? 

Tidigare 
rörelseaktivitet 
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Demokratisyn inom den globala rättviserörelsen 3

I det följande redovisar jag vilka variabler ur datasetet jag har valt att analysera i relation till 

mina uppställda hypoteser. Därmed kategoriserar jag mina resultat utifrån hypoteserna 

under fyra olika rubriker. För varje delfråga i enkäten har jag redovisat resultaten 

procentuellt. För alla variabler förekommer det något litet bortfall; dessa redovisas inte mer 

exakt. Först därefter redovisas resultaten av de olika sambandsanalyserna. För varje kategori 

har jag alltså valt ut variabler ur enkäten som jag anser är relevanta, vilka redovisas nedan. 

 

 

Demokratisyn 

För att mäta demokratisynen har jag använt delfrågor ur Q11 och Q12 enligt följande. För 

fråga Q11 finns det sex stycken delfrågor som behandlar vilka värderingar individen har kring 

hur de tycker att politiska beslut i allmänhet bör fattas.  

 

I delfråga a) får de svarande ta ställning till om de föredrar delegering eller deltagande. 19,3 

% visar stöd för delegering och 79,9 % visar stöd för deltagande. Dessa siffror visar på ett 

betydligt större stöd för det deltagardemokratiska idealet än för det representativa. 

 

I delfråga b) får de svarande ta ställning till om de föredrar att beslut fattas genom röstning 

eller genom konsensus. Här är siffrorna jämnare, 54,4% % visar stöd för röstning och 44,6% 

visar stöd för konsensus, även om det är jämnt är stödet för det representativa systemet 

större än det för det deliberativa.  

 

I delfråga c) behandlas frågan om kunskap och erfarenhet bör spela roll vid ett politiskt 

beslut. 21,8 % tycker att kunskap ska spela roll och 70,9 % tycker att kunskap inte ska spela 

någon roll. Den här delfrågan är mer svårtolkad. I demokratidiskussionen ovan är det ingen 

av idealen som tydligt betonar vikten av kunskap och erfarenhet hos dem som är med och 

fattar besluten, samt kunskapers betydelse för ett demokratiskt beslut. Dock innehåller 

deltagardemokratin ett element där alla oavsett förkunskaper ska få vara med och fatta ett 

beslut som berör dem. Därmed kan det stora stödet för att kunskap inte bör spela någon roll 

ses som stöd för deltagardemokrati. 
                                                 
3 Se Appendix för enkätfrågorna och dess svarsalternativ i sin helhet. 
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I delfråga d) får de svarande ta ställning till debattens roll inför ett demokratiskt beslut, om 

debatten ska syfta till en rättvis tävlan mellan olika förslag, eller om debatten ska fylla 

funktionen av ett verktyg för att vaska fram ett gemensamt förslag. 27,9 % av de svarande 

stödjer debatten som et forum för rättvis tävlan och 71,6 % stödjer debatten som ett forum 

för att vaska fram det bästa förslaget. Stödet för debatten som forum för en rättvis tävlan 

kan tolkas som stöd åt det representativa hållet och det stora stödet för debatten som 

forum för att vaska fram det bästa förslaget innebär en demokratisyn som är mer åt det 

deliberativa hållet. 

 

I delfråga e) behandlas beslutsprocesser och huruvida de alltid ska respekteras eller inte, 

även om de är orättvisa eller utestängande. 21,1 % är för att man ska respektera även 

orättvisa beslutsprocesser, 78,4 % stödjer att man inte ska respektera ett beslut efter en 

orättvis beslutsprocess. Här kan 1 ses som stöd för representativ demokrati, att processen 

alltid måste respekteras oavsett vad man tycker om den och 4 ses som stöd för en 

deltagardemokrati. Detta byggs på Youngs (2009) resonemang om deltagardemokrati, men 

det kan också finnas deltagardemokrater som tycker det är viktigt att respektera alla beslut, 

för att kunna utveckla demokratin (Wennerhag 2008). 

 

Delfråga f) har jag valt att inte använda då den behandlar individer och grupper och inte 

tydligt går att placera in i någon av mina teoretiska demokratimodeller. 

 

Fråga Q12 behandlar en allmän syn på engagemang, inflytande och påverkan och jag har valt 

att använda delfrågorna a och b då dessa har haft en tydlig koppling till mina 

demokratimodeller.  

 

Delfråga a) behandlar huruvida det är viktigt att ge utrymme till mångfald när man ska ena 

sig kring en gemensam politisk linje: Svarsalternativen graderas från att inte instämma, till 

att man instämmer helt. 34,6 % instämmer inte och 64,3 % instämmer eller instämmer helt. 

Den höga siffran som instämmer i påståendet kan tolkas som stöd för en deliberativ 

demokrati där skilda åsikter är välkomna i en öppen och rationell debatt. Man kan också 

tolka det som stöd för en deltagardemokrati då detta ideal uppmuntrar allas deltagande, det 
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vill säga en mångfald i åsikter och bakgrunder. Frågan gäller framförallt diskussionen före ett 

politiskt beslut och säger ingenting om hur man förhåller sig till en gemensam politisk linje 

när den väl är beslutad för. 

