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Abstract 

The aim of this thesis is to discuss the relationship between social movements and 
democracy in a globalized world. Social movements are understood as both 
compellers and sites of democracy. New technologies are creatively used by 
social movements, and the global web based movement Avaaz makes an 
interesting empirical case. Through an engagement with critical and normative 
theories of democracy, a framework for analyzing the democratic potential of 
social movements is developed. The framework consists of three levels: the meta 
perspective with democratic values, the institutional level with the movements 
practice of democracy, and the activist level which emphasize the role of 
participation. The framework is used to study Avaaz and the material consists of 
earlier research and a textual analysis of Avaaz’s web page. The analyze shows 
that though Avaaz is having a democratic potential, the lack of transparency and 
recognition of the political are obstacles to fulfill the democratic values and 
contribute to a vibrant public sphere. 
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1 Inledning 

 
 
Globaliseringen och framväxten av en viral1 sfär är utvecklingslinjer som 
konstituerar och omvälver vår samtid. Den politiska teoretikern Nancy Fraser 
menar att genom att se de positiva delarna av denna nya, flytande globaliserade 
världsordning möjliggörs en öppning: vi har nu möjlighet att på nytt besvara 
frågorna om vad social rättvisa bör vara, vem denna rättvisa bör innefatta, samt 
hur den bör komma till (Fraser 2009:53ff). De sociala rörelserna har genom 
historien haft stor betydelse för demokratiska reformeringar av våra samhällen, 
även om de av sin samtid har ansetts tillämpa illegitima medel för att få till 
förändringar (Young 2001:670). Men relationen är komplex, då dessa rörelser inte 
kan spås vara intrinsikalt goda, samtidigt som man kan argumentera att få 
substantiellt demokratiserande förändringar har kommit till i världen utan kamp 
från sociala rörelser och aktiva medborgare (Löfgren och Thörn 2007:7). Men 
vilken betydelse bör vi tillmäta sociala rörelser i en globaliserad värld? Denna 
uppsats är ett bidrag till hur vi kan teoretisera kring samtidens transnationella 
rörelser och dess koppling till demokrati. Det kritiska ljuset och de demokratiska 
värdena kommer att riktas mot den internetbaserade rörelsen Avaaz som kom till 
år 2007. Under parollen ”to close the gap between the world we have and the 
world most people want” (Avaaz 1) strävar denna rörelse att bringa ”people power 
politics in to global decision making” (Avaaz 1). Den globala, virala rörelsen 
Avaaz med dess knappt nio miljoner medlemmar (Avaaz 6) är ett vitalt 
studieobjekt som kan generera kunskap och förståelse kring vår samtid, inte minst 
ur ett exkluderings- och inkluderingsperspektiv men även utifrån 
demokratihänseende i stort.  
 
 

1.1 Sociala rörelser och demokrati 

Forskare har förespråkat vikten av anamma ett mer multidisciplinärt klimat inom 
akademin för att förstå sociala rörelser, samt att en innovativ forskning som rör 

                                                                                                                                                   
 
1 Med viral åsyftas internetbaserade informationsmedier. Oxford Dictionary definierar viral som ”relating to or 
involving an image, video, piece of information, etc. that is circulated rapidly and widely from one Internet user 
to another” (Oxford 1) 
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sig på flera analysnivåer, både det kollektiva och det personliga, är av vikt (Meyer 
2002:4f, Eschle 2001:7). David Meyer förfäktar innovativa ansatser: ”Activists 
and scholars of social movements share a common challenge: to identify the 
boundaries of the possible” (2002:25). Med utgångspunkt i detta ämnar jag att 
anlägga demokratiperspektiv på sociala rörelser och diskutera både övergripande 
demokrativärden, rörelsen som sådan men också aktivismen på individnivå. Detta 
för att nå ett brett spektrum av infallsvinklar genom att anta olika analysnivåer.  
 

1.1.1 Forskningsproblem och syfte  

 
Syftet med denna uppsats är att tydliggöra och bidra till diskussionen kring 
sociala rörelsers demokratiska potential i en globaliserad värld. Detta görs 
genom att i första led utveckla en kritisk-demokratisk analysram och i andra led 
diskutera en viral social rörelses demokratiska potential. 
 
Jag leds av två specifika frågor: 
 
-  Hur framställs den sociala rörelsen Avaaz på dess hemsida och i forskning? 
 
- Utifrån dessa framställningar, i vad mån kan rörelsen sägas inneha en 
demokratisk potential? 
 
 
Den första frågan ligger till min grund för min undersökning av Avaaz, som består 
av både en litteraturöversikt över forskning som behandlat rörelsen Avaaz 
(Dahlgren 2011, Kavada 2009, Christiansen 2011), men även en egen textanalys 
av Avaaz engelska hemsida. Detta bildar ett empiriskt ramverk som kommer ligga 
till grund för en diskussion kring Avaaz demokratiska potential. Således hjälper 
den första frågan mig att svara på den andra frågan vilken är min huvudfråga. 
  För att illustrera den inomvetenskapliga relevansen tar jag hjälp av Fraser 
som menar att dessa rörelser bör utsättas för kritiska granskningar: 
 “apparently emancipatory transnational movements, such as international 
feminism, environmentalism, and the anti-neoliberal-globalization movements 
may contain elite biases and do not always manage to live up to their democratic 
aspirations” (Fraser 2009:140). Eftersom teknologiska förändringar gör att 
spelreglerna för demokrati och aktivism förändras, förenklas och omvälvs är det 
av vikt att forskningen granskar dessa nya sociala rörelser och problematiserar 
dessa utifrån ett demokratiperspektiv. Den utomvetenskapliga relevansen kan 
vidare illustreras med Avaaz medlemsantal på närmre nio miljoner medlemmar2 
från 193 olika länder (Avaaz 6). I nästkommande stycke följer 

                                                                                                                                                   
 
2 Detta medlemsantal var gällande i maj 2011  
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begreppsorientering och min förståelse av huvudbegreppen demokrati och sociala 
rörelser. 
 

 

1.2 Begreppsförståelse 

 
Jag ansluter mig till den deltagardemokratiska skolan där demokrati implicerar 
deltagande av dynamiska medborgare med föränderliga identiteter formade i den 
sociala kontext som de verkar i (jmfr Sjövik 2004). Betoningen ligger på det som 
Lennart Lundquist (2001) kallar ”demokrati som livsform”. Alltså ett moraliskt 
och politisk system som konstituerar den sociala tillvaron, där forskningen kan 
bidra med kunskap om huruvida demokratiska idéer och beteenden införlivas i 
samhället och i mitt fall i globala sociala rörelser (jmfr Sjövik 2004). Jag 
intresserar mig alltså för huruvida demokratiska värden införlivas i sociala 
rörelser i allmänhet och rörelsen Avaaz i synnerhet.  

 Iris Maryon Youngs goda förslag som jag inspireras av är att 
demokratiteori skall förstås som en kritisk teori där en misstänksamhet kring 
påstådd legitimitet och efterlevnad av de demokratiska värdena bör granskas 
omsorgsfullt. Young hävdar att:  

 
 Democratic theory, including the theory of deliberative democracy, 
should understand itself primarly as a critical theory, which exposes 
the exclusions and constraints in supposed fair process of actual 
decision making, which make the legitimacy of their conclusions 
suspect (2001:688).  

 
Jag förstår sociala rörelser som möjliga medspelare i den demokratiska sfären, 
men även platser för utövning av demokrati (jmfr Goma et al 2003:170). De 
sociala rörelserna kan utgöra en plats för att utveckla fruktbara demokratiska 
praktiker, i spjärn mot den gängse (o)demokratiska ordningen som de ofta strider 
mot (Eschle 2001:226). En definition av sociala rörelser som jag finner användbar 
är att de kan förstås som ”ongoing constructions of collective action and identity, 
always in progress”, samt att de syftar till att få till sociala förändringar och är 
heterogena och kollektivt mobiliserande till sin karaktär (Melucci citerad i Eschle 
2001:2f). Heterogeniteten och föränderligheten som präglar sociala rörelser är 
viktiga faktorer att ha med sig när man diskuterar dessa.  

