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Inledning

1900-talet har varit ett sekel präglat av kvinnans frigörelse. Under århundradet har kvinnan fått
rösträtt, erövrat politiska positioner upp till ministerposter. Sverige har fått kvinnlig tronföljd,
vilket kan tyckas vara en mindre fråga, men som har ett symbolvärde så länge vi fortfarande är en
monarki. Kvinnans deltagande i arbetslivet har breddats och fördjupats och har kommit att gälla
även yrken som tidigare förbehållits mannen. Kvinnan har blivit mera synlig i det offentliga livet
och i media. Kvinnan har tillträde till i princip alla typer av utbildningar och kvinnor har blivit i
majoritet vid universitetens grundutbildning och  inom folkbildningens institutioner. Attityderna
till kvinnan och hennes roll och plats i samhället har förändrats. Flera av de områden som av
tradition ansetts höra till kvinnans sfär: barnens utveckling och uppfostran, miljön, freden, maten,
vården och andra gemensamma sociala frågor, har lyfts upp på dagordningen med större kraft än
tidigare. I detta arbete har också män och deltagit i allt högre utsträckning. Kvinnoperspektiv har
kunnat göra sig gällande i allt fler olika aktuella frågor. Lagstiftningen har utarbetat lagar mot
diskriminering, kvinnovåld, mm. Feministiska perspektiv och genusperspektiv har skapat nya
forskningsfrågor och nya forskningsområden. Även på starkt manligt dominerade arenor, som
teknikforskning, har ämnen, som av tradition inte kallats teknik, därför att de legat inom kvinnans
sfär, börjat bli föremål för teknikforskning. Forskningen om kvinnors liv har fått ett komplement
i den mansforskning som växer fram inom genusforskningen. Men fortfarande är jämlikheten och
jämställdheten inte uppnådd fullt ut.

1900-talet har också kännetecknats av att folkbildningens institutioner och under de sista de-
cennierna framför allt det livslånga lärandet har kommit att spela en roll i många människors
bildnings- och utbildningsplaner i ett livsperspektiv. Också folkbildningens moderinstitutioner,
de stora folkrörelserna har genomgått förändringar och fått en mängd nya småkusiner med delvis
andra synsätt på hur kamp för förändring skall drivas. Om de gamla etablerade rörelserna kommit
att engagera sig i de offentliga strukturerna och genom traditionellt politiskt arbete gjort sina frå-
gor synliga, arbetar många av de nya sociala rörelserna och nätverken utanför de officiella kana-
lerna och engagerar sig ofta i de frågor som ligger inom människors livsvärld. I kampen för olika
aspekter av jämställdhet och rättvisa och för att kämpa för ”mjuka frågor” har en rad organisatio-
ner, institutioner och mänskliga nätverk bildats av lång- eller kortvarig natur, med målet att
uppnå förändringar och förbättringar för dess medlemmar. Ett sätt att nå förändringar och förbätt-
ringar går via hantering av kunskap och information och ett intensivt enskilt, respektive kollektivt
lärande, och det är de strategier som används för detta ändamål som står i fokus i det forsknings-
projekt som jag kommer att ge glimtar från.
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Under 1900-talet har också resursinstitutioner för bildning och utbildning som t ex biblioteken
utökat sitt serviceutbud, börjat expandera utanför sina väggar, börjat lära känna sina nya
användargrupper och blivit aktörer, vars insatser går långt utöver de traditionella informations-
och litteraturförsörjningstjänsterna. Även om länken till folkbildning och dess institutioner blivit i
viss mån osynligare under seklets andra hälft, har biblioteken, speciellt i relation till livslångt
lärande, fått en möjlighet att göra betydligt intensivare insatser med de nya kunskaper och den
nya teknik, som nu i sekelskiftet står till buds. Man kan märka detta i de intensiva insatser som
görs för att utbilda bibliotekspersonal i pedagogiska frågor och att införa informationssökning i
relation till lärande i alla utbildningssammanhang på fältet. Samtidigt har förhållandevis lite
forskning bedrivits för att explorera hur lärande med hithörande informationsstrategier ter sig i
verkliga livet, om vi går utanför det formella skolväsendet. Detta gäller kanske speciellt om vi går
ut i fritidssektorn och vardagslivet. Forskning om informationsstrategier i kollektivt eller
individuellt lärande i verksamheter som ligger utanför de offentliga institutionerna och berör
tydligt avgränsade grupper av människor saknar vi i stor utsträckning. Projektet ”Kvinnor,
bibliotek och livslångt lärande” startades för ett drygt decennium sedan just för att skapa ny
kunskap om kvinnors kamp för att synliggöra kvinnoperspektiv på omvärlden och nå ett
jämställdare samhälle, med avgränsning till sektorn av nya sociala rörelser, kvinnorörelser och
nätverk. F.n. pågår en uppföljning av projektet och detta paper redovisar några aspekter från detta
arbete.