 

Delfråga b) behandlar huruvida det är viktigare att använda det politiska systemets 

möjligheter än att skapa alternativa sätt att bedriva politik på. 67,7 % uttrycker ett stöd för 

att hitta alternativa sätt att bedriva politik på och 31,6 % uttrycker ett stöd för att använda 

det existerande politiska systemet. Ett stort stöd för att föredra alternativ framför det 

etablerade systemet kan ses som stöd för en deltagardemokrati; den globala rättviserörelsen 

har ju som paroll att en annan form av demokrati är möjlig. Däremot är inte ett stöd för 

befintliga strukturer helt oenigt med en deltagande demokratisyn; som tidigare konstaterat 

finns det även hos deltagardemokraterna ett visst stöd för att använda de etablerade 

systemen i syfte att utveckla och förändra dem. För den här variabeln har jag valt att vända 

på skalan, för att den i mina statistiska beräkningar ska vara mer enig med de andra 

variablerna för demokratisyn. 

 

Då både fråga Q11 och fråga Q12 kan anses mäta demokratisynen hos de svarande på olika 

sätt, har jag velat göra en indexvariabel för de två. Därmed har jag först gjort en faktoranalys 

för att se om det kan finnas flera underliggande dimensioner bland demokratisynerna som 

uttalas i enkäten. 
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Faktoranalys 1: Demokratisyn 
 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

 
1 2 3 

How do you think political decisions should be taken in society? 

Delegation vs. Participation 

,664 ,017 ,070 

How do you think political decisions should be taken in society? 

Voting vs. Consensus 

,277 ,752 -,002 

How do you think political decisions should be taken in society? 

Experience should matter vs. Experience should not matter 

,024 ,007 ,960 

How do you think political decisions should be taken in society? 

Fair competition vs. Cooperative search 

,135 ,706 ,305 

How do you think political decisions should be taken in society? 

Respect unjust processes vs. Obstruct unjust processes 

,572 ,300 ,032 

How much do you agree with the following? It is more important 

to allow for diversity than to be united around a common political 

strategy 

-,117 ,592 -,149 

Q12b i omvänd skala ,800 -,024 -,034 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 

    Faktoranalys 14

 

 

Resultatet av faktoranalysen ger tre stycken faktorer utifrån vilka jag har utformat tre olika 

index. 

 

Demokratisyn 1: från representativ demokrati till deltagardemokrati  

Indexvariabeln består av tre variabler: 11a) delegering vs deltagande med en hög 

faktorladdning mot deltagande, 11e) respektera vs inte respektera orättvisa beslutsprocesser 

med en hög faktorladdning mot att inte respektera orättvisa beslutsprocesser, samt 12b) (i 

omvänd skala) använda politiska systemet vs skapa nya system, med en hög faktorladdning 

mot att det är viktigt att skapa alternativa sätt att bedriva politik på. 

 

                                                 
4 För relevans i en faktoranalys bör faktorladdningarna vara större än 0,5 (Aronsson 1999:282). 
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Indexet mäter demokratisynen på en skala från 0-100 där ett lågt värde innebär stöd för en 

representativ demokrati och de etablerade demokratiska system som används idag och ett 

högt värde innebär stöd för deltagardemokrati, byggandet av nya mer demokratiska 

institutioner, samt stöd för att inte respektera orättvisa beslutsprocesser. Värden 

däremellan tyder alltså på en demokratisyn som ligger närmre någon av de två. Jag har valt 

att kalla indexvariabeln för Deltagardemokrati, då ett högt värde indikerar just detta. 

 

Ett högt värde på detta index innebär alltså stöd för en deltagardemokrati och samtidigt ett 

ställningstagande för en kritik mot orättvisa beslutsprocesser. Att inte respektera dessa 

beslutsprocesser blir därmed ett viktigt komplement till den direkta demokratin, något som 

även Iris Marion Young har visat. Denna kritik grundar sig i att ett beslut som inte gått 

rättvist till inte heller får legitimeras. Genom att respektera detta beslut respekterar man 

också de orättvisa beslutsprocesserna och är därmed inte för en direkt demokrati på lika 

villkor. 

 

Demokratisyn 2: från representativ demokrati till deliberativ demokrati 

Indexvariabeln består av tre olika variabler: 11b) röstning vs konsensus med hög 

faktorladdning mot konsensus, 11d) tävling vs gemensamt förslag med hög faktorladdning 

mot gemensamt förslag, samt 12a) gemensam politik vs att tillåta skilda åsikter med hög 

faktorladdning mot att tillåta skilda åsikter. Indexet mäter demokratisynen på en skala från 

0-100 där ett lågt värde innebär stöd för representativ demokrati och enighet och ett högt 

värde innebär stöd för deliberativ demokrati, konsensus och en tillåtande miljö för olika 

åsikter. 

 

Att 12a finns med tolkar jag som en syn på att alla ska få plats i den deliberativa demokratin. 