Att uppehålla sig vid att definiera begreppet sociala rörelser eller det 
”globala civilsamhället” som är ett närliggande begrepp är dock något jag vill 
undvika. Jag har därför valt att nöja mig med ovan framförda öppna definition. 
Eftersom rörelsen Avaaz beskriver sig själva som ”a global movement och ”a 
global civil society group” (Avaaz 1) menar jag att detta är tillräckligt.  
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1.3 Teoretisk ansats 

Min ansats är både normativ och kritisk. Vad gäller den kritiska ansatsen förstår 
jag denna som ett resonerande kring det sociala och det moraliska samt ett 
omformulerande kring vad som är önskvärt i detta (jmfr Young 2000:10). Som 
forskare kan vi inte överskrida samtida maktstrukturer men vi kan reflektera kring 
dem och utmana dem genom en förening av normativ och kritisk teori. En bred 
förståelse av politikbegreppet, ett problematiserande av makt och en överläggning 
kring vad som är önskvärt är därför givande (Eschle 2001:12). Ramverket som 
kommer att utvecklas kommer således att präglas av både normativa 
ställningstaganden men fungerar även som ett kritiskt tolkningsinstrument. 

Denna uppsats är både teorianvändande och teoriutvecklande. Olika 
perspektiv från kritiska teoretiker kring sociala rörelser och demokrati kommer att 
användas för att utifrån dessa bilda en analysram i vilket jag sammanför teorierna 
till en ny sammansmältning. Ramverket är en ansats till att bidra till en mer 
innovativ syn på samtidens sociala rörelser, med förankring i konkreta praktiker 
men även i normativa värden på hur rörelser bör operera för att kunna sägas 
inneha en demokratisk potential.  
 
 

1.4 Material och metod 

Materialet som har använts för att utveckla mitt ramverk är från statsvetenskaplig 
teoribildning kring demokrati och sociala rörelser och de tillhör mestadels den 
kritiska skolan. Jag har använt dessa teoretiker eftersom de möjliggör ett 
granskande perspektiv kring det önskvärda och legitima hos sociala rörelser. 
Materialet för analysen av Avaaz utgörs av både en metastudie av tidigare 
forskning, men även en textanalys av Avaaz engelska hemsida. Den tidigare 
forskningen kring Avaaz har använts för att berika mitt empiriska underlag samt 
för att öppna upp för en kumulativ diskussion med andra forskare. 
Internetstudier präglas av många utmaningar där en av dem är föränderlighet. Jag 
har därför skrivit ut och bevarat de studerade texterna från webbplatsen. I 
textanalysen av Avaaz studerar jag både vad som sägs men resonerar även över 
det som inte sägs och vid genomförandet av analysen har jag kombinerat olika 
textanalytiska metoder. Analysen har dock utgått från ett analysschema vilket går 
att återfinna i Bilaga 1.  
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1.5 Disposition 

Hittills har mitt forskningsproblem och syfte presenterats och motiverats. Jag har 
förklarat hur jag förstår studiens tunga begrepp: demokrati och sociala rörelser, 
samt beskrivit teori- och metodanvändning samt det studerade materialet. I 
nästkommande kapitel (2) skall en mer omfattande metodologisk diskussion föras. 
Efter detta följer ett bakgrundskapitel (3) med en framställning av teoribildningen 
kring sociala rörelser och nya former av transnationell aktivism. Sedan följer det 
teoretiska kapitlet (4) vilket mynnar ut i en egenutvecklad analysram. Därefter 
följer analyskapitlet (5) där fallet Avaaz tolkas utifrån ett kritisk-demokratiskt 
perspektiv. Uppsatsen avslutas med ett sammanfattande kapitel (6) i vilket en 
generell diskussion kring studiens resultat och relationen mellan sociala rörelser 
och demokrati kommer föras. 
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2 Metodologiska överväganden 

 
I detta kapitel kommer metodöverväganden att diskuteras. Först börjar jag med att 
beskriva min forskningsdesign, sedan följer en diskussion kring fallstudien samt 
det valda fallet. Slutligen följer en presentation kring hur den empiriska analysen 
är genomförd.   
 

2.1 Forskningsdesign 

Tillvägagångssätten i denna uppsats består av att i första hand utveckla en kritisk-
demokratisk analysram. Detta görs med hjälp av kritiska demokratiteorier. 
Betoningen i denna uppsats ligger på den teoretiska diskussionen vilket hänger 
samman med mitt syfte. Min förståelse av en teori är inte i betydelsen en logiskt 
konsistent modell som söker förklara ett empiriskt fenomen. Jag har inspirerats av 
kritisk och normativ demokratiteori, vilka reflekterar över det önskvärda i 
existerande sociala relationer och hur vi kan resonera kring dessa maktstrukturer 
(Eschle 2001:12). I andra hand sker en fallstudie av Avaaz genom tolkande 
textanalys. Metoden kan sägas falla in under normativ idékritik, där en normativ 
kritisk tolkningsram utarbetas, som sedan förenas med ett empiriskt material 
(Beckman 2006:327). Beckman poängterar vidare det rimliga i att statsvetare 
själva formulerar utvärderingskriterier för exempelvis demokrati, då han frågar sig 
varför ett system självt skulle sitta på den mest önskvärda förståelsen av 
demokrati, jämlikhet eller social rättvisa (Beckman 2006:338).  

 
 

2.2 Fallstudie 

Den heterogenitet som präglar sociala rörelser ger en bild av vilken betydelse 
valet av rörelse som jag att kommer att studera innehar. Ett resonerande kring 
vilka implikationer som detta får för resterande delar av uppsatsen är ett centralt 
kriterium som åläggs vetenskapen (Teorell och Svensson 2007:152). Vilka 
urvalskriterier som forskaren väljer hör samman med ambitionen för studien samt 
forskarens epistemologiska och ontologiska grundvalar. Jag har inga 
generaliserande ambitioner, utan ser mitt fall som en betydelsefull empirisk 
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pusselbit som kan generera intressanta reflektioner kring nutida rörelsers 
demokratiska praxis. Jag anser att varje forskare har en normativ aura kring sig 
som påverkar dennes arbete. Denna subjektiva epistemologi ser jag inte som 
problematiskt, däremot ligger utmaningen för mig att försöka synliggöra denna 
normativa aura och tydliggöra mina resonemang (Beckman 2009:19, Badersten 
2006:76).   

Det fall som jag har valt att undersöka kan klassas som ett så kallat tungt 
och betydelsefullt fall (Teorell och Svensson 2007:152). Avaaz utgör ett 
betydelsefullt fall eftersom de är nyetablerade (år 2007), rör sig i en global 
kontext och faller in under och definierar sig själva som en social rörelse. De har 
även beskrivits inneha en omfattande medlemsarsenal i jämförelse med andra 
rörelser, räknat till antalet tagna onlineaktioner (Dahlgren 2011:4). Avaaz är 
huvudsakligen onlinebaserade till sin aktivitet men har även aktiviteter ”offline” 
vilket gör dem till ett intressant fall eftersom de då kan tänkas ha nyskapande 
demokratiska praktiker då de använder sig av den virala sfären och dess 
möjligheter till att sprida information. 

 Eftersom detta är en fallstudie kommer jag inte att kunna välja fall med 
variation vilket är fallstudiens svaghet då det hade varit intressant att göra 
jämförelser mellan olika rörelser och deras praktiker. Det positiva med en 
fallstudie är att jag kan fokusera djupodlat på ett fall och utreda det specifika i 
detta.   

Avgränsningar som gjorts är att spänningen mellan Avaaz kontra 
etablerade politiska institutioner har utelämnats. Det eftersom min förståelse av 
sociala rörelser är som både påtryckare av och platser för utövning av demokrati. 
En fullgod bild av de interna processerna inom Avaaz har inte möjliggjorts 
eftersom Avaaz administratörer inte varit tillgängliga för intervjuer, och jag gör 
inte anspråk på att ha en heltäckande bild av rörelsen Avaaz. Jag menar dock att 
det material som jag haft att tillgå kan ge intressanta representationer av hur 
Avaaz resonerar kring interndemokrati även om den inte ger en lika god bild som 
i det fall att en deltagande observation eller intervjuer genomförts.   