Forskning om folkrörelser, nya sociala rörelser och nätverk

Den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen inom den underavdelning, som
brukar kallas användarstudier, har studerat användare i en rad olika kontexter. Vanligast har stu-
dierna rört grupper av användare som varit engagerade i studier av olika slag eller tillhört någon
väl avgränsad yrkesgrupp, tekniker, journalister, etc. Mindre vanliga är studier som fokuserar på
grupper utanför det obligatoriska skolsystemet eller utanför etablissemanget av accepterade ut-
trycksyttringar i samhället som t ex informationsstrategier i folkrörelser och nya sociala rörelser.
Utanför vårt ämne, B&I, har det kommit en hel del forskning, bl.a. flera avhandlingar: om kvin-
norörelsen (t ex Peterson, 1987; Jónasdóttir, 1991; Morhed, 1993; Ljung, 1995; Camauër, 2000),
nykterhetsrörelsen ( t ex Rydbeck, (1995), arbetarrörelsen (t.ex. Arvidson, 1985; Ginner, 1988),
fredsrörelsen (Kodama,1990).

Diskussioner om rörelsernas plats och funktion i samhället är föremål för några av de mest
lästa monografierna i ämnet i seklets slut: Habermas New social movements (1989) och Alberto
Meluccis Nomader i nuet (1991). Habermas talar om folkrörelserna som en motoffentlighet i op-
position till det etablerade. Melucci beskriver sociala rörelser och individuella behov i samhället
idag och ser rörelserna som nätverk av mening, som budskap och som medel för vardagslivets
demokratisering. Även Hegedus (1989) och Offe (1985) är inne på temat hur nya sociala rörelser
genom sina platta organisationer, mera specifika, begränsade intresseområden och satsning på det
lokala, men också globala fältet, får nya och utmanande förändringar till stånd. Håkan Thörn
(1999) pekar på hur det politiska samtalet flyttar ut i samhället oberoende av de traditionella are-
nor, där politiska partier värvar röster från medborgarna och driver politiska val. Det har kommit
nya aktörer och nya arenor, t ex de nya sociala rörelserna och nätverken med sina medlemmar
lokalt och globalt. Det nuvarande projektet är ett försök att skapa lite av den saknade kunskapen
om informationsstrategier inom dessa nya rörelser och nätverk under 1900-talets andra halvsekel.
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Syfte

Syftet med projektets nuvarande fas, i sekelskiftet, är att söka ny kunskap om de informa-
tionsstrategier som utformas och används i nya sociala rörelser, kvinnorörelser och kvinnliga
nätverk, i samband med förändringsarbete och kollektivt lärande i vardagslivet inom rörelsen, i
medvetandet om att den nya tekniken det sista decenniet givit en stor allmänhet tillgång till nätt-
jänster, vilka sannolikt påverkar medlemmarnas informationsstrategier.

Metod

Den metod som använts i projektets tidigare faser bygger på en kombination av lifehistory metod
och dokumentanalyser.

Lifehistory metoden är samlingsnamn för flera besläktade metoder för att samla material kring
en person, eller grupp personer, eller kring t ex lokal historia. Lifehistory bygger på muntlig tra-
dition och historia (Thompson, 1978). Den har ofta kopplingar till hermeneutisk forskningsan-
sats, använder material ur verkliga livet så som det upplevs och återberättas av enskilda männi-
skor, ofta personer som sällan hamnar i historieböckerna som auktoriserade källor till informa-
tion. Informanterna bidrar med komplement till den officiella historien, med uppgifter som svår-
ligen skulle kunnat finnas på annat sätt. Informanterna deltar inte enbart som källa, utan målet
med forskningsprocessen innefattar en vilja att göra informanterna i sin tur synliga, och bidra till
personlig kunskap och utveckling hos såväl informanter som forskare.

Lifehistoryn omfattar ett utsnitt av livet under en kortare eller längre tidsperiod. Berättelsen
kan omfatta en fullständig biografi, eller ta sikte på vissa smalare frågor, i vårt fall  hur livet i
rörelser ser ut och vilka informationsstrategier som används i relation till kunskapsproduktion
och informationsspridning. Informanterna kan skriva ner sin historia eller låta sig inspelas på
band, alternativt få sin historia nedtecknad av någon annan, t ex forskaren. Historierna är alltid
personliga, valet av innehåll påverkas av vad informanten vill ge och vilka aspekter han/hon väl-
jer ut. Kommunikationen mellan forskaren och informanten innehåller alltid ett spänningsförhål-
lande och en relation, som kan tänkas påverka berättelsen i en eller annan riktning (Oakley,
1981). Målet är naturligtvis att relationen skall vara jämlik och att informantens berättelse så
långt möjligt skall vara en god spegling av den verklighet den beskriver, men de forskningsetiska
problemen i sammanhanget bör hela tiden vara i fokus. Varje informant har också rätten att dra
sig ur och tacka nej till publicering av sin meddelade information om han/hon upplever att den
kan åstadkomma skada av personlig art.