En gemensam politik är i detta fall ett uttryck för att alla potentiellt tycker olika från början, 

inte har en färdig bestämd åsikt och därför kommer överens. Istället vill den deliberativa 

demokratin att alla ska få ta plats och vara med och påverka oavsett tidigare bakgrund och 

erfarenheter.  

 

Demokratisyn 3: individens erfarenheter 

Består av endast en variabel: 11c) individuell erfarenhet är viktigt vs inte viktigt, varpå inget 

index har tillverkats. Denna tredje dimension av demokratisyn har jag valt att inte använda 
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då jag inte kan placera in den i ett teoretiskt ramverk och använda den i analysen på ett 

produktivt sätt. 
 

Identifiering med rörelsen 

Fråga Q6a behandlar identifieringen med rörelsen som helhet och ger ett enkelt mått på hur 

många som identifierar sig med rörelsen samt hur mycket efter en skala med fyra steg.  Som 

tidigare nämnts visar forskning att många som deltar i sociala forum också identifierar sig 

med rörelsen som helhet i hög grad. Även siffrorna från 2008 är höga. Sammanlagt 

identifierar sig 73,9 % av de svarande lite eller mycket med rörelsen. 

 

Erfarenhet av politiskt handlande 

För att mäta erfarenheter av politiskt handlande har jag valt tre olika dimensioner: dels 

erfarenheter av mötesformer inom den egna organisationen, dels erfarenheter av olika 

typer av politiska handlingar och dels erfarenheter av rörelse- eller föreningsaktivitet. De tre 

mätes separat och analyseras senare i relation till demokratisynen. 

 

Erfarenheten av tidigare förenings- eller rörelseaktivitet mäts i Q17 där aktivisterna har fått 

ta ställning till om man deltagit i någon aktivitet på lokal, nationell, europeisk och/eller 

globalt. 88,2% har någon gång deltagit på lokal nivå, 77,1% har någon gång deltagit på 

nationell nivå, 59,8% har någon gång deltagit på europeisk nivå och 42,5% har någon gång 

deltagit på global nivå. 

 

Fråga Q22 handlar om erfarenheter av mötesformer inom den egna organisationen. Här går 

det att analysera individernas egna erfarenheter av demokrati inom organisationerna. Vi kan 

alltså inte säga något om beslutsprocesserna inom rörelsen, bara inom de enskilda 

organisationerna. För fråga Q22 har jag bara valt att använda delfrågorna a) och b) på grund 

av att delfråga c är svår att placera in i mina teoretiska demokratimodeller.  

 

För delfråga a) har deltagarna fått ta ställning till om deras erfarenheter är att ett beslut tas 

av ett fåtal individer eller av alla. Här kan ett lågt svarat värde tolkas som erfarenheter av 

representativ demokrati och ett högt värde tolkas som erfarenheter som är mer åt det 

deltagardemokratiska hållet. Denna variabel kallar jag för erfarenhet av deltagande 

mötesformer.  
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I delfråga b) får man ta ställning till om man har erfarenheter av majoritetsröstning eller 

konsensus inför ett beslut. Här tyder ett lågt värde också på representativ demokrati och ett 

högt värde på erfarenheter som är åt det deliberativa hållet. Denna variabel kallar jag för 

erfarenhet av deliberativa mötesformer. 

 

Fråga Q14 behandlar politiskt handlande, det vill säga om individen har deltagit i en rad 

aktiviteter så som kontaktat en politiker, demonstrerat eller konsumerat varor i politiskt 

syfte, antingen det senaste året eller de senaste fem åren. Variablerna kan därför mäta hur 

aktiv individen är politiskt, samt vilka typer av politiska handlingar individen har erfarenheter 

av. I datasetet har varje fall fått värdet 1 om individen genomfört handlingen det senaste 

året och värde 2 om individen genomfört handlingen de senaste fem åren. Här är det också 

viktigt att analysera de fall som fått värde 0, det vill säga de som inte har svarat på frågan. En 

nolla i datasetet kan tolkas på två sätt: Antingen har individen aldrig genomfört denna 

aktivitet, eller så har individen inte velat svara på frågan. Politiska handlingar kan ses som 

ganska känsliga frågor, speciellt när vissa av svarsalternativen kan ses som kontroversiella. 

Här finns alltså en risk för ytterligare bortfall då vi inte vet varför de olika individerna inte 

svarat på respektive delfråga. Även om det kan finnas en liten risk för detta har jag bedömt 

risken som så pass liten att jag kan bortse från den. Jag har därmed tolkat ett icke-svar som 

att individen i fråga inte har erfarenheter av den typen av handling. 