 

2.3 Textanalys av Web 2.0 

I valet av metodologi kan det vara fruktbart att dra lärdom av de utarbetade 
praktiker som använts av forskare som tidigare studerat samma fenomen. Jag 
kommer att studera de texter som finns på Avaaz hemsida. En distinktion mellan 
det som brukar kallas Web1.0 och Web 2.0 brukar vanligen göras av forskare, där 
många menar att den förstnämnda var mer fokuserad på internet som en plattform 
för informationsspridning, men där Web 2.0 även innehåller aspekter och 
möjligheter för deltagande (Kavada 2009:2).  Kavadas (2009) förslag på hur vi 
kan se på webbplattformar finner jag användbart i ett demokratisammanhang då 
detta möjliggör en analys av hur rörelseaktiva kan delta via Avaaz hemsida. 
Kavadas (2009) sätt att konceptualisera kring Web 2.0 innebär att se på hemsidan 
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som två komplementära dimensioner, vilka hon kallar surface och site of 
interaction. Jag kommer dock begränsa mig till att göra en surfaceanalys, vilket 
innebär att behandla texten på hemsidan som organization as decribed.  

På hemsidan kan rörelsens självbeskrivelse utläsas och texten ses som 
representationer av rörelsen och dess mål, strategier och visioner men även dess 
identitet (Kavada 2010:5). Metoden består av en kombination av att analysera de 
funktioner, diskurser och idéer som ryms på hemsidan (Kavada 2010:8). 
Textanalysen kommer kombinera olika analystekniker och jag kommer studera de 
idéer som kan skönjas på hemsidan, både latenta och manifesta. Analysen bär 
även drag av diskursanalys eftersom jag inkorporerar teorier om makt som 
hegemoni och ser att språket har betydelse för våra tolkningsramar då detta 
generar vissa utsagor och praktiker (Neumann 2003:17).  

Det material som jag studerat är som tidigare nämnts Avaaz engelska 
hemsida. Eftersom hemsidor är föränderliga har det material som studerats 
skrivits ut och bevarats från den dagen som analysen påbörjades. Den tidigare 
forskningen kring Avaaz består av fyra studier, två från i år och två från 2009. 
Viktiga att ha i åtanke när dessa används är de skillnader i metodologiska 
grundvalar som olika forskare har.  

Jag väljer att inte arbeta med förhandsdefinierade kategorier vid analysen, 
likt dimensioner eller idealtyper.  Anledningen till detta är att jag vill ha ett öppet 
förhållningsätt inför de nya praktiker och alternativa tolkningar av politiskt 
deltagande och aktivism som präglas samtidens nya rörelser. Detta är något som 
forskare har påpekat är givande i detta sammanhang, då man bör söka undvika att 
låsa sig vid teoribildningen, och se till hur demokrati förstås och omformuleras 
inom rörelserna (Briendl och Gustafsson 2010:11). Det negativa med att vara 
öppen inför materialet är att forskaren kan bli allt för materialberoende vilket i 
förlängningen bidrar till att framställningen blir för empirisk eller att forskaren 
exempelvis glömmer problematisera det som inte sägs (Esaiasson et al 2007:245). 
Andra negativa aspekter är att det kan vara svårt att bringa ordning i materialet 
(Bergstöm och Boréus 2005:171), samt att intersubjektiviteten blir lidande då man 
inte lyckats förmedla det subjektiva filter som man innehar vid analysen 
(Beckman 2005:22). För att råda bot på detta har jag vid analysen utgått från ett 
analysschema vilket går att återfinna i bilaga 1. Frågorna är inspirerade från 
Kavadas förslag kring hur man går tillväga vid en surfaceanalys, men även 
skapade utifrån teorier om hur sociala rörelser bör förstås (Meyer et al 2002) 
Dessa teorier om sociala rörelser kommer diskuteras i nästkommande 
bakgrundskapitel.  
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3 Nya former av transnationell 
aktivism 

I detta kapitel skall en teoretisk bakgrund kring sociala rörelser, digital demokrati 
samt 2000-talets transnationella aktivism ges. Först diskuteras angreppssätt vid 
studiet av sociala rörelser, sedan ges en introduktion kring debatten kring internet 
och den digitala demokratin. Kapitlet avslutas med ett ramverk (figur 1) utvecklat 
av Bennett (2005) som söker begreppsliggöra vad som präglar dagens aktivism 
som både är global och viral. 

 

3.1 Att studera sociala rörelser 

I teoribildningen om sociala rörelser har betydelsen av ett skapande av en 
kollektiv identitet för massdeltagande betonats, där ett delat kulturellt kapital kan 
formas inom rörelsen (Robnett 2002:266). För vissa rörelser är ett skapande av en 
ny identitet i sig ett centralt fenomen för rörelsen, för att på så vis utmana rådande 
antaganden om gruppen. Andra konstruerar nya identiteter som ett medel för att 
skapa mobilisering (Whittier 2002:290). Meyer beskriver att en förståelse av 
sociala rörelser kräver att vi simultant bör ta hänsyn till dess struktur, strategi och 
mening samt vad som driver dem, då de argumenterar att “We need an approach 
to studying social movements that values what animates social movements” 
(2002:7). Struktur handlar om rörelsens organisation, möjlighet och utbredning. 
Strategier om den kollektiva identiteten, dess utmaningar samt protesterande 
handlingar. Mening handlar om vilken roll den sociala rörelsens identitet har, och 
här krävs en analys av diskursen kring rörelsen. Förståelsen kring samspelet 
mellan dessa tre är centralt för att teoretisera kring en social rörelse då de 
simultant påverkar varandra (Whittier 2002:289ff). 

3.2 Digital demokrati? 

 
Slutet av förra seklet innebar en era av hyllanden inför den digitala demokratins 
möjligheter då forskare argumenterade för internets omvälvande potential för 
politik i allmänhet och sociala rörelser i synnerhet. Möjligheter kring ökad chans 
att knyta kontakter och nå en bredare publik samt rörelsernas potential att utgöra 
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en motvikt mot medias informationsspridning diskuterades (Askanius och 
Uldam:8, kommande publicering).  Transnationella rörelser har på ett innovativt 
vis kommit att inkorporera och omvälva aktivismen till att ta nya former online. 
Dessa transnationella sociala rörelser har präglats av en innovativ och 
okonventionell användning av internets kapacitet, i jämförelse med exempelvis de 
politiska partierna (De la Porta och Mosca 2009:195). Även om rörelserna getts 
ökade möjlighet till alternativ informationsspridning samt att etablera kontaktnät 
och horisontella former för kommunikation, har många varnat för en övertro inför 
den digitala demokratin tron samt för att internet inte rymmer någon ”quick fix” 
för realisering av demokrati (Dahlberg och Siapera 2007:64). 

 Van Zoonen et al (2010) sammanfattar denna teoretiska diskussion kring 
internets demokratiska potential som att teoribildningen är delad och komplex 
kring vilken betydelse vi bör tillmäta internet, om ens någon betydelse över huvud 
taget: ”fundamental issues as to who can speak online, in what way, for and to 
whom are still in full theoretical flux, as is the questions of who is actually listeing 
in this cacophony of voices” (2010:251).  

3.3 Utvecklingslinjer för transnationella rörelser 

 
Utvecklingen för de transnationella sociala rörelserna har av Bennett(2005) 
beskrivits som att vi står emellan en era av NGO-baserad mer centralt strukturerad 
transnationell aktivism kontra  de nya former av aktivism vilkas struktur omvälvts 
av tillgången på nya informationsteknologier. Bennett(2005) menar att 
utvecklingslinjerna tar sig uttryck på tre plan: mer inkluderande 
organisationsmodeller, sociala teknologier som underlättar decentralisering, och 
en ökad politisk kapacitet hos medlemmar vilken är sprungen ur kommunikation 
som underlättas av teknologin.  Hemsidornas funktion möjliggör breda 
mailutskick, uppskrivningar på protestlistor samt en global diskussion och dessa 
rörelserna präglas av att ta aktion i multipla frågor och ha en bred agenda (Bennett 
2005:203).  

Gällande de politiska relationerna och aktivisterna hävdas att dessa 2000-
talets sociala rörelser präglas av ett medlemsspann som är rörliga mellan olika 
frågor, rörelser och mål. Upplevelsen av identitet och ideologiskt medlemskap till 
en rörelse är inte lika stark som tidigare teoribildning kring sociala rörelser hävdat 
(Bennett 2005:215).  