Relationen kvinnor och lifehistory är ett lyckat äktenskap, såtillvida som kvinnor inte sällan är
duktiga berättare, inte minst om livet runt omkring dem. Språket man väljer, de förmedlade upp-
levelseaspekterna omfattande känslor och levande exempel, liksom tolkningarna av innehåll i en
händelse, kan många gånger ligga långt från byråkratisvenskans mera torra och sakliga prosa.
Kvinnors historia är inte lika känd som männens, även om senaste decenniernas feministiska
forskning gett en hel del intressanta bidrag. Inom biblioteks- och informationsvetenskaplig
forskning är detta närmast en blind fläck, även om det kommit ett mindre antal studier, bl a i form
av doktorandpapers och magisteruppsatser. Det finns således en alldeles rimlig anledning att ägna
lite tid till studier med denna inriktning.
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De muntliga berättelserna kan kompletteras med insamling av annan dokumentation runtikring
den företeelse man studerar. I projektet har informationsmaterial om rörelserna samlats in till-
sammans med pressmaterial. Litteratursökningar i bibliotek och databaser, på 90-talet också på
Internet, har gett material, liksom de litteraturstudier som hela tiden interfolierat forskningspro-
cessen och  bidragit till information i projektet. För en mera detaljerad beskrivning av metoden,
se t ex Bron, 1995; Klasson, 1987, 1995a, 1995b, 1997; Salminen-Karlsson, 1995.

Intervjuer och lifehistories har analyserats kvalitativt med en hermeneutisk forskningsansats,
men med vissa drag av symbolisk interaktionism. Symbolisk interaktionism fäster stor vikt vid
språket och människan som en språklig varelse. Genom språket kommunicerar vi med vår om-
givning, vi socialiseras och skapar vår identitet. Kulturen runt omkring oss består av fenomen,
som vi beskriver med språkliga uttryck och symboler i bild och text. Kända förgrundsgestalter i
denna teoribildning är (Mead (1934/95), Habermas (1971) och Goffman (1967).

I dokumentanalysen som skett med huvudsakligen kvalitativ metod ingår också en mindre
studie av förekomsten av Internetresurser. Jag studerar om rörelserna har egna hemsidor och
webbplatser, hur dessa är designade, vilken information som ges, t ex beskrivning av
rörelsen/nätverket, länkar till andra länkresurser, chattar, anslagstavlor med möten,
personinformation, anmälningsblanketter, rekryteringsstrategier, bilder, språk, mm.

I materialet förekommer många aspekter av livet i rörelsen, men just nu studerar jag framför
allt informationsstrategier i samband med kollektivt och individuellt lärande och förändringsar-
bete med tonvikt på tre delaspekter: informationssökning, informationsspridning och –
användning inom rörelsen, informationsspridning ut från rörelsen till det omgivande samhället.

Val av informanter

För att få en så rik bild av informationsstrategierna som möjligt i första fasen av studien, valde
jag att söka exempel på såväl gamla etablerade folkrörelsers kvinnoorganisationer, som nya soci-
ala rörelser och nätverk. Genom snöbollsmetoden växte antalet rörelser snabbt. Trots att jag in-
tervjuade ett begränsat antal informanter blev antalet rörelser, som jag fick uppgifter om betydligt
större, då de informerade mig om andra nätverk de kände till. Uppgifter från en informant kunde
ge anledning att leta fler rörelser av liknande slag genom aktiv efterforskning. Ofta var
informanterna medlemmar i flera olika rörelser och nätverk. Det föreföll att existera en
”rörelsemedlemskarriär”. Många hade börjat på 60-70-talet i Kvinnor för Fred, Grupp 8 eller
liknande, och sedan varit med och bilda nya nätverk och nya sociala rörelser. Några är nu med i
Attac, som är en typisk 2000-talsrörelse med stor verksamhet på nätet.

I den tidigare rapporteringen (1995) redovisade jag elva folkrörelser startade före 1960, tre 60-
talsrörelser, tre exempel på  70-talsrörelser,  tio nya sociala rörelser eller –nätverk från 80-talet
och åtta rörelser eller nätverk från 90-talets början (se Bilaga 1). Några var primära, dvs infor-
manterna redovisade fylligt om dessa, medan de övriga nämndes mera kortfattat. I uppföljnings-
studien har jag gjort ett urval bland de rörelser som medverkades i den första fasen. Jag har valt
2-4 rörelser från var och en av de grupper som redovisas i bilaga 1. Målet har varit att få ett så
varierat material som möjligt. Några nya rörelser har däremot tillkommit, bl.a. Attac och Reclaim
the city. Dessa rörelser kommer jag att referera till som 2000-tals rörelser, alternativt
sekelskiftesrörelser. I detta paper görs ingen ingående presentation av rröelserna. Det kommer i
en senare fullständig rapport.
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Den kvalitativ analysen

I den kvalitativa analys av intervjuer och dokument, som genomförts i projektet, har jag strävat
efter att samla mina reflexioner under ett antal temaområden. Varje tema har valts med
utgångspunkt i materialet och representerar områden som samlat många engagerade kommentarer
och meningsbärande uttalanden.. Alla teman presenteras inte i detta paper, jag har tvingats göra
ett urval som presenteras nedan

Informationsbärare: Muntliga källor, tryckt kunskap eller surfa på nätet?