 

För Q14 som behandlar olika sorters politiska handlingar har en faktoranalys genomförts för 

att se om det går att se underliggande samband och om det kan gå att kategorisera 

delfrågorna på något sätt. 
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Faktoranalys 2: Politiskt handlande 
 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

 
1 2 3 

Tried to persuade someone to vote for a political party  -,002 ,596 ,094 

Worked in a political party ,100 ,759 -,061 

Signed a petition/public letter  ,002 ,333 ,602 

Contacted a politician, government or local government official  ,231 ,517 ,223 

Written an article to a newspaper or journal  ,166 ,544 ,107 

Attended a demonstration   -,061 ,380 ,629 

Handed out leaflets  ,187 ,566 ,220 

Taken part in a strike (at work)  ,508 ,201 ,119 

Taken part in a “sit in”  ,670 ,121 ,150 

Participated in cultural performances as a form of protest  ,556 ,095 ,168 

Boycotted certain products  ,275 ,046 ,702 

Deliberately bought certain products for political, ethical or 

environmental reasons 

,238 -,028 ,717 

Practiced civil disobedience   ,628 ,130 ,188 

Taken part in a house occupation (of public or private building)  ,741 ,060 ,003 

Used violent forms of action against property  ,646 ,053 -,050 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

    Faktoranalys 2 

 

Den roterade faktoranalysen ger mig tre olika faktorer. Utifrån faktoranalysen har jag därför 

skapat tre index av variablerna Q14a-o: Index14:1 som jag valt att kalla konfrontativt 

politiskt handlande, Index14:2 som jag valt att kalla representativt och informativt politiskt 

handlande och Index14:3 som jag valt att kalla individuellt politiskt handlande. 

Konfrontativt politiskt handlande 

Den första indexvariabeln innehåller de politiska handlingarna deltagit i strejk, sit-in, kultur 

som protest, civil olydnad, husockupationer samt våld som protest. Dessa handlingar kan 

kopplas till den del av den globala rättviserörelsen som vill skapa nya demokratier genom att 
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påverka i form av protester istället för att legitimera de mer representativa 

påverkansformerna. Enligt Iris Marion Young (2009) kan denna kategori ses helt som 

deltagardemokratisk kopplad till aktivism inom den globala rättviserörelsen, då hon betonar 

det protesterande i en politisk handling för att markera att man inte vill legitimera det man 

ser som en odemokratisk ordning. 

Representativt och informativt politiskt handlande 

Den andra faktorn innehåller variablerna försökt övertala någon att rösta, varit medlem i ett 

politiskt parti, kontaktat politiker, skrivit en artikel eller delat ut flygblad. Många av dessa 

handlingar går att koppla till en representativ demokratisyn, som att rösta och vara medlem i 

ett politiskt parti. Dessutom finns här klassiska informationsspridande politiska handlingar.  

Individuellt politiskt handlande 

Den sista faktorn innehåller variablerna skrivit på protestlista, demonstrerat, bojkottat 

produkter och handlat produkter medvetet. Dessa handlingar går tydligt att koppla till 

Sörbom (2004b) och politiska handlingar i vardagslivet. Jag har valt att kalla kategorin för 

individuellt politiskt handlande då det kan ske frikopplat från någon typ av kollektiv. För att 

de ska få en dimension av kollektivt handlande måste en kollektiv identitet vara skapad kring 

dem i en specifik kontext, men det kan lika gärna handla om en individ som gör egna val i 

vardagen. 

 

Roll inom den egna organisationen 

Fråga 21 mäter vilken organisatorisk roll individen har i den organisationen som är viktigast 

för honom eller henne. 41,0 % har en organisatörsroll, 11,3 % är anställda, 18,5 % är väldigt 

aktiva men inte organisatörer, 20,6 % är vanliga medlemmar och 8,6 % är sympatisörer, men 

inte medlemmar. Större delen är alltså väldigt aktiva inom respektive organisation (den 

organisation som är viktigast). 
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Sambandsanalyser 

Nästa steg i analysen är att göra en multipel regressionsanalys i syfte att undersöka om det 

finns signifikanta samband mellan mina beroende och oberoende variabler. Som visat i 

hypoteserna har jag ställt upp demokratisyn som beroende och har därmed fått två 

beroende variabler efter min faktoranalys. Övriga variabler och indexvariabler är oberoende. 

 

De två olika variablerna som mäter demokratisyn kan ses som kontrasterande och går att 

koppla till tidigare forskning (Andretta & della Porta 2009, della Porta 2009f) där man 

diskuterat två liknande kategorier. Demokratisyn1 som jag kallat för deltagardemokrati är ett 

index som går från ett lågt värde som indikerar en demokratisyn nära representativ till ett 

högt värde som indikerar en demokratisyn nära deltagardemokrati. Det andra indexet som 

jag kallat för deliberativ demokrati är uppbyggt på liknande sätt och går från representativ 

demokrati till deliberativ demokrati. Sambandsanalysen som genomförts kan alltså visa på 

skillnader i vilka variabler som påverkar vilken demokratisyn och i vilken riktning. 