I modellen på nästa sida sammanfattar Bennett skiljeliner i 
organisationsformer mellan 90-talets NGO-baserade sociala rörelser och 
samtidens mer direkta aktivism.  
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Defining differences in Two Eras of Transnational Activism3 
 

 NGO Advocacy order Direct Activism 

Scope Policy-issue-advocacy Diverse social justice agenda 

Organization Limited by brokered 
coalitions 

Expanded by technology 
networks 

Targets Goverment (all levels), 
some corporations 

Corporations, industrial 
sectors econ blocs (G7, 
WEF, IMF, WTO) 

Tactics 

 

Strategic campaigns, 
limited political goals, 
turned on & off by 
leading organizations 

Permanent campaigns, 
diverse political goals, 
difficult to turn on & off 

Goals Government (nat & 
intl) regulation, 
establish information 
regimes, maintain 
organizational identity 

Personal involvement in 
direct action, establish 
communication networks, 
hyper-org to empower 
individuals 

Capacity Reform & crisis 
intervention 

mass protest, value change 

 
Figur 1. Samtida former av transnationell aktivism (Bennett 2005:214) 

 
 
Bennetts sammanställning fungerar väl för att karaktärisera samtidens digitala 
aktivism, och vad som kännetecknar denna jämfört med den mer NGO-baserade 
aktivismen. Denna fungerar för att ge en kontextualisering av samtidens virala 
sociala rörelser och vad som präglar dessa. Jag ser Bennetts modell som en 
teoretisk utgångspunkt. Dock skiljer Bennetts modell inte explicit på olika 
analysnivåer: aktivismen, rörelsen i sig och ett övergripande metaperspektiv.  
Eftersom min ambition är att analysera demokrati genom att studera huruvida 
olika demokratiska värden införlivas i olika delar av rörelsen Avaaz, vänder jag 
mig nu till den kritiska teoribildningen för att utveckla en analysram som 
möjliggör detta. 
 
 

 
                                                                                                                                                   
 
3 Modellen presenteras på engelska för att undvika att Bennetts budskap förändras i översättningen. 
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4 Teoretiskt ramverk  

I detta avsnitt kommer det teoretiska ramverket att utvecklas. Först kommer jag 
vända mig till statsvetarna Nancy Fraser (2009), Iris Maryon Young (2001) och 
Chantal Mouffe (2005). Deras reflektioner kring sociala rörelser i den globala 
världsordningen, aktivistens demokratibidrag samt förståelsen av demokrati och 
det politiska som konflikt blir viktiga bidrag. Efter detta riktas fokus mot Teivo 
Teivanens (2007) reflektioner kring demokratiska problem inom World Social 
Forum. Slutligen hämtas bidrag från den feministiska demokratiteorin transversal 
politik (Yuval Davis 2006, Eschle 2001). Jag ser att alla dessa teoretiker har 
berikande argument kring förståelsen av demokrati och sociala rörelser. Dessa 
kommer i slutet av kapitlet sammanfattas i ett analytiskt ramverk (figur 2). 

 

4.1  Sociala rörelsers demokratiska potential  

4.1.1 Utmana gränserna för det politiska rummet 

I Nancy Frasers sammansatta teori om social rättvisa som hon presenterar i boken 
Scales of Justice (2009) är en demokratisk formulering av social rättvisa i fokus 
och här menar Fraser att sociala rörelser har en viktig funktion att fylla. I den 
globaliserade världsordningen, där nationalstatens roll är utsatt för omvälvning 
kommer flera olika led i rättvisedefinitionen att sättas i gungning, menar Fraser. 
Detta leder till en avsaknad av ett gemensamt, enhetligt svar på vilka 
socioontologiska föreställningar som bör föreligga svaret på frågor kring vad 
rättvisa bör vara, vem som är rättvisesubjekt och slutligen en diversifierad 
förståelse kring frågan om hur denna rättvisa skall komma till (Fraser 2009:53ff).  
 Frasers förlag till hur vi bör teoretisera när flera dimensioner av social 
rättvisa är satta på flytande mark är att dra nytta av de positiva aspekterna som 
detta medför, nämligen möjligheten att omdefiniera social rättvisa på ett mer 
inkluderande vis än tidigare. De som tidigare hamnat i en metaorättvisa i den 
statsfokuserade tidigare diskursen, som exempelvis ursprungsbefolkningar, kan nu 
komma att tillmätas dess rättmätiga betydelse som rättvisesubjekt och inkluderas. 
Det är här sociala rörelser kommer in i bilden för att utmana inramningen av 
diskursen.  
 Sociala rörelser har idag satt inramningen av rättvisa under den kritiska 
luppen, och har kommit att utmana rådande antaganden av vilka kanaler som har 
privilegium för att bestämma hur vi formulerar rättvisa (2009:67). Frasers poäng 
är att sociala rörelsers demokrativärde består av att genom ett angripande av vem 



 

 13 

som bör vara rättvisesubjekt (som exempelvis miljö-, feminist- och 
ursprungsbefolkningsrörelsen behandlat) ruckas även frågan kring hur social 
rättvisa skall formuleras, genom vilket själva inramningen och gränserna för det 
politiska rummet utvidgas (Fraser 2009:67).  
 Det vi tar med oss från detta avsnitt är att i den globaliserade 
världsordningen, där nationalstatens roll är omprövad, öppnas ett 
möjlighetsfönster, där sociala rörelser kan utgöra en politisk global kanal som 
hjälper till att omdefiniera social rättvisa och skapar inkludering i förståelsen av 
denna.  
 
 

4.1.2   Mothegemoni genom protest 

 
Iris Maryon Young(2001) framställer en intressant bild av sociala rörelser i 
artikeln Activist Challenges to Deliberative Democracy. Young ställer upp två 
idealtyper: aktivisten (som verkar utanför etablerade system) och den deliberativa 
demokraten (som verkar inom etablerade system) för att kasta ljus på skillnaden 
mellan dessa två olika typer av politiskt engagemang. Young presenterar ett 
intressant perspektiv på vad aktivisten kan bidra med i demokratihänseende, 
jämfört med den deliberativt aktive medborgaren. Jag tolkar hennes framställning 
av idealtypen aktivisten som en potentiell aktivist inom en social rörelse. 
Grundvalarna för hennes framställning är att aktivistens demokratiska bidrag 
behöver mer plats i demokratiteoribildningen (Young 2001:688).  
 Den största skillnaden mellan aktivisten och den deliberativa demokraten 
är att den förstnämnda alltid ställer sig utanför etablerade deliberativa 
diskussionsforum, eftersom dessa kan präglas av en odemokratisk och 
exkluderande agenda. Den deliberativa demokraten söker skapa förändring inom 
etablerade system, även om formerna och agendan inom systemen är 
exkluderande (Young 2001:672f). Aktivisten ser istället många problem med 
dessa deliberativa debattarenor och vägrar därför att delta i dessa eftersom det 
etablerade forumen då uppnår oförtjänt legitimitet.  
 Ett centralt problem som aktivisten ser är att agendan i de etablerade 
forumen redan är satt från början, och premisserna för själva debatten är 
oacceptabla eftersom alternativa formuleringar av agendan inte kan framföras 
(Young 2001:683). Aktivisten kritiserar den deliberativa demokraten för att gå i 
samklang med etablissemanget eftersom det då finns en risk att införlivas i den 
rådande hegemoniska diskursen och på så vis förminska dennes reformistiska 
engagemang och potential. Hegemonin ger strukturell ojämlikhet och verkar på ett 
subtilt sätt och aktivisten kan genom att ställa sig utanför de etablerade systemen 
utveckla en mothegemonisk agenda och peka på nya tolkningar och 
representationer (Young 2001:687).  
 Essensen i Youngs framställning är att sociala rörelser genom att ställa sig 
utanför etablerade system som präglas av exklusion, orättvisa och ojämlikhet och 
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genomföra motaktioner mot dessa innehar en demokratisk potential då dessa kan 
utveckla en mothegemonisk kritik och peka på alternativa förståelser. 
   

4.1.1  En agonistisk sfär 

 
Mouffe särskiljer på det hon kallar Politics och The Political, där hon menar att 
värdet av den senares existens i ett samhälle är grundläggande och definierar hur 
väl demokrati i framtiden kommer att realiseras (Mouffe 2005:9). Demokrati och 
The Political handlar om att oppositionella åsiktslinjer och konflikt, antagonism, 
måste vara närvarande i samhället i en ständig kamp.  Ett demokratiskt samhälle 
måste möjliggöra ett val för medborgarna mellan olika motstridiga alternativ och 
olika diskurser bör vara närvarande för att realisera detta. Tydliga alternativ av 
vänster/högerkaraktär är ett bra exempel på detta, till skillnad från det samhälle 
där det politiska inte finns representerat, där det politiska omvälvs till en 
dimension av rätt eller fel.  Mouffe menar att en dimension av vi/dem i samhället 
alltid är närvarande men kan omvandlas till en dimension av vän/fiende när det 
politiska inte finns representerat (Mouffe 2005:18).  
 Mouffe beskriver teoribildningens uppgift som att sporra en vibrerande 
agonistisk sfär där olika mothegemoniska projekt kan spira  
 

the task for democratic theorists and politicians should be to 
evisage the creation of a vibrant ”agonistic” public sphere of 
contestion where different hegemonic political project can be 
confronted (Mouffe 2005:33).  