Medan de gamla folkrörelserna lade upp sina egna studierörelsebibliotek med sådant material
som rörelsemedlemmarna ansågs behöva i sitt bildnings- och rörelsearbete - medborgarbildning
och självbildning var ideal -  har de nya rörelserna och nätverken inga gemensamma bibliotek.
Enskilda medlemmar använder offentliga bibliotek, startar läsecirklar och studiecirklar, men an-
vänder sig framför allt av muntlig information. Denna kan vara direkt förmedlad mellan rörelse-
medlemmarna eller medierad. I något fall samlas man och tränar sig på att föra fram sina åsikter i
skrift ”Kvinnor är inte alltid tillräckligt vana att gå ut offentligt och tala för sig” (medlem i Kvin-
nornas Kairos). Då blir det skrivna dokumentet informationsbärare. Möten och sammankomster
får därför en viktig funktion. Så viktig att några nya sociala rörelser tränar en särskild teknik un-
der sammankomsterna, där mötena inte har ordförande utan ordfördelare. Medlemmarna har ut-
sett en samtalsunderlättare och gör rundor längs bordet där alla har möjlighet att yttra sig (med-
lem av Avrustningslägret).

Den produktion av informationsmaterial som framställs är inte sällan i flygblads- eller
broschyrform, utom i de rörelser där enskilda medlemmar skriver böcker och medverkar i tid-
ningar, tidskrifter och media och därvid för ut rörelsens budskap (t.ex.Grupp 8). De aktioner, inte
sällan provokativa och uppseendeväckande (medlem av Upprörelsen), under vilka man för ut sitt
budskap, är också att anse som informationtillfällen, där presumptiva medlemmar kan få ta del av
ny information.

I mina 1970- och 80-talets rörelser och nätverk hämtades en majoritet av medlemmarna från
medelklassen, bl a bibliotekarier var rikligt företrädda. Genom denna professionella resurs kunde
rörelserna hålla en god nivå på informationssökning och –användning.

Redan i 90-talsnätverken hade akademiker blivit en tongivande grupp, och fram mot 2000-ta-
let kan man se att utbildningsnivån hos medlemmarna ofta överstiger den som var vanlig i 70-
talsrörelserna. Nu har informationssökning via Internet blivit snarare regel än undantag. Även de
gamla folkrörelsernas medlemmar har i allt högre grad börjat använda Internet som resurs i sitt
informationssökande. Flera medlemmar i de nya sekelskiftesrörelserna arbetar inom företag och
organisationer, t ex universitet, med väl utvecklade intranet. Det blir naturligt att gå ut från sin
dator direkt på nätet med hjälp av de länkar organisationen lagt på hemsidan vid informations-
sökning.

Några rörelser som medverkade i den tidigare undersökningen och då var mycket aktiva, t ex
Kvinnopartiet, har däremot blivit mindre synliga som rörelse, och deras enskilda medlemmars
informationssökning lite mer problematisk.

Andra nätverk vars verksamhet byggde i hög grad på den lilla gruppen, personliga möten och
sammankomster i ”fysisk form”, hämtar fortfarande mycket av sin information via muntliga
källor och kanaler.
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I något fall har chattande tillkommit som en mera personlig form för snabba kontakter, vilka
närmar sig den muntligt förmedlade informationssökningen.

Från kamratgrupp till väncirkel till nätarbetare?

De gamla rörelserna rekryterade medlemmar genom medlemsvärvning vid möten och genom
föreningsarrangemang och senare genom rörelsens publikationer och press. Vem som helst kunde
efter visat intresse räkna med att bli intagen och uppnå fullt medlemskap. I min tidigare under-
sökning fick jag av medlemmar i IOGT, respektive Socialdemokratiska kvinnoförbundet,
uppgiften att i de gamla rörelserna, t ex Nykterhetsrörelsen, betraktade sig alla som blivit
medlemmar, som ”kamrater” inom rörelsen. Det innebar inte att det inte fanns hierarkier. Genom
det kollektiva arbetet inom rörelsens offentlighet utvecklade man förtroendefulla relationer, vilka
naturligtvis inte var att förväxla med de vänrelationer man kunde ha i privatlivet. Mycket infor-
mation flöt omkring i dessa relationsmönster inom rörelsen och även ute i arbetslivet kunde kam-
ratrelationerna innebära en viktig kommunikationslänk. Kontrollen av livsföringen i flera av de
gamla rörelserna var stark. Medlemmarnas leverne iakttogs och överträdelser kunde bestraffas
med utestängning.
De gamla rörelsernas mönster skiljer sig något från flera av de nya nätverkan under 70-80talet,
vars rekrytering  bygger på mun mot munmetoden. De rekryterade vänner och vänners vänner
och på detta sätt utökades medlemskadern. Ljung (1995) beskriver vänskapens betydelse för
rörelsearbetet och det personliga växandet i rörelsen. Tillträde till nätverket dikterades alltså inte
bara av engagemang i en sak, utan involverade kontakter med tidigare medlemmar och inval. I
vängrupperna i de nya rörelserna och nätverken måste deltagaren vara lojal inom gruppen, dvs
mot sina personliga vänner, annars var de inte ”vänner”, medan delar av det övriga livet och
levernet stod utanför direktkontroll. Som ”vänner” träffas deltagarna ofta ansikte mot ansikte och
delar ett välutvecklat socialt umgänge inom rörelsen. De delar oftast politiska sympatier, de är
vänsterorienterade eller liberala vanligtvis, värderingar är viktiga, men inte nödvändigtvis
partipolitiska. Partipolitiken är inte central, de specifika frågor rörelsen är engagerad i fångar hela
intresset. Ofta har rörelserna valt utomparlamentariska former för aktioner och är tydliga
motrörelser i samhället. Kommunikationen är i stor utsträckning muntlig och aktionerna mycket
konkreta.