 

Jag har gjort sambandsanalysen stegvis och tagit bort de oberoende variabler som inte har 

någon signifikans. För Demokratisyn 1: Deltagardemokrati har jag fått en signifikant modell 

med sex stycken oberoende variabler. Modellen förklarar 17,6% av demokratisynen. För 

Demokratisyn 2: Deliberativ demokrati har jag fått en signifikant modell med fyra stycken 

oberoende variabler. Modellen förklarar 20,5% av demokratisynen. Min andra modell har 

alltså ett något högre förklaringsvärde. 
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Demokratisyn 1: deltagardemokrati 

 

Tabell 1: Regression med Demokratisyn 1: Deltagardemokrati som beroende variabel 

 
 

Tabell 1 
 

Dessa siffror visar att min hypotetiska modell kan förenklas något. Graden av identifiering 

med rörelsen och erfarenheter av konfrontativt politiska handlingar påverkar 

demokratisynen i en deltagardemokratisk riktning enligt motsatsförhållandet mellan 

deltagardemokrati och representativ demokrati inom variabeln Demokratisyn 1: 

Deltagardemokrati. Samtidigt gör erfarenheter av representativt och informativt politiska 

handlingar, samt erfarenheter av rörelse- eller föreningsaktivitet Europeisk nivå att 

demokratisynen går mer mot ett representativt ideal.  

 

Det intressanta här är att erfarenheter av ett förenings- eller rörelseengagemang på 

europeisk nivå påverkar demokratisynen i en representativ riktning. Av tidigare forskning att 

döma borde rörelseaktivitet snarare leda till en demokratisyn som ligger mer mot det 

deltagardemokratiska hållet, om man kan anta att det är den formen av erfarenhet som syns 

i denna undersökning. Detta kan också tyda på att den europeiska engagemanget inte är i 

form av specifik global rättvisrörelseaktivitet; det skulle kunna röra sig om partipolitik på 

europeisk nivå. En annan möjlig tolkning är att deltagardemokratin är lättare att genomföra i 

de mindre och mer lokala sammanhangen och att det därför kan vara vanligare med 

representation på internationella eller europeiska arenor. Utan att veta exakt vilken typ av 

engagemang det rör sig om kan det vara svårt att dra några slutsatser om detta samband. 

Även erfarenheter från den egna organisationen i form av organisatorisk roll och 

erfarenheter av deltagardemokratiska beslutsformer har en signifikant påverkan på 

 B-koefficient Signifikans 

Q6a Identifiering med rörelsen 0,206 ,000 

Q14:1 Konfrontativt politiskt handlande 0,260 ,000 

Q14:2 Representativt och informativt politiskt handlande - 0,121 ,005 

Q17c Europeisk rörelse- eller föreningsaktivitet - 0,121 ,001 

Q21 Roll inom egna organisationen 0,069 ,011 

Q22a Erfarenhet av deltagande mötesformer 0,081 ,004 
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demokratisynen i deltagande riktning, men dessa två variabler påverkar i lägre utsträckning 

än de fyra första. Utifrån dessa resultat kan sambanden mellan variablerna också förklaras 

enligt modellen nedan: 

 

Modell 2: Resultatmodell med Demokratisyn 1: Deltagardemokrati som beroende variabel 

 

     Modell 2 

 

 

Demokratisyn 2: Deliberativ demokrati 

För Demokratisyn 2: Deliberativ demokrati är sambanden något skilda från de för 

Demokratisyn 1: Deltagardemokrati. B-koefficienterna är lägre för variablerna Q6a 

Identifiering med rörelsen och Q14:1 Konfrontativt politiska handlingar, men mer negativ för 

Q14:2 Representativt och informativt politiska handlingar. Dessutom har varken 

erfarenheter av rörelse- eller föreningsaktivitet på Europeisk nivå eller Q22a erfarenhet av 

deltagande beslutsformer någon signifikant påverkan. Istället finns samband mellan Q22b 

erfarenheter av deliberativa beslutsformer 22b samband med Demokratisyn 2: Deliberativ 

demokrati. 

Identifiering med rörelsen 

Organisatorisk roll 

Erfarenhet av deltagande 
mötesformer 

Erfarenhet av konfrontativt 
inriktat politiskt handlande 

Erfarenhet av rörelse- eller 
föreningsaktivitet på 
Europeisk nivå 

Erfarenhet av traditionella 
politiska handlingar 

Stöd för 
deltagardemokrati 

Stöd för 
representativ 
demokrati 
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Tabell 2: Regression med demokratisyn 2: Deliberativ demokrati som beroende variabel 

 

 B-koefficient Signifikans 

Q6a Identifiering med rörelsen 0,124 ,000 

Q14:1 Konfrontativt politiska handlingar 0,106 ,011 

Q14:2 Representativt och informativt politiska handlingar -0,132 ,002 

Q22b Erfarenhet av deliberativa mötesformer 0,205 ,000 

Tabell 2 

 

Sambanden för Demokratisyn 2: deliberativ demokrati kan förklaras enligt modellen nedan: 

 

Modell 3: Resultatmodell med Demokratisyn 2: Deliberativ demokrati som beroende 

variabel 

 

     Modell 3 

 

Inte helt förvånande är det alltså erfarenheter av deltagardemokrati som påverkar 

demokratisynen i en deltagardemokratisk riktning och erfarenheter av deliberativ demokrati 

som påverkar demokratisynen i en deliberativ riktning. Undersökningen har alltså visat att 

en konkret erfarenhet visar utfall i en värdering. 