 
I den agonistiska sfären är den politiska som konflikt närvarande och motparter i 
samhället erkänns som jämlikar och dessa legitimitet undermineras inte utan 
erkänns.  
 Vidare är Mouffe kritisk till strävanden efter en kosmopolitisk demokrati, 
eftersom denna cementerar den liberala hegemonin och negligerar möjligheten till 
kampen mellan olika tolkningar. Därför finns det teoretiska skäl att istället se till 
att målet är en multipolär norm vilken vi bör sträva mot. Mouffe uttrycker målet 
som att ”pluralize hegemony” istället för den kosmopolitiskas ”beyound 
hegemony” (Mouffe 2005:118).  
Min applicering av Mouffes teori är att sociala rörelser kan bidra till denna 
agonistiska, politiska sfär ifall de bidrar till nya inramningar av problem samt 
berikar det offentliga rummet med alternativa diskurser. Motpartens legitimitet 
samt det politiska är viktiga grundvalar som bör vara närvarande.  
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4.1.2 Politisering och demokratisering av rörelsen  

 
Teivo Teivanens (2007) demokratianalys av de praktiker som utövas i World 
Social Forum utgör fruktbara reflektioner att införliva i en bredare kontext kring 
transnationella sociala rörelser demokratiska utmaningar. Teivanen argumenterar 
likt mina utgångspunkter om att andra aktörer (i mitt fall sociala rörelser) bör 
förstås som platser för demokrati och politik: ”It has become increasingly 
accepted that the world cannot be properly understood through theoretical lenses 
that consider state actors as the exclusive domain of the political”(2007:69).  

Teivanen (2007:72) resonerar även han kring vikten av det politiskas 
existens och menar att politisering utgör de sociala rörelsernas demokratiska 
potential.  För att nå demokratisk framgång måste rörelsen vända fokus inåt och 
fråga sig hur den själv påverkas av de existerande maktstukturer som den liberala 
hegemonin medför. Den liberala hegemonin innebär en avpolitisering av 
ekonomiska relationer, och denna återfinns i sfären utanför rörelsen men denna 
hegemoni präglar även rörelsen självt. En reflexivitet och ett erkännande av 
maktrelationer måste därför riktas både externt och internt, där avpolitisering är 
dilemmat som rörelsen skall söka undgå (Teivanen 2007:72). Genom att rörelsen 
blottlägger och erkänner det politiska subjektet, exempelvis maktrelationer 
sprungna ur hierarkier av klass, genus eller etnicitet, kan dessa utsättas för 
demokratisering, erkännas och problematiseras. Teivanen menar att: ”It means 
revealing the political, and therefore potentially democratisable, nature of such 
relations of power that are presented as neutral” (2007:74). 

Catherine Eschle resonerar likt Teivanen om att den politiska dimensionen 
av social interaktion bör tas i akt (Eschle 2001:10). Rörelserna dem själva är en 
plats för demokratisk kamp där det demokratiska värdet av en rörelse inte kan tas 
för givet och måste hela tiden återerövras och kämpas för (Eschle 2001:226). 
Kampen om att skapa en mer inkluderande feministrörelse har resulterat i 
tvistemål kring hur rörelsen kan hantera olikheter och relatera sin agenda till 
aktivisternas upplevda erfarenheter i en praktik benämnd transversal demokrati. 
Transversal politik handlar om att problematisera hur en viss agenda kommer till 
och vara öppen för andra tolkningar och problemdefinitioner, samtidigt som det 
övergripande målet behålls. Dessa hänger samman med visionen om jämlikhet, 
inkludering, solidaritet och frihet (Yuval Davis 2006:275ff). Den transversala 
praktiken syftar till att skapa förståelse och överbrygga gränser mellan olika 
individer genom omringning av gemensamma värden och att erkänna varandras 
olikheter sprungna ur olika erfarenheter och olika identitet. Ansvariga 
diskussioner är även centrala då solidaritet och förståelse genom dessa är tänkt att 
uppnås (Yuval Davis 1997:132ff.).  

Kärnan i resonemanget ovan blir att rörelsen genom att rikta blickfokus 
för demokrati inåt rörelsen och se till aktivisternas olika upplevelser kan nya 
demokratiska subjekt erkännas och demokratiska värden realiseras. 
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4.2 Demokratins omlopp i en social rörelse 

4.2.1 Sammanfattning  

Genom att presentera dessa teorier har jag nu visat att sociala rörelser har en 
betydande demokratisk potential och diskuterat hur de bör operera för att inneha 
denna. Fraser gav övergripande argument om hur rörelser kan skapa kanaler för 
inkludering och representation av negligerade röster. Young var inte på samma 
resonemang men rör sig på en mer konkret analysnivå, där rörelsens protester och 
motaktioner kan kritisera etablerade institutioner och gå utanför den exkluderande 
diskursen och peka på nya tolkningar. Genom Mouffes tanke om den politiska 
accentuerades betydelsen av en vibrerande sfär präglad av olika åsiktslinjer, där 
rörelser skulle kunna utgöra medskapare i denna process. Till sist gav Teivanen 
och transversal politik viktiga poänger om hur rörelsen själv måste fråga sig om 
de demokratiska värdena införlivas inom rörelsen själv och visa på förmåga till 
föränderlighet och förståelse för aktivisters olika erfarenheter. 
 

4.2.2 Precisering av metavärden  

Jag ser att sociala rörelser kan bidra till att fördjupa demokratins övergripande 
värden. De värden som jag har valt att fokusera på är inkludering, solidaritet, 
jämlikhet, frihet, ansvar, öppenhet och diskussion. Jag har fokuserat på dessa 
eftersom jag ser dem som centrala i det teoretiska resonemanget som jag ovan 
fört. De fyra förstnämnda är klassiska substantiella demokrativärden, alltså de 
värden som demokratin har tänkt tillgodose. De tre sistnämnda, öppenhet, ansvar 
och diskussion kan sägas stå under värdena ovan i värdehierarkin och istället ses 
som värden som hjälper till att uppfylla värdena ovan (Badersten 2006:28f, 
Lundquist 2001:119). 

 Mina metavärden har av Lundquist beskrivits som ”semantiska magneter” 
(2001:119) och jag kommer avgränsa mig till att, för transparensens skull, ge en 
kort beskrivelse till min förståelse av dessa värden. Denna precisering 
tillsammans med min teoretiska diskussion ovan ger sammantaget en bild av min 
tillämpning av dessa värden.  

Jag förstår inkludering som både ett politiserande av en maktstruktur, men 
även i bred betydelse, att införlivas i en rörelse eller problemdefinition. Solidaritet 
handlar om ömsesidighet och att erkänna och förstå sina medmänniskor. 
Jämlikhet handlar om allas lika möjligheter och värde. Frihet åsyftas i 
bemärkelsen självbestämmande och empowerment. Ansvar handlar om att stå för 
de handlingar och utsagor som genomförts av en person. Med öppenhet menas 
transparenta och tillgängliga processer. Slutligen ser jag diskussion som ett 
förlopp i vilket olika åsiktslinjer kan brytas.  
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4.2.3 Presentation av analysram 

Analysramen som följer på nästa sida (figur 2) är sprungen ur den teoretiska 
diskussionen ovan och syftar till att utgöra en sammanfattning av de centrala 
aspekter som jag tar med mig till analysen. Ramen har två funktioner, både som 
en norm som hur sociala rörelser bör operera, men också som ett kritiskt 
tolkningsinstrument genom vilket sociala rörelsers demokratipotential kan 
diskuteras. En distinktion i tre analysnivåer har gjorts eftersom jag ser det 
fruktbara i att inte låsa sig vid bara den kollektiva (den sociala rörelsen) eller den 
individuella (den politiska aktivismen) dimensionen (jmfr Meyer 2002:4). Dock 
hänger dessa analysnivåer i realiteten ihop och påverkar och konstituerar varandra 
simultant. Pilarna i modellen avser att illustrera hur de olika analysnivåerna 
hänger ihop, vilket kan förstås som ett demokratiskt omlopp av demokratins 
inneboende värden. 
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Inkludering -  Solidaritet -  Jämlikhet - Frihet -             
Öppenhet -  Ansvar - Diskussion 

 
 
 

 
Global kanal som erkänner det politiska 
som konflikt. Genomför protester och 
motaktioner för att pekar på alternativa 
förståelser hos etablerade/exkluderande 
institutioner.  Reflexiv rörelse som vänder 
fokus för demokrati både internt /externt, 
agendan sätts nerifrån och upp genom 
aktivisters erfarenheter. Rörelsen resonerar 
kring hur denna påverkas av hegemoniska 
diskurser. 