Inom 2000-talsnätverken är kamrat- eller vänbegreppet annorlunda. Det har utvidgats genom
Internets medverkan till att omfatta världsomspännande kontakter. Många kommer
överhuvudtaget aldrig att möta varandra ansikte mot ansikte under rörelsearbetet. Samtidigt kan
nätkontakterna vara intensiva och mycket personliga. De aktioner som planeras och genomförs är
ibland av gigantisk karaktär, ofta planerade över nätet, vilket gör att medlemmarna agerar
gemensamt utan att veta så mycket om varandra utanför nätkontakterna och eventuellt den lilla
lokalgruppen. Medlemmar går in och ut i större omfattning.

De nya 2000-talsrörelserna har fångat upp flera av de tidigare rörelsernas medlemmar och har
fått den nya tekniken med ”modersmjölken”. Hemsidorna är mycket väl utformade med beskriv-
ning av såväl internationella grupper och nätverk inklusive mailadresser, som lokalavdelningar,
inklusive mailadresser till kontaktpersoner. Det förekommer Nyhetsbrev (Attac), studiecirklar,
Internetbaserade diskussionsgrupper, kalendarium och noteringar om olika aktioner, mm. Färdiga
anmälningsblanketter för potientiella intressenter ligger redan på nätet. Genom den rörelseinfor-
mation som läggs ut på nätet motverkas i viss mån pressens stundtals negativt färgade reportage,
med vinklade nyheter. Detta gör rörelsen mindre sårbar än t ex Kvinnopartiet var vid starten, då
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det var svårt att nå ut till större grupper utanför väncirkeln genom pressens motvilja mot att ta in
rörelseinformation.

Merparten av de rörelser och nätverk som deltog i den tidigare studien har idag hemsidor eller
delar utrymme med andra liknande intresseorganisationer på en gemensam hemsida. I olika hög
grad har man använt de möjligheter Internet ger för rekrytering, informationsspridning och
kommunikation, t ex nättidningar mm. Men samtidigt har de gamla rörelserna i dagsögonblicket
kvar sina tidigare former för informationsspridning

I sekelskiftesrörelserna är det närmast en omöjlighet att kontrollera medlemmarnas göranden
och låtanden utanför de aktiviteter som sker i aktionssammanhang. Typiskt för sekelskiftesrörel-
serna är att politisk tillhörighet är underordnat rörelsefrågorna. Attac samlar t ex medlemmar från
många partier både på höger-, mitten- och vänsterkanten, inte minst genom sin internationella
karaktär.

Språket som bärare av budskap

Mead (1934/95) och andra har i sina texter om den symboliska interactionismen lyft fram
språkets roll vid socialisation och identitetsskapande. I den tidigare studien kunde vi se hur
språket fungerade just som en viktig identitetsskapande faktor framför allt i de nya sociala
rörelserna och nätverken. Språk kan exkludera och utestänga individer och grupper, alternativt
lyfta fram dem framför andra. Några nätverk inom den teologiska sektorn talade tydligt om
inklusivt språk som betecknar vissa begrepps överordning över andra, ofta i en manlig riktning.
Som exempel kan jag nämna begreppen Gud och ”man” i beteckningen människan, vilka lyfter
fram mannens prejudikat över kvinnans. Nätverken vänder sig emot detta och kräver ett jämställt
språk där inte kvinnan och det kvinnliga diskrimineras. Andra manligt laddade ord som användes,
även av feministiska rörelser, var t ex kamp, mobilisering, attack, aktion, vapen i striden, strategi,
agenda, talesman, mm. Jag hörde mig själv använda sådana uttryck vid intervjuerna, tyvärr även
efter det att jag börjat bli medveten om detta. Något kvinnligt nätverk (Kairos) tränade speciellt
att utveckla sin språkliga uttrycksförmåga i skrift. Plogbillsrörelsens medvetna strategier för
undvikande av språkligt förtryck visade sig i mötestekniken, som jag tidigare nämnt. De har
också gett många personligt färgade bidrag i press och numera även på nätet. Så har t ex en
medlem i Avrustningslägret, en underavdelning till Plogbillsrörelsen, beskrivit sina personliga
erfarenheter i närmast dagboksform från aktionerna mot SAABs stridsflygplan JAS tillsammans
med en politisk analys av förloppet
(http://www.plowshares.se/texter/hasse/fall9701netversion.html). I de nya 2000-talsrörelserna
som är globala förefaller språket ha antagit en mera neutral karaktär, lättöversatt mellan olika
världsspråk.