 

Identifiering med rörelsen 

Erfarenhet av deliberativa 
mötesformer 

Erfarenhet av konfrontativt 
inriktat politiskt handlande 

Erfarenhet av traditionella 
politiska handlingar 

Stöd för deliberativ 
demokrati 

Stöd för 
representativ 
demokrati 
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Att identifiering med rörelsen som helhet erfarenheter av konfrontativt handlande påverkar 

både en deltagardemokratisk och en deliberativ demokratisyn i positiv riktning stödjer 

Andrettas och Sommiers (2009) resultat om en tvådelad kollektiv demokratisyn inom den 

globala rättviserörelsen. Både en deltagardemokrati och en deliberativ demokrati 

förespråkas, i kontrast till en representativ. 

Dessa resultat visar också att det representativa demokratiidealet får ett någorlunda 

annorlunda uttryck i kontrast till deltagardemokratin och den deliberativa demokratin, då de 

både innehåller olika typer av politiska handlingar och påverkas av olika variabler. 
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Slutsats 

Mina resultat visar att det finns samband mellan vilken typ av erfarenheter av politiska 

handlingar en individ har och vilken typ av demokratisyn han eller hon ger uttryck för. 

Erfarenheter av deltagande politiska handlingar ökar sannolikheten för att ha en 

deltagardemokratisk idealsyn snarare än en representativ. Samtidigt ökar erfarenheter av 

deliberativa politiska handlingar sannolikheten för att ha en deliberativ demokratisk idealsyn 

snarare än en representativ. Erfarenheter av traditionella politiska handlingar ökar i båda 

kontrasterande fallen sannolikheten för en demokratisyn som ligger närmre en 

representativ. 

Resultaten är kanske inte så förvånande, men de visar framförallt två slutsatser. Dels att 

demokratisynen inom den globala rättviserörelsen kan förstås inte bara med hjälp av 

kvalitativa metoder, utan också till stor del med kvantitativa mätningar. Dels visar den att 

demokratisyn är ett komplext fenomen som kräver komplexa förklaringar, framförallt 

eftersom de flesta individer har erfarenheter av så vitt skilda politiska handlingar i olika 

konstellationer. 

Slutsatsen av denna undersökning är att demokratibegreppet är komplext och därför 

behöver komplexa förklaringar. De teorier om demokratisyn som utgjort ramarna för min 

uppsats räcker inte som förklaring för hur verklighetens demokratisyn faktiskt ser ut. Ett 

teoretiskt ideal är alltför förenklat för verkligheten. Däremot har konstruktioner av 

idealtyper en viktig funktion för vår förståelse av demokrati och demokratisyn. En individ kan 

ha erfarenheter och värderingar som stämmer in på flera olika demokratiska ideal, men trots 

allt ställa sig närmre en av de tre. Kanske görs en beskrivning av demokratisynen inom den 

globala rättviserörelsen bättre på detta sätt: 
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Modell 4: En mångfacetterad demokratisyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Modell 4 

Kopplat till tidigare forskning stämmer dessa resultat väl överens med till exempel Andretta 

och Sommier (2009) som har visat på en gemensam, men komplex, demokratisyn inom den 

globala rättviserörelsen. Dessutom visar mina resultat att den inledande hypotesen om att 

olika demokratiideal kan existera parallellt inom rörelsen kan bekräftas. 

Rörelseformen i sig innehåller både möjligheter och problem kopplade till demokrati, då 

rörelsen är löst sammansatt av många olika organisationer och mindre rörelser inom vilka 

många olika metoder används, ofta olika inom och av samma organisation/rörelse (som t.ex. 

protest, lobbying, politisk påverkan, påverkan mot befolkningen med mera). Mångfalden av 

metoder kan ses som en styrka och en möjlighet att nå ut och påverka fler, men skilda 

metoder leder också till konflikt inom rörelsen, vilken metod är bäst för att öka medvetandet 

om rörelsens frågor? Ett exempel är vid protester där man måste komma överens om 

slogans som alla kan stå bakom för att det ska vara en lyckad protest (Giugni m.fl. 2009). 

Därmed kanske det ligger i den globala rättviserörelsens natur att även dess uttryck för 

demokrati och aktivisternas demokratisyn är differentierat? 

Deltagar-
demokrati 

Representativ 
demokrati 

Deliberativ 
demokrati 
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Även politiska handlingar kan ses som komplext att försöka kategorisera. En specifik 

handling kan återfinnas inom flera ideala demokratisyner och en individ kan legitimera 

handlingar inom andra ideal än det man själv ställer sig bakom. De intervjuade i Wennerhags 

avhandling (2008) ger uttryck för samma sak: nämligen att olika typer av politiska handlingar 

som teoretiskt går att koppla till olika demokratiideal behövs för att demokratin ska kunna 

utvecklas. Trots att de engagerat sig inom den globala rättviserörelsen är de inte mot alla 

delar av den representativa demokratin och dess verktyg, men de riktar en kritik mot flera av 

dessa element. Störst fokus inom den globala rättviserörelsen ligger på att bygga nya arenor 

för demokratiska processer, där den egna rörelsen genom de sociala forumen kan ses som 

ett sätt att visa på goda exempel (della Porta & Giugni 2009). 