 
 
 

Deltagande - Erkänner olikheter - Agonism  
 
 
 
 
 

 
Figur 2: Demokratins omlopp i en social rörelse 
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Aktivism 

Metaperspektiv 
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 19 

5 Fallet Avaaz 

Jag har nu diskuterat sociala rörelsers demokratiska potential i en globaliserad 
värld och utvecklat och presenterat ett teoretiskt ramverk för hur vi kan tolka och 
diskutera detta. Jag avser nu att illustrera resonemanget och berika detta med ett 
empiriskt exempel, den sociala rörelsen Avaaz4. Dispositionen är uppdelad efter 
de analysnivåer som går att finna i det nyss presenterade ramverket. Först 
diskuterar jag den institutionella nivån och rörelsen Avaaz vilket innefattar den 
kollektiva identiteten kring Avaaz och dess mål, meningar och strategier. Sen går 
jag ner ett steg på abstraktionsnivån och diskuterar aktivismen som Avaaz 
möjliggör. Slutligen förs en övergripande diskussion utifrån ett metaperspektiv där 
demokrativärdena i förhållande till rörelsen Avaaz.  
 
 

5.1 Rörelsen Avaaz 

Avaaz betyder röst på flera språk och med en hemsida på 14 språk och 
medlemmar från 193 av världens länder kallar de sig ”a truly global movement” 
(Avaaz 1). De beskriver sig inneha ett enkelt demokratisk uppdrag, vilket är att 
organisera människor från alla värdens nationer för att minska gapet mellan 
världen som den ser ut i idag, och den värld de flesta människor vill ha (Avaaz 1). 
Demokratisering på global nivå är ett centralt mål för Avaaz (Avaaz 1) Dock 
definieras de gemensamma värderingarna och ambitionen som innehas inte mer 
än med att vi har ansvar inför varandra, för jorden och framtida generationer:  

 
But underlying Avaaz campaigns is a set of values – the conviction 
that we are all human beings first, and privileged with 
responsibilities to each other, to future generations, and to the 
planet” (Avaaz 1).  

 
Avaaz preciserar eller problematiserar inte innebörden av den värld som de “flesta 
människor vill ha”, istället förenklas deras uppdrag, vilket blir tydligt i detta citat:  
 

                                                                                                                                                   
 
4 Som tidigare nämnts gör jag inte anspråk på att inneha en heltäckande bild av alla aspekter av rörelsen Avaaz, 
utan utgår från de framställningar av Avaaz som ges på dess hemsida och i forskning.  
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Avaaz is closing the gap between the world we have and the world 
we want, one campaign at the time (Avaaz 3).  

 
Dessa idéer som presenteras medför att det politiska blir frånvarande på ett 
problematiskt vis. Detta kan inte sägas överensstämma med den agonistiska 
visionen som vi tagit utgångspunkt i där demokrati realiseras genom en kamp 
mellan olika tolkningar som brytas mot varandra. Det problematiska ligger inte i 
den öppna agendan utan antagandet om att ”the world that most people want” är 
ett okomplicerat utryck. Vidare erkänner detta inte människors olikheter och som 
diskuterades tidigare är detta av vikt eftersom dessa olikheter kan leda till olika 
visioner om hur samhällets bör organiserat och vilka problem som det rymmer 
idag (jmfr Mohanty 2003:256).  
Avaaz kampanjer sker både online och offline, men där fokus är virala 
namninsamlingar och protestaktioner. De kampanjer som Avaaz beskriver som 
nått framgång och påverkan är exempelvis gällande regnskogen i Brasilien, 
antikorruption i Indien och Spanien och demonstrationer vid Coop-15 mötet 
(Avaaz 4).  Bennetts (2005) modell (avsnitt 3.3) är i mångt och mycket tillämpbar 
på fallet Avaaz eftersom den erbjuder en plattform för direktaktivism och där 
rörelsen tar ställning i multipla frågor.  

 Avaaz campaigners finns i 18 städer över fyra kontinenter. Tillsammans 
med experter och partners strukturerar dessa Avaaz kampanjer (Avaaz 1). Kavada 
(2009) menar att Avaaz har en centraliserad organisation, det eftersom dessa 
campaigners tillsammans med experter formulerar de mailutskick och definierar 
hur rörelsen Avaaz prioriterar (2009:3). På hemsidan beskrivs relationen mellan 
Avaaz och dess medlemmar som präglad av ”an ethic of servant leadarship” samt 
att ”Avaaz’s priorities and power come from members” (Avaaz 1). 
Implementeringen av detta som går att utläsa på hemsidan är att medlemmar 
själva får tipsa om kampanjer och att de frågor som Avaaz lyfter är kontrollerade 
på regelbunden basis (varje vecka) mot 10 000 medlemmar samt ett större antal 
medlemmar som tillfrågas årligen. Ett äldre medlemstest från 2010 går att finna 
på hemsidan i vilket 48,138 medlemmar deltagit (Avaaz 6). Detta är en bråkdel 
jämfört med de knappt nio miljoner medlemmar som rörelsen idag har och det går 
inte att utläsa ifall någon årlig medlemskontroll har gjorts av agendan för detta år 
(Avaaz 5). Sammantaget kan sägas att Avaaz uttrycker en viss interndemokratisk 
ambition, men i brist på intervjuer och redovisning på hemsidan kan vi inte veta 
hur väl detta praktiseras.  En central aspekt är huruvida förslag till aktioner från 
medlemmar inkorporeras och lyssnas till av Avaaz campaigners, något som jag 
inte kan avgöra utifrån mitt material.  

Avaaz är medlemsfinansierat, och mottar inga donationer från stater eller 
företag då de menar att ”democratic accountability is in our DNA”(Avaaz 1). 
Återigen visar detta på en interndemokratisk ambition, men för att nå reell 
demokratisk ansvarighet krävs vidare precisering av hur detta införlivas.  

Kavada (2009) menar att genom att rörelsen tar tillvara den uppmärksamhet 
som olika frågor får via nyhetsflöden, kan rörelsen mobilisera kring just dessa 
områden: ”the speed of internet communication helps the organization to rapidly 
shift it’s focus to issues that dominate public debate”(Kavada 2009:3). Utifrån ett 
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demokratiperspektiv kan detta bli problematiskt.  Då agendan i Avaaz påverkas av 
det som dominerar den offentliga debatten kan Avaaz möjlighet att lyfta frågor 
som redan är exkluderade minska. Ett beroende av den mediala uppmärksamheten 
kan medföra, likt vi såg i Youngs resonemang ovan, att de istället blir 
inkorporerade i den exkluderande hegemonin, vilket hindrar rörelsens möjlighet 
att skapa inkludering. Då Avaaz agenda beror på vilka frågor som är i ljuset i den 
mediala debatten, kan deras möjlighet till att bedriva och skapa reformistisk kritik 
äventyras. Så här formulerar Avaaz utmaningen att skapa attraktiva kampanjer: 

 
Staff work together with partners and experts to develop effective, 
member driven campaign strategies, summarize them through in 
clear compelling alerts (Avaaz 1).  

 
Rörelsen Avaaz beskrivs på dess hemsida i termer av effektivitet och 
handlingskraft. Till skillnad från andra rörelser som sägs inneha en fragmenterad 
struktur och är tvungna att bilda en kollektiv enhet för varje fråga, varje år och 
varje land för att kunna göra skillnad (Avaaz 1). Avaaz framställer sig som att de 
innehar lösningen på detta, genom ny teknologi och ökad global solidaritet.  De 
menar att de har enat alla dessa behov i en rörelse där dessa begränsningar inte 
längre finns ”thanks to new techology and a rising ethic of global interdependens” 
(Avaaz 2).  