Symbolernas betydelse

Symbolerna intar en särskild roll i det kommunikativa handlandet enligt Habermas (1984). Sym-
bolerna har en framträdande roll i samtliga rörelser. Plogbillsrörelsen har hämtat sitt namn från
bibelord (Mika 4:2, Jes 2:4) i Gamla Testamentet där människor sägs ”ska smida sina svärd till
plogbillar”. Kvinnornas Kairos har hämtat sitt namn från en motsvarande kvinnorörelse i Afrika
som hävdar att nu är det kvinnornas tur, nu är det dags, nu måste kvinnorna inte sin rättmätiga
plats i samhället, och för att göra det måste hon träna sin uttrycksförmåga i språkligt hänseende
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(och inte minst skriftligt). Upprörelsen spikar sin protest mot bibeltolkningen av kvinnans roll på
storkyrkans port likt Martin Luther, som spikade sina teser på slottskyrkoporten i Wittenberg.
Reclaim the City demonstrerar ”learning by doing” genom att aktivt leva ut sitt budskap, inta
City i de stora städerna med musik och glam och förvandla gatorna till allas egendom med
gatuteater/gatufester hindrande trafikens framfart. Därigenom vill rörelsen visa att mänskliga
behov går före bilarnas och marknadens.

Gemenskap – marknad

I den tidigare studien associerade jag till Tönnies begrepp Gemeinshaft och Gesellshaft (Asplund,
1991) när jag försökte beskriva karaktäristika hos rörelserna och nätverken. Gemeinshaft beteck-
nade samhällen eller grupper som byggde på gemensamma normer, relationer, sambruk, delande
av medel och makt, medan Gesellshaft var samhällen eller grupper som byggde på konkurrens,
makt, pengar och varuväxling, marknad. Gemeinshaft hade stora likheter med vad Habermas
(1984) kallade livsvärlden och Gesellshaft med Habermas begrepp systemvärlden. Medan de
flesta rörelserna och nätverken föreföll att i sin tidiga historia vara gemenskaper tycktes en del
rörelser med tidens gång och stort medlemsantal närma sig systemvärlden allt mer. Några är helt
och fullt ute i det politiska etablissemanget och kan med stor tvekan kallas motrörelser, snarare
kampanjapparater för partiverksamhet inom det etablerade systemet. Även andra rörelseforskare
har använt Tönnies begrepp, nu senast Leonor Camauër (2000) i en avhandling om feminism,
citizenship och media. Det som är betecknande för flera av de senaste sekelskiftesrörelserna och -
nätverken är deras globala karaktär och mångkulturella innehåll. De omfattar både drag av Ge-
meinshafts relationsorienterade strategier och en oerhörd lyhördhet för hur man erövrar markna-
den (Gesellshaft). Attach kämpar ju t ex för en ny ekonomisk världsordning (Roselius, 2001;
Johansson, 2001). Informationsstrategierna i Gemeinshaft är ofta relationsrelaterade medan de i
Gesellshaft är marknadsorienterade. Rörelsemedlemmarna strävar efter en hög grad av beläsenhet
och samlar och sprider kunskap om komplicerade förhållanden inom världshandel, miljö mm.

Mötesordning, chattar och virtuella rum

Rörelser i det virtuella rummet har i de nyaste rörelserna ersatt en del av rörelserna i det fysiska
rummet. Gamla rörelser hade föreläsningsföreningar med tillresande föredragshållare som en av
sina starka rekryterings- och bildningsstrategier (Arvidson, 1985; Rydbeck, 1995). Det fanns
fasta samlingslokaler, bibliotek och administration. Medlemmarna byggde rörelsen också kring
fysiska lokaler, som en del av symbolkapitalet. En del av de nya 80-90-talsrörelserna har
laborerat mycket med tillresande föredragshållare. Kvinnobiblioteket i Luleå, representerande en
av den norrbottniska kvinnorörelsens mötespunkter, inbjöd en stor del av de mest synliga
kvinnliga förgrundsgestalterna vid 90-talets början till sina seminarier..

I de nyaste rörelserna använder man också föredragshållare etc., men en avsevärd del av den
totala kommunikationen och transporterna av information och material på nätet. Medlemmarna
själva reser också själva till aktioner, inte sällan i andra länder och städer. Medlemmar i
Plogbillsrörelser berättar om aktioner mot vapenindustrin i både USA och Sverige. Kvinnornas
Kairos har kontakter i Sydafrika. Attac är ett globalt nätverk med demonstrationer i flera
europeiska huvudstäder de senaste åren med tillresta medlemmar från många länder. Även de
gamla rörelserna öppnar i en del fall chattar på nätet, och ordnar olika typer av ”rum” på nätet.
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Mötestekniken var mycket strikt i de gamla rörelserna. Den är tämligen informell i 80-och 90-
talets nätverk där man som tidigare nämnts tränar mera deltagarstyrda mötesformer (t ex
Plogbillsrörelsen, Avrustningslägret).Under det senaste decenniet har mötestekniken fått en
bundsförvant i fått den tekniska utvecklingen i de globala nätverken. Genom nätet kan
minnesanteckningar, dagordningar, aktioner och allmän planering bli tillgänglig för alla
medlemmar i det ögonblick de når nätet. Hur kommer detta att påverka demokratin i rörelser
under 2000-talet?