Slutligen vill jag kommentera resultaten av sambandsanalysen. Med hjälp av mina modeller 

har jag förklarat 17,6% (för Demokratisyn 1: Deltagardemokrati) respektive 20,5% (för 

Demokratisyn 2: Deliberativ demokrati) av variationen hos mina beroende indexvariabler. 

Vad kan förklara resten av variationen? En möjlig förklaring är de bakgrundsvariabler, till 

exempel ålder, kön och utbildning, som jag själv valt att inte undersöka. Tidigare forskning 

har nämnt flera av dessa som viktiga i en analys, till exempel har Wennerhag (2006, 2008) 

beskrivit att rörelsens aktivister ofta är yngre och har högre andel kvinnor än traditionella 

representativa organisationer.  Andretta & Sommier (2009) har visat att ålder är en variabel 

som även påverkar engagemanget inom den globala rättviserörelsen. Eftersom jag själv inte 

haft med dem i mina beräkningar är det svårt att säga något om hur de kan påverka 

demokratisynen, men det vore intressant att utreda för att kunna öka förklaringsvärdet i 

mina resultatmodeller. 
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Avslutning 

Några avslutande ord är på sin plats. Det är redan konstaterat att det inom den globala 

rättviserörelsen finns ett långt framtidsperspektiv. När en demokratisyn uttrycks är det ofta i  

tal om utopier: ”Därigenom slår parollen ’en annan värld är möjlig’ fast en öppenhet inför 

framtiden. Den talar inte om någon specifik annan värld och säger inte att en annan värld är 

nödvändig” (Wennerhag 2008:215). Därmed är det viktigt att fortsätta studera rörelsen, dess 

aktivister och ideal, samt jämföra förändringar och utvecklingar över tid. 

När det gäller förslag till framtida kvantitativ forskning på området, är det framförallt 

bakgrundsvariabler som till exempel ålder, kön och utbildning som bör undersökas i relation 

till demokratisynen. Dessa har teoretisk relevans i tidigare forskning och är därmed 

intressanta att undersöka i relation till mina egna resultatmodeller för att undersöka om 

förklaringsvärdet kan ökas. Det skulle också vara relevant att utifrån ytterligare teoretiska 

perspektiv undersöka vad som kan påverka den tredje demokratisyn om individens 

erfarenheter (se sida 38) som jag valt att inte undersöka inom ramen för den här uppsatsen. 

 

Ytterligare en viktig diskussion, som inte riktigt fått utrymme i denna undersökning, är den 

konkreta skillnaden i demokratisyn i teorin och i praktiken. Trots att mina resultat visar på 

att det finns skillnad mellan teori och praktik behövs det göra fler studier specifikt kring 

detta ämne, förslagsvis med en annan metodologi. Bland tidigare forskning finns inspiration 

för frågor kring detta: “As we saw, activists tend to evaluate consensus and participation 

more than their organizations practice them” (della Porta 2009c:232). Många värderar alltså 

deltagardemokrati högre än den grad de faktiskt har erfarenheter av. Dessutom finns det 

belägg för att organisationer som teoretiskt i sina principprogram betonar en viss 

demokratisyn, inte praktiserar samma syn (della Porta 2009c). 

Jag vill mena att det finns utrymme för att fortsätta reda ut den globala rättviserörelsens roll 

för en utvecklad demokrati och de demokratisyner som explicit åskådliggörs inom rörelsen. 

Uppslag på framtida undersökningar är dels att kvalitativt ta vid där denna kvantitativa 

uppsats slutar och genom till exempel intervjuer kunna förstå vad som ligger bakom de 

resultat jag här har visat. Dels skulle det vara intressant att undersöka om demokratisynen 
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skiljs åt om man jämför teori och praktik inom den globala rättviserörelsen och de sociala 

forumen. 
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Appendix - Enkätfrågor 

Följande utvalda frågor kopplade till mina frågeställningar, ur enkäten för deltagare på 

European Social Forum i Malmö 17-21 september 2008, har använts i denna undersökning: 

 

Q6. Hur mycket identifierar du dig med: (kryssa i ett alternativ per rad) 
a. Den globala rörelsen  1  Inte alls  

2  Lite  
3  Ganska mycket  
4  Väldigt mycket 

 
Q11. Vilka av de motsatta påståendena nedan uttrycker bäst din syn på hur politiska beslut bör fattas i 
samhället i stort? Kryssa i den ruta som motsvarar det påstående som bäst överensstämmer med din åsikt. 

a. Det är många gånger lämpligt att delegera politiska beslut till andra.  
1  Delegering  

eller  2    
 3   

4  Deltagande 
Alla som är intresserade av att delta i beslutsfattandet bör kunna göra det. 
 
b. Politiska beslut bör fattas med röstningsförfarande. 

