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ABSTRAKT.  

Författare: Emma Johansson. 

Titel: Aktiv Förändring – en normativ analys av politisk aktivism.  
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Internet. 

Handledare: Åke Nilsén 

Examinator: Hans-Edvard Roos 

 

Uppsatsen undersöker relationen mellan samhällsförändring och normer med syftet att få en djupare 

förståelse av normernas roll i samhällsförändrande beteende. Undersökningen avgränsas till att 

undersöka utomparlamentariska politiska handlingar inom ramen för sociala rörelser. Den empiriska 

undersökningen består av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fem personer som är aktiva 

inom organisationer som deltar i sociala rörelser, och som regelbundet utför utomparlamentariska 

politiska handlingar.  

Problemformulering: Vilka normativa premisser ligger bakom utomparlamentariska politiska 

handlingar inom ramen för sociala rörelser. 

Den teoretiska delen utgår från normmodellen för samhällsvetenskapen och ett systemperspektiv på 

samhället. Håkan Hydéns normmodell används som definition av normbegreppet som 

analysredskap och kompletteras med Weber och Habermas handlingsteorier samt av Alberto 

Meluccis teorier om sociala rörelser och kollektiv handling. 

Undersökningens ambition är att ge en deskriptiv grund för vidare undersökning av förhållandet 

mellan normer och samhällsförändring. Uppsatsens huvudsakliga slutsatser är att handlingarna 

bryter mot politiska och ekonomiska normer och att handlandet inte endast är resultatet av att 

normer bryts utan att handlingarna även följer vissa normer. Detta innebär normkonflikter mellan 

normer från såväl, samma som olika normsystem. 

 

Nyckelord: Normer, samhällsförändring, aktivism.  
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Inledning. 

Denna uppsats kommer från ett intresse av normer som styrande krafter i samhället. Normer styr på 

olika sätt, och på olika nivåer, människors beteende och är på så vis en grundläggande faktor för att 

social interaktion och samhällen ska vara möjliga. Samtidigt finns en inbyggd möjlighet till 

förändring i normer. Människor kan välja att bryta mot normer av olika slag och normerna som 

håller ihop en social gemenskap kan förändras. I förlängningen kan detta innebära större 

samhällelig förändring. Uppsatsen utgår från ett systemteoretiskt perspektiv vilket innebär en syn på 

samhället som bestående av olika delsystem som styrs av olika normer och regler. Frågan denna 

uppsats ämnar besvara är hur relationen mellan normerna inom olika delsystem och politisk 

samhällsförändring ser ut. Vad får människor att välja att bryta mot politiska normer och hur ser 

relationen mellan dessa beslut och normer inom andra system ut för dessa människor. Eller, med 

andra ord, under vilka normativa premisser väljer människor att bryta mot grundläggande normer 

inom det politiska systemet och vad innebär detta för dessa individer.  

Syfte. 

Uppsatsen syftar till att problematisera relationen mellan normsystem och handlingar som, genom 

att bryta mot politiska normer, bidrar till politisk förändring av samhället. 

Genom en mindre kvalitativ undersökning görs inget anspråk på en heltäckande bild utan uppsatsen 

bör ses som ett första steg mot en bättre förståelse av förhållandet mellan samhällsförändrande och 

normativa aspekter av politiska handlingar. 

Avgränsning.  

Uppsatsens syfte är att undersöka relationen mellan samhällsförändring och normer. Eftersom 

samhällsförändring är svårt att rama in och definiera krävs att undersökningen avgränsas till en viss 

form av samhällsförändrande beteende.  

Sociala rörelser och utomparlamentariskt politisk aktivism kan fungera som medel för att uppnå 

social förändring. Genom deltagande i utomparlamentariska politiska aktiviteter och delaktighet i 

sociala rörelser kan människor kollektivt påverka samhället genom olika former av påtryckningar 

på makthavare i samhället (Wettergren & Jamison 2006:9). Trots att det i Sverige finns möjligheter 

för enskilda medborgare att försöka påverka samhället inom det parlamentariska systemet visar 

siffror från årliga SOM-undersökningar att antalet medlemmar i politiska partier sjunkit under en 

lång tid och nu är nere på drygt fem procent (Weibull, Oscarsson & Bergström 2011:17). I ljuset av 



5 

 

det minskade intresset för partipolitiskt engagemang framstår det utomparlamentariska politiska 

engagemanget som en viktig faktor när det gäller samhällsförändring.  

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte att undersöka normativa aspekter av samhälleligt 

förändringsarbete och ovan beskrivning av det minskade partipolitiska engagemanget avgränsas den 

empiriska undersökningen till att omfatta utomparlamentarisk politisk aktivitet inom sociala 

rörelser.  