Media och bibliotek som källa och kanal för informationsspridning

Relationen till media är inte helt problemfri. Solveig Bergman (1991) pekar i sin egen undersök-
ning av  finsk och tysk kvinnorörelse på hur svårt det är att värdera pressinformation om rörel-
serna. Tidningarna skriver för att tillfredsställa läsare och fokuserar då kanske inte på det akti-
visterna menar vara väsentligt. Ett av de tydligare exemplen i mitt material av rörelser är hämtat
från det 1994 registrerade Kvinnopartiet. När partiet kallade till presskonferenser kom inga jour-
nalister och det var mycket svårt att komma in med material i dagstidningarna. Samma fenomen
berättar medlemmar i flera nätverk om, t ex skulle DNs dåvarande kulturredaktör vägrat att be-
fatta sig med material från rörelsernas representanter och tog inte heller in genmälen på felaktiga
uppgifter i artiklar om rörelserna skrivna av tidningens egna journalister (medlemmar i Upprörel-
sen, respektive Kvinnopartiet). I en TV-debatt med Sivert Öholm på sen kvällstid bjöd man upp
medievana personer, som Maria Pia Boëtius på podiet, med frågan ”När skall du starta ett kvin-
noparti?” samtidigt som Kvinnopartiets närvarande representant fick ropa ”Det finns redan ett
kvinnoparti” upprepade gånger från ringen  av låga bänkar nedanför ”tronen” där Öholm och
Boëtius figurerade. Problem med pressen har också rörelsemedlemmar i de rörelser Camuër
presenterar i sin avhandling (2000).

Under 2000 har vi kunnat läsa i pressen om hur samhällsfientliga element och huliganer går i
spetsen för stora kravalliknande demonstrationer i Prag och andra orter. Bilden av oansvariga
medlemsgrupper av närmast ligistliknande karaktär har dominerat över den motsatta bilden, som
visar upp en växande rörelse av ofta mycket välutbildade människor, vilka oroar sig över storfi-
nansens ökade makt och den rovdrift på världens resurser, vilken bedrivs av ekonomiska
intressen (Attac). Under 2001 har pressen innehållit en något mera nyanserad information. Något
vänligare press förefaller rörelsen ”Reclaim the city” ha fått, även om sommarens gatufester
beskrivits som lite kuriösa, stundtals lätt förlöjligade.

Biblioteken har också gett varierande grad av hjälp och stöd. Kvinnopartiet fick inte lägga ut
sitt informationsmaterial i biblioteket efter den officiella registreringen av partiet som ett riks-
parti. Å andra sidan har ju biblioteken genom att tillgängliggöra material via tryckta och elektro-
niska källor också bidragit till att sprida information. Problemet har varit att före Internet var
många rörelsers sätt att sprida information inte anpassat till bibliotekens krav på dokumenttyper
vid förvärv. Inte heller har bibliotekens regler/policy alltid tillåtit informationsmaterial från poli-
tiska partier att ligga framme i biblioteket på synlig plats. Internet har genom att flertalet medver-
kande rörelser och nätverk öppnat egna hemsidor/webbplatser kommit att undanröja detta hinder.
Via e-post och chattar, elektroniska tidskrifter, presentation av länkar till intressanta webbsidor,
mm. kan även mycket små rörelser sprida information både nationellt och internationellt. Dock är
det inte alla som använder sig av den möjligheten. Några påpekar att poängen med nätverken är
de personliga mötena med samtidig dialog. Detta kan inte enligt deras mening ersättas av nätkon-
takter.
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Lärande som frigörelse och förändringskraft

I rörelserna pågår ett intensivt kollektivt, såväl som enskilt lärande. På det kollektiva planet
utvecklas teorier om civilsamhället och världen runtomkring och den kunskap som medlemmarna
erfordrar för att åstadkomma förändring och förbättring av sakernas tillstånd. I de gamla rörel-
serna innebar detta att lära arbetsamhet och skötsamhet (Ambjörnsson, 1988) och tillräckligt goda
skolkunskaper för att nå en rimlig nivå av medborgarkunskap. Skönlitteraturen intog en fram-
skjuten plats som bildningsinstrument och för att visa goda exempel. Det enskilda lärandet skulle
ses som en bildningsresa, där människan olika förmågor skulle utvecklas och odlas i ett livslångt
lärande. Arbetarlitteratur eller väckelselitteratur i skönlitterär form trängdes i
studiecirkelbiblioteken. I rörelsens kunskapsbygge ingick föreningskunskap och
sammanträdesteknik. Med detta i bagaget skulle det politiska arbetet påbörjas och makten och
inflytandet över samhällsutvecklingen bli möjlig. Maktmedel var strejk och demonstrationer.
Dessa har med tiden blivit lagliga medel som rörelserna förvarnar om, respektive begär tillstånd
till och de följer alltså gällande lag.

I de nya sociala rörelserna och nätverken förekommer också ett intensivt kollektivt lärande.
Utbildningsnivån är redan från början genomsnittligt högre och valet av mål för rörelsen innebär
inte sällan ganska omfattande studier. Även om man inte nödvändigtvis vill förändra hela sam-
hället kan de specifika frågorna kräva stora förändringsförväntningar, t ex inom miljö, fredsfrågor
och jämställdhet. Föreningskunskapen har ändrat riktning i viss mån genom att möten ofta är
mera informella, stormöten, arbetsmöten, aktioner. För de senare tränar somliga rörelser civilt
motstånd och icke-våldsstrategier. Man bryter mot lagen i de fall man betraktar den som orättvis.

Det individuella lärandet handlar om medvetandegörande och frigörelse i första hand (60-70-
tal) och identitetsskapande och självförverkligande i ett senare skede (80-90-tal).

I de nya sekelskiftesrörelserna siktar det kollektiva lärandet till expertkunskap på hög nivå.
Kommunikationsteknik i elektroniska media är ett måste.

Det individuella lärandets inriktning är svår att urskilja, då det mångkulturella, det internatio-
nella och globala inslaget i rörelsen gör det svårt att se något gemensamt inlärningsmål. Möjligen
har åter fokus inriktats på det globala samhället och det personliga lärandet mot mångkulturell
och språklig kompetens och kommunikativa förmågor.

Infomationsprofessionellas roll i relation till 2000-talets sociala rörelser och
nätverk

Vad kan nu de professionella inom biblioteks- och informationssektorn och deras organisatio-
ner förväntas prestera i relation till de rörelser och nätverk som existerar i det nya seklets början?
Som vi kan se har önskan att ta ansvaret för makt och demokratiutveckling i samhället engagerat
nya aktörer, vilka finns utanför de traditionella institutionerna. (Neergaard & Stubbergard, 2000).
Nya arenor och nya media för informationsspridning växer upp fortlöpande. Detta påverkar
naturligtvis de professioner som hanterar offentlig information och de institutioner, t ex bibliotek,
som hittills betraktats som starka resurser för invånarnas informationshantering och lärande.
Fortfarande uppfattar många människor biblioteken som en garant för demokrati, yttrandefrihet
och fri tillgång till information i samhället (Klasson, 2000). Man ser huvudsakligen det traditio-
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nella biblioteket framför sig med stort utbud av information, kultur, studie- och mötesplatser, etc.
De nya rörelsernas och nätverkens medlemmar, vad förväntar de sig och vilka resurser kan de
väntas använda?

Enligt informanterna önskar de att mötesplatser i informationsresursrika lokaler står till förfo-
gande (fysiska lokaler, alternativt informationsrum på nätet). I den mån de inte löser
informationsbehoven med hjälp av delad kunskap mellan medlemmarna, söker de
informationsprofessionella med god pedagogisk förmåga och säkerhet att marknadsföra
informationstjänster. Informationsprofessionellas kunskaper om kunskapsorganisation,
användaranalys, nättjänster och informationspedagogik ger professionen goda möjligheter att bli
en stark resurs för seriösa nätverk och rörelser. För rörelsemedlemmarnas personliga utveckling
och identitetsskapande kan professionen också bidra med produktion och förmedling av
kulturaktiviteter, skönlitteratur och andra media som stöd för den enskildes(-as) bildningsresa.
Frågan om bibliotekens symbolvärde som lyftes fram i Linköpingsstudien (ibid.) är inte lika lätt
att besvara. Tydligt är att biblioteken fortfarande förvaltar ett förtroendekapital som garant för
vissa värden i samhället. Om biblioteken i framtiden skulle försvinna som lokalbundna resurser
bör demokratiförespråkare ta sig en funderare på hur och av  vem detta viktiga symboliska
värde/kapital skall förvaltas.
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Bilaga 1.

Förteckning över rörelser som nämns i intervjuerna ordnade i grupper efter förekomst i
tid.
Alla var aktiva vid intervjutillfället. Observera att intervjuerna har skett med betydligt färre in-
formanter än antal nämnda rörelser. De rörelser som i första hand deltar i uppföljningen är
markerade med kursiv skrift.

Etablerade före 60-talet Etablerade under 80-talet
Socialdemokratiska kvinnoförbundet
Socialdemokratiska Arbetarpartiet
SSU
Nykterhetsrörelsen (Studiecirkelbiblioteket)
EFS
Fredrikorna
Yrkeskvinnors klubb
Kristna fredsrörelsen
Syndikalisterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet

AlfaLavals medsystrar
Amningshjälpen
Jämställdhetsarbetares förening
Kvinnokaféet
Kvinnohuset
Kvinnojourerna
Kvinnornas U-forum
Omega
Hopp och motstånd
Plogbillsrörelsen

Etablerade under 60-talet Etablerade under 90-talet
Amnesty
IFFY Internationella Kvinnoförbundet
Miljörörelsen

Avrustningslägret i Linköping
Backlash
Kvinnopartiet
Kvinnornas Kairos
Upprörelsen
Nätstrumporna
Stödstrumporna
(Kvinnobiblioteket)

Etablerade under 70-talet Etablerade i sekelskiftet (2000-talsrörelser)
Grupp 8
Kvinnor och arbete
Kvinnor för fred

Attac
Reclaim the City
(Manliga nätverket och ett antal ytterligare
 nätverk tillkommer, men ingår inte i analysen i
detta paper)