1  Röstningsförfarande  
eller  2   
 3   

4  Konsensus 
Politiska beslut bör fattas med konsensus. 

 
c. Den som har mer kunskap och erfarenhet ha mer att säga till om i ett beslut  

1  Kunskap spelar roll    
eller  2   
 3    

4  Kunskap spelar inte roll 
Alla, oavsett kunskap och erfarenhet i en viss bör. fråga, bör ha samma möjligheter att påverka. 

 
d. Om det råder oenighet, bör debatten vara en rättvis tävlan som syftar till att vaska fram det 
bästa förslaget  

1  Rättvis tävlan   
eller  2   
 3    

4  Gemensamt förslag 
Om det råder oenighet, bör debatten syfta till att nå fram till ett förslag som alla är med på. 
 
e. Även om beslutsprocesser är orättvisa eller utestängande, måste man respektera dem för att 
kunna förändra dem  

1  Respektera orättvisa processer  
eller 2   

3   
4  Inte respektera orättvisa processer  

Om beslutsprocesserna är orättvisa eller utestängande, är det rätt att lägga hinder i vägen för 
dem eller aktivt motarbeta de beslut som de utmynnar i. 
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Q12. När det gäller din syn på engagemang, inflytande och påverkan, hur mycket instämmer du i följande 
påståenden? 

a. Det är viktigare att man ger utrymme åt mångfald än att man enas kring en gemensam 
politisk linje 

1  Inte alls  
2  Till viss del  
3  Ganska mycket  
4  Instämmer helt  

 
b. För att påverka samhället är det viktigare att använda det politiska systemets möjligheter än 
att skapa alternativa sätt att bedriva politik på. 

1  Inte alls  
2  Till viss del  
3  Ganska mycket  
4  Instämmer helt  

 
Q14. Har du deltagit i någon eller några av följande aktiviteter? 

a. Försökt att påverka någon att rösta på ett visst politiskt parti 
1  Ja, under senaste året  
2  Ja, under de senaste fem åren ett visst politiskt parti 

b. Varit aktiv inom ett politiskt parti  
1  Ja, under senaste året  
2  Ja, under de senaste fem åren 

c. Skrivit under en namninsamling eller petition  
1  Ja, under senaste året  
2  Ja, under de senaste fem åren 

d. Kontaktat en politiker eller tjänsteman  
1  Ja, under senaste året  
2  Ja, under de senaste fem åren 

e. Skrivit insändare eller artikel till någon  
1  Ja, under senaste året  
2  Ja, under de senaste fem åren någon tidning eller tidskrift 

f. Demonstrerat  
1  Ja, under senaste året 
2  Ja, under de senaste fem åren 

g. Delat ut flygblad  
1  Ja, under senaste året  
2  Ja, under de senaste fem åren 

h. Deltagit i en strejk på en arbetsplats  
1  Ja, under senaste året  
2  Ja, under de senaste fem åren 

i.Deltagit i en ”sit-in” (sittstrejk, trafikblockad eller liknande) 
1  Ja, under senaste året  
2  Ja, under de senaste fem åren 

j. Uppträtt med kultur som en protestyttring  
1  Ja, under senaste året  
2  Ja, under de senaste fem åren 

k. Bojkottat produkter  
1  Ja, under senaste året  
2  Ja, under de senaste fem åren 

l. Köpt en produkt av etiska, politiska eller miljöskäl  
1  Ja, under senaste året  
2  Ja, under de senaste fem åren 

m. Utövat civil olydnad  
1  Ja, under senaste året  
2  Ja, under de senaste fem åren 

n. Deltagit i en husockupation (av offentlig eller privat byggnad) 
1  Ja, under senaste året  
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2  Ja, under de senaste fem åren 
o. Egendomsförstörelse (i politiskt syfte)  

1  Ja, under senaste året  
2  Ja, under de senaste fem åren 

 
Q17. Hur mycket deltar du i rörelse- eller föreningsaktiviteter på följande nivåer? 

a. Lokalt    
1  Aldrig  
2  Någon gång  
3  Ofta  
4  Mycket ofta 

b. I andra delar av Sverige  
1  Aldrig  
2  Någon gång 
3  Ofta  
4  Mycket ofta 

c. I andra delar av Europa  
1  Aldrig  
2  Någon gång  
3  Ofta  
4  Mycket ofta 

d. I andra delar av världen  
1  Aldrig  
2  Någon gång  
3  Ofta  
4  Mycket ofta 

 
Q21. Vilken roll har du i den grupp eller organisation som är viktigast för dig? 

1  Har en organisatorisk roll  
2  Anställd  
3  Mycket aktiv men utan organisatorisk roll 
4  Vanlig medlem  
5  Sympatisör men inte medlem 

 
Q22. Hur skulle du beskriva mötena inom din organisation eller grupp? Kryssa i den ruta som motsvarar det 
påstående som bäst överensstämmer med dina erfarenheter. 

a. De flesta besluten fattas av ett fåtal.  
   1  Ett fåtal 

eller  2   
3   
4  Alla deltagare 

De flesta besluten fattas av alla deltagare. 
 
b. Besluten fattas genom majoritetsröstning (votering). 

   1  Majoritet 
eller  2   

3   
4  Konsensus 

Besluten fattas med konsensus. 
 

c. När vi diskuterar en fråga är argumenten mer betydelsefulla än vem som för fram dem  
  1  Argument betydelsefulla 

eller 2  
3  
4  Förslagsställare betydelsefull 

När vi diskuterar en fråga bedöms argumenten utifrån vem som för fram dem. 
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