I sin typologi över politiskt deltagande och samhällsengagemang definierar Joakim Ekman och Erik 

Amnå (2010: 34-57) utomparlamentariskt politiskt deltagande (aktivism) som okonventionellt, 

direkt politisk deltagande som kan ta individuella och/eller kollektiva former. Aktivism kan, enligt 

denna typologi, delas in i individuella och kollektiva former samt legala och illegala former. 

Därmed innefattas såväl individuella legala aktiviteter, som att delta i bojkott eller dela ut flygblad, 

som, illegala kollektiva aktiviteter, som husockupationer och sabotage, in i begreppet aktivism eller 

utomparlamentarisk politisk aktivitet vilket fortsättningsvis kommer att användas i denna uppsats.  

Vad gäller sociala rörelser finns ett flertal olika definitioner varav de flesta har gemensamt att 

sociala rörelser är någon form av löst organiserat kollektivt handlande där aktörerna delar vissa 

grundläggande föreställningar om världen och gemensamt befinner sig i konflikt med det etablerade 

systemet inom ett eller flera områden (Wettergren & Jamison 2006:10). En rörelses viktigaste 

karaktärsdrag är att den är just i rörelse och under förändring. Det finns inga tydliga yttre eller inre 

gränser för vem eller vilka som är delaktiga i rörelsen och såväl enskilda individer som institutioner 

och organisationer kan delta i en social rörelse. Forskning visar att en flertalet deltagare i sociala 

rörelser i Sverige identifierar sig som tillhörande vänster sida på den traditionella politiska skalan 

(Wennerhag, Holm, Lindgren, Nordvall & Sörbom 2006). Därför avgränsas undersökningen till att 

omfatta utomparlamentarisk politiska handlingar inom ramen för sociala rörelser och 

vänsteraktivism. Den främsta anledningen till att sociala rörelser tagits med som kriterium i 

undersökningens avgränsning är att det kollektiva handlande som organiseras inom sociala rörelser 

har som syfte att verka förändrande antingen inom ett område eller en fråga eller för samhället i 

stort. Genom att närmare undersöka sambandet mellan normativa aspekter och utomparlamentarisk 

politisk aktivitet inom sociala rörelser förväntas uppsatsen kunna närma sig det mer övergripande 

syftet att problematisera relationen mellan normsystem och politisk samhällsförändring. 
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Problemformulering.  

Uppsatsens ambition är att belysa sambandet mellan normer och utomparlamentariskt politiskt 

handlande inom ramen för sociala rörelser med hjälp av problemformuleringarna;  

Vilka normativa premisser ligger bakom utomparlamentariska politiska handlingar bland personer 

inom sociala rörelser? 

Vilket/vilka delsystems normer stödjer respektive bryter utomparlamentariska politiska handlingar 

mot? 



7 

 

Tidigare forskning. 

Det finns mycket tidigare forskning om sociala rörelser och politisk aktivitet av olika slag. 

Exempelvis visar forskning att politiska partier idag har få medlemmar och utomparlamentariska 

politiska handlingar som deltagande i demonstrationer, blockader, namninsamlingar, med mera ökat 

(Wennerhag 2011, Sörbom 2010). Denna tendens har beskrivits som en individualisering av 

politiken, där människor har svårt att känna tillit till det konventionella politiska systemet och 

försöker hitta ett annat sätt att själva påverka (Ahrne & Papakostas 2006). Detta individuella 

politiska engagemang lägger grunden för det som kallas sociala rörelser, vilket kommer att 

beskrivas närmare längre fram i uppsatsen.  

Wennerhag, Holm, Lindgren, Nordvall och Sörbom (2006) har i sin kvantitativa undersökning av 

deltagare i sociala forum redogjort för att det finns stor mångfald inom den sociala rörelse som 

ligger bakom dessa forum. I forumen deltar en mängd olika organisationer och även privatpersoner 

vilkas politiska tillhörighet och intressefrågor varierar kraftigt. Enkätundersökningen visar att det 

finns ett flertal olika politiska identiteter hos deltagarna som exempelvis feminist, socialist, 

kommunist, anarkist, djurrätt, med mera (Ibid 2006:79f). Dessutom varierar åsikterna om vilka 

frågor som är viktiga inom forumen. Ändå finns det någonting gemensamt hos de olika deltagarna i 

forumen och identifikationen med rörelsen bakom de sociala forumen är stor bland deltagarna (Ibid 

2006:84).  

Anna-Katarina Engström (2007) har i sin magisteruppsats genomfört en normstudie om varför 

människor väljer att bryta mot normer och planka i kollektivtrafiken. Engström (2007) undersökte, i 

samarbete med organisationen Planka.nu varför människor väljer att planka. Engström (2007) fann 

att handlingarna var bottnade i en motvilja till fördelningen av ekonomiska resurser idag och i en 

solidarisk grund om att kollektivtrafik bör vara gratis för alla.  

Denna uppsats ämnar härifrån undersöka de normativa aspekterna av utomparlamentarisk politisk 

aktivitet inom sociala rörelser utifrån att det, enligt ovan beskrivna forskning, blir en allt vanligare 

form av politisk aktivitet. 
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Metod. 

Detta avsnitt diskuterar valet av kvalitativa intervjuer som metod. Urvalet presenteras och 

problematiseras vilket följs av en presentation av intervjuerna och en diskussion om de etiska 

aspekterna av att använda intervjuer som metod.  

Val av metod.  

Undersökningen syftar till att få ökad förståelse av de normativa aspekterna av utomparlamentariska 

politiska aktiviteter och använder sig av kvalitativt beskrivande och induktiv metod (Bryman 

2011:511. Alvesson & Kärreman 2012:7. Gustavsson 2004:21). Detta innebär en ansats att bygga 

teorin på undersökningens empiri i första hand. Dessutom är undersökningens mål att beskriva 

relationen mellan normer och utomparlamentariska politiska handlingar hos personer inom sociala 

rörelser. Det innebär att uppsatsen främst lägger fokus på personernas subjektiva upplevelser och 

erfarenheter av handlandet. Eftersom kvalitativa intervjuer lämpar sig väl för att få insikt om hur 

människor själva ser på sin situation (Crang & Cook 2007:61) är detta den metod som använts i 

undersökningen.  

Undersökningen har kommit att vila på det konstruktivistiska antagandet att det som anses 

meningsfullt är resultatet av en social konstruktion (Gustavsson 2004:240f.). Detta har inneburit att 

föresatsen i undersökningen varit att identifiera de sociala konstruktioner som personernas 

handlingar är beroende av. Därför var ambitionen att utföra så öppna kvalitativa intervjuer som 

möjligt och att uppnå en avslappnad och kreativ dialog med intervjupersonerna. Tanken bakom 

detta var att få intervjupersonerna att öppna sig och dela med sig av tankar och känslor för att ge en 

bättre förståelse av hur normer på olika sätt relaterade till handlingarna. Undersökningen bygger på 

en hermeneutisk metodologi vilket innebär ett tolkningsperspektiv (Bryman 2011:32-35). Det 

medför att fokus, till stora delar, läggs på intervjupersonernas tolkning av sina handlingar men även 

att undersökningens resultat och slutsatser kommer att vara färgade av min egen förförståelse och 

av mina tolkningar av intervjuerna. 

Urval. 

Eftersom målet för undersökningen var att få så stor förståelse för intervjupersonernas subjektiva 

förståelse av sina handlingar som möjligt utfördes ett fåtal längre och djupare öppna samtal istället 

för flera kortare och mer strukturerade intervjuer (Gustavsson 2004:240f). Undersökningen bygger 

därmed på samtalen med fem personer som regelbundet deltar i olika former utomparlamentariska 
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politiska aktiviteter, i enlighet med Ekman och Amnås (2010), ovan beskrivna, typologi över 

politiskt deltagande. Detta utgör en målgrupp med relativt stor invärtes variation eftersom 

utomparlamentariska politiska handlingar kan variera både när det gäller utformning och 

organisering. För att bemöta det söktes variation bland intervjupersoner med de enda gemensamma 

nämnarna att de själva identifierade sig som delaktiga i sociala rörelser och regelbundet utförde 

någon form av utomparlamentariska politiska handlingar, såväl legala som illegala. Urvalet gjordes 

med målinriktat urval (Bryman 2011:434) dels med hjälp av privata kontakter som användes som 

nyckelpersoner dels med hjälp av kontakter i olika organisationer vilka deltar i olika engagemang 

inom sociala rörelser. Kontakt med intervjupersonerna togs via mail eller telefonsamtal där 

personerna informerades om att intervjuerna var en del av en kandidatuppsats i sociologi som 

handlade om samhällsförändring och normer. Intervjupersonerna tillfrågades om de ville delta i en 

intervju som beräknades vara i en timme och fick därefter själva välja plats och tid. I tre av fallen 

togs kontakt med intervjupersonerna direkt via nyckelpersoner och i två fall förmedlades kontakten 

via organisationen Djurens Rätt.  

Av de fem intervjupersonerna är tre män och två kvinnor, samtliga är uppväxta i Sverige men en av 

personerna är född i Sydamerika. Åldrarna varierar från 22 till 68 år. Alla utför regelbundet 

utomparlamentariska politiska aktiviteter, alla är eller har varit engagerade i fler än en organisation 

och deltar i kollektivt organiserade politiska aktiviteter. Tre av intervjupersonerna deltar i både 

legala och illegala aktiviteter och två deltar endast i legala aktiviteter. 

Intervjuerna. 

Intervjuerna utformades utifrån viljan att komma så nära ett öppet samtal som möjligt utan att för 

den skull helt tappa kontrollen över informationsflödet. För att få någon form av kontroll