Identiteten och signumet ”people power politics” eller ”the world in 
action” upprepas många gånger på hemsidan. Det tycks vara kring framväxten av 
denna nya identitet som Avaaz animerar och främjar aktivister att slutas upp kring 
(jmfr Meyer 2002:7). Denna globala räckvidden beskrivs i positiva ordalag och 
som anledningen till att Avaaz kan fånga tillfällen för att driva framgångsrika 
kampanjer  ”In any country or on any issue, those moments might come only once 
or twice a year. But because Avaaz can work in all countries and on all issues, 
these moments can crop up several times a week” (Avaaz 1).  

Identiteten kring Avaaz kretsar kring värden som vad Lundquist kallar 
ekonomivärden (Lundquist 2001:78). Alltså värden som har med effektivitet,  
flexibilitet och produktivitet att göra, vilka frekvent går att återfinna i Avaaz 
självbeskrivelse. Exempel på detta på hemsidan är hur Avaaz kapacitet beskrivs 
med ordalagen: ”extraordinary nimbleness, flexibility and scale” (Avaaz 1).  

Detta är ett annat exempel på hur Avaaz beskriver sina multipla former av 
handlingssätt för att föra fram världens folks åsikter:  

 
We take action – signing petitions, funding media campaigns and 
direct actions, emailing, calling and lobbying governments, and 
organizing ”offline” protests and events – to ensure that the the 
views of the world’s people inform the decisions that affect us all 
(Avaaz 1).  

 
Det går att utläsa att sedan 2007 har rörelsen genomfört over 25 miljoner aktioner, 
samlat in över 15 miljoner dollar och vunnit flera priser (Avaaz 3). Den 
omfattande användningen av det man kan kalla ekonomivärden i framställningen 



 

 22 

av rörelsen Avaaz samtidigt som demokrativärdena inte omnämns kan tyda på att 
dessa inte är av fokus hos Avaaz.  

5.2 Aktivisten i Avaaz 

Rörelsen Avaaz består av knappt 9 miljoner medlemmar och till medlem räknas 
den som skrivit på en namnlista och gått med på att få mail från rörelsen (Avaaz 
5). Således kan en aktivist inom Avaaz utgöras av alltifrån en person som tar emot 
mail och skriver på en namnlista, till en person vars deltagande och engagemang 
underlättas och fördjupas av den virala sfären.  

Det är därför svårt att veta hur aktivisten i Avaaz ser på sitt deltagande och 
engagemang eftersom medlemströskeln är så låg. Det flyktiga förhållande som 
utgör ett medlemskap i Avaaz kan göra att rörelsen hela tiden måste vinkla sig 
som attraktiv. Kavada resonerar att ”In addition, while the multi-issue agenda 
adopted by Avaaz may broaden the organization’s appeal, it also means that 
Avaaz should always stay on top of new developments and craft messages that a 
large number of participants find appealing” (2009:18).  

Som diskuterades ovan kan alltså detta krav på att sälja in olika kampanjer 
underminera rörelsens möjlighet till att politisera nya komplexa områden. I stället 
krävs enkla budskap som paketeras av experter och campaigners i ett mottagligt 
och attraktivt format. Dahlberg (2011) tolkar aktivisten hos Avaaz som en 
nyttomaximerande individualist som vet sitt bästa då han menar att denna 
framställs i termer av att ha rätt att uttrycka och kommunicera sina individuella 
åsikter och val att delta i kampanjen eller inte (2011:4). Detta citat från hemsidan 
belyser resonemanget om att aktivisten inom Avaaz är en individualist som vet sitt 
bästa: 

 
At Avaaz we recognize that people of good will often disagree on 
specifics, instead of straining for consensus, each of us simply 
decides whether to participate in any particular campaign (Avaaz 1, 
min kursivering).  

 
Samtidigt skulle man kunna se detta som att genom att inte sträva efter konsensus 
och smalt definiera de värderingar som aktivister skriver under på, möjliggörs för 
en agonistisk sfär inom vilka olika projekt, ideologier och tankar kan rymmas. 
Detta kan ge frihet men den individualistiska andan skulle kunna skada 
grogrunden för solidaritet.  

Christensen (2011) diskuterar begreppet slacktivism i förhållande till 
Avaaz. Med slacktivism menas att det politiska engagemanget som internet 
erbjuder inte har någon reell inverkan på poliska frågor samtidigt som det hindrar 
aktörer från andra mer givande former av politisk aktivism. Istället fungerar 
klicket eller namninsamlingen som erbjuds på hemsidan endast som en 
samvetshöjare, där varken ökad solidaritet eller jämliket kan skönjas (Christiansen 
2011:4). Christensen resonerar att ett argument mot att Avaaz inte skulle falla in 
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under denna samvetshöjande aktivism är att de kombinerar både offline- och 
onlineaktivism (2011:8). Dock förutsätter inte aktivism eller ett medlemskap inom 
Avaaz en existens av båda former av engagemang. Huruvida aktivister endast får 
förhöjt samvete eller att detta leder till ökat deltagande kan vi bara spekulera 
kring. Idéerna på Avaaz hemsida är dock klara, här beskrivs onlineaktivismens 
som ett kraftfullt medium: 
 

Does online activism actually work? Yes, Technology alone doesn’t 
create change, but it can supercharge campaigns that have a clear 
strategy and theory of change. By connecting citizens across borders 
at a scale and speed that was previously impossible, online tools 
allow many small actions to add up to something powerful (Avaaz 
3).  

 

5.3 Avaaz och de demokratiska värdena 

 
För att sammanfatta denna analys och tydliggöra svaret på den inledningsvis 
ställda frågan om rörelsen Avaaz demokratiska potential, skall reflektioner kring 
de demokrativärden som utmanas eller är införlivade i Avaaz diskuteras. 
Demokrativärdena som analysramen behandlar kommer här tas upp, dessa är 
inkludering, solidaritet, frihet, jämlikhet, öppenhet, ansvar och diskussion. 

 Den slutenhet som präglar det som man kan kalla ”Avaaz kärna” dessa 
campaigners och experter, verkar negativt för både öppenhet och jämlikhet. 
Kärnan präglas av slutenhet och makt då administratörerna bakom Avaaz  
tillsammans med experter sitter bakom spakarna vid formandet av Avaaz agenda. 
Briendl och Gustafsson (2010) har i en studie av det franska politiska nätverket La 
quadrature du Net resonerat kring att internetrörelser kan skapa en ny elit. Denna 
består av dem som behärskar tekniken och som innehar kunskapen kring denna 
(2010:9f), och detta skulle kunna vara situationen även hos Avaaz. 

Avaaz medlemsförfrågningar och agendan skickas endast till en liten del 
av rörelsens medlemmar. Centralt för införlivandet av värdet inkludering är att 
Avaaz lyssnar till rörelsens medlemmars förslag och deras erfarenheter, men hur 
ofta detta tas i akt kan vi inte veta. Vidare grogrund för jämlikhet och inkludering 
är ifall rörelsen genom att erkänna och politisera gränser för vårt tänkande kan 
skapa nya demokratisubjekt. Existensen av det politiska och erkännandet av 
politik som konflikt och en kamp kring motstridiga alternativ är föga införlivat 
hos Avaaz. Detta på grund av att deras uppdrag snarare beskrivs i breda termer av 
rätt och fel, där vi av ”god vilja” är enade kring en uppfattning, rätt uppfattning. 
Detta kan inte sägas verka positivt för demokratins substansvärden eftersom 
friheten till olikheter i åsikter inte erkänns och möjliggörs. 

Den distans som onlineaktivism innebär och att sitta bakom en skärm 
implicerar kan verka problematiskt för realiseringen av att utveckla solidaritet, 
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ansvar och diskussion. Förhållanden för ansvariga diskussioner är inte det som 
råder i internetsfären. Att träffas ansikte mot ansikte, knyta band och erfarenheter 
kan erbjuda större möjlighet till att utveckla solidaritet då öppenhet och förståelse 
för andra erfarenheter kan skapas via möten likt den feministiska praktiken 
transversal politik påtalat (Yuval Davis 1997:125). 

Samtidigt utgör Avaaz en global kanal som försöker utgöra en motvikt 
mot det demokratiunderskott och exkludering som globala institutioner präglas av. 
I diskussionen med Fraser (2009) och Young (2001) framkom att detta är viktiga 
demokratiska roller att bära i en värld präglad av ett demokratiunderskott på 
global nivå, där de maktbefogenheter som multinationella företag och globala 
innehar inte innefattas av demokratisk kontroll (jmfr Fraser 2009:20). 

 Utifall att Avaaz medvetandegör aktivister kan detta bidra till en 
upplevelse av frihet, där små steg tas vilket i förlängningen kan ge något större. 
Den direkta aktivism som nya former av transnationell aktivism innebär kan även 
ge ökad upplevelse av individuell frihet för aktivister. Avaaz identitet är 
uppbyggd kring att det finns en växande global etik och denna ”people power 
politics” skulle kunna förstärka visioner och ge aktivister redskapen eller en 
grogrund för att engagera sig ytterligare i demokratiseringsprojekt och politiskt 
deltagande.  Samtidigt måste tillträdet till internet ses som en central 
exkluderingsprocess som bör tas i akt. Den som inte har tillgång till internet ges 
inte dessa möjligheter, vilket har påpekats av dem som ser kritisk på den virala 
sfärens frihetliggörande och demokratiska potential (Cammaerts 2007:1ff)  
  Dahlberg (2011) betonar att vi måste förstå att digital demokrati i 
realiteten består av många olika användningssätt. Han benämnar den digitala 
demokrati som praktiseras hos Avaaz för den liberalindividualistiska och menar 
att denna är den mest frekvent praktiserade. Han argumenterar att den empiriska 
räckvidd som Avaaz innehar inte bör sammanblandas med att utgöra den 
normativt mest önskvärda modellen: ”this empirical dominance does not mean 
normative superiority” (2011:12). Andra praktiker skulle i högre rad kunna 
realisera demokrativärden ifall de tydliggör och blottlägger exkludering. 
Teivanens kritik av de interna processerna av World Social Forum kan även 
appliceras på fallet Avaaz, då dessa genom att inte reflektera kring hur rörelsen 
påverkas av marknadslogiker utan istället i frekvent använder begrepp som 
effektivitet kan de hindras i uppfyllandet av dess ”simple democratic mission” 
(Avaaz 1). 

Avaaz tar avstamp i det demokratiunderskottet som rörelsen bevittnat. De 
ser en lösning i ökat deltagande och genom att nå sitt budskap ”to bring people 
power polics to global decision-making” kan detta genera skillnad, då ”a massive 
public outcry can suddenly make a difference” (Avaaz 1). Detta kan vara en god 
vision. Samtidigt präglas rörelsen Avaaz av begränsningar, då den har en vag 
agenda och outtalad politisering av maktstrukturerna. Därför kan jag 
sammanfattningsvis konstatera att Avaaz har möjlighet att förstärka frihet och 
bidra till deltagande och inkludering på individnivå. Samtidigt har rörelsen 
begränsad möjlighet att realisera andra demokrativärden som solidaritet, 
jämlikhet, öppenhet och ansvar. Utifrån denna aspekt står Avaaz inför utmaningar 
för att fullgott inkorporera existensen av demokrativärdena. 
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6 Sammanfattande diskussion  

I denna uppsats har förhållandet mellan sociala rörelser och demokrati i en 
globaliserad värld behandlats. Utgångspunkten har varit att sociala rörelser kan 
ses som både pådrivare av och platser för utövning av demokrati. Jag har tagit 
avstamp i en bred förståelse av demokrati samt det deltagardemokratiska 
perspektivet vilket betonar vikten av deltagande från aktiva dynamiska, 
medborgare. Den heterogenitet som präglar sociala rörelser gör att det är 
problematiskt att säga något generellt om sociala rörelsers betydelse för 
demokratin. Min lösning på detta har varit att studera de konkreta praktiker och 
analysera hur det politiska och demokratiska framställs och utövas i en social 
rörelse. 

Analysramen som utvecklades var sprungen ur den kritiska och normativa 
demokratiteoribildningen. Detta perspektiv möjliggjorde ett granskande 
förhållningssätt kring inkludering och exkludering. Genom att införliva 
demokratins substansvärden i min analysram öppnade detta upp för en diskussion 
kring hur de grundläggande värden som demokratin syftar till gick att återfinna i 
den sociala rörelsen. 

Min analys av Avaaz gjordes utifrån tidigare forskning samt en textanalys 
av Avaaz hemsida. Utifrån dessa framställningar av rörelsen fördes en diskussion 
kring Avaaz demokratiska potential på aktörsnivå, institutionell nivå samt med ett 
övergipande metaperspektiv. Analysen visade att rörelsen kan fördjupa frihet och 
tycks ha en ambition att verka interndemokratiskt. Samtidigt som rörelsen präglas 
av hinder gällande att uppnå värden som jämlikhet och öppenhet då rörelsen har 
en centraliserad struktur. Vidar uttrycker den en okomplicerad förståelse av att 
världens folk innehar lika åsikter kring hur samhället bör organiseras. Detta 
stämde inte överens med de grundvalar som utgjorde utgångspunkt för analysen 
eftersom olikheter mellan rörelseaktiva inte togs i akt, samtidigt som det politiska 
som konflikt negligerades.  

En svaghet i min analys är den distans till rörelsen Avaaz som jag innehaft. 
En närmre studie av rörelsen genom deltagande observation eller intervjuer med 
Avaaz campaigners välkomnas i framtiden. För att studera hur Avaaz eller andra 
virala sociala rörelser i allmänhet interagerar med politiska institutioner kan 
specifika kampanjer följas. Den kritiska och normativa ansatsen och ett försök till 
att undvika ”metodologisk nationalism” (jmfr Fraser 2009:143) kan vara fruktbara 
ansatser vid studiet av relationen mellan demokrati och sociala rörelser. I en 
globaliserad, viral värld knyts allianser mellan olika rörelser och aktivister. Dessa 
för med sig kunskap rörelser emellan samtidigt som identiteter, erfarenheter och 
gemenskaper bryts i interaktionen mellan olika rörelser. Därför kan dessa rörelser 
och dess praktiker samt aktivisters erfarenheter vara en utgångspunkt för att 
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diskutera kring huruvida det finns en möjlighet till att uppnå en 
gränsöverskridande solidaritet, demokrati och rättvisa (jmfr Mohanty 2005:274). 

 För att rörelsen ska kunna utmana den hegemoniska diskursen krävs ett 
resonerande kring hur rörelsen den själv införlivats i hegemoniska logiker. 
Reflexivitet gäller inte bara den sociala rörelsen, utan även forskningen bör 
undvika att låsa sig vid stela teorier och istället ge sig kast med att studera nya 
tillämpningar av demokrati och politisk aktivism som praktiseras samt kritiskt 
granska dessa (jmfr 2001:13, Briendl och Gustaffson 2010:15).   

De människor som ligger bakom rörelsen Avaaz är med all säkerhet 
passionerat hängivna i sitt arbete för global demokrati. Min avsikt har inte varit att 
underminera och förminska deras insats och deras strävan efter detta. Eftersom 
min analys har utgått från ett kritiskt-demokratiskt perspektiv och fokuserat på 
rörelsen som sådan, har mina tolkningar av rörelsen Avaaz inte kunnat fånga in 
alla de goda värden som rörelsen uppnått. Detta betyder dock inte att 
demokratiska problem inom rörelsen skall ignoreras. Istället bör de 
uppmärksammas för att på så vis kunna överstigas. Det demokratiska värdet av en 
social rörelse kan inte tas för givet, och efterlevnad av de demokratiska värdena är 
något som en social rörelse ständigt måste återerövra. 
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Bilaga 1 

Analysschema Avaaz webbplats 
 
Internt 
 
Hur beskriver Avaaaz sina principer för: 
- formulering av agendan 
- interndemokrati  
- beslutsmetod 
- ledarskap 
- principer för finansiering 
- Hur används begrepp som vi och oss? 
 
Externt  
 
Hur beskriver Avaaz sitt/sina: 
- mål, syfte och roll 
- värderingar, strategier och aktioner 
- principer för finansiering 
- Hur skall deras mål uppfyllas? 
 
Aktivism 
 
- Hur ser medlemskapsregler ut? 
- När är man aktiv inom Avaaz? 
- Hur beskrivs relationen Avaaz-medlemmarna? 
- Vilka möjligheter har aktivister för deltagande? 
 
 
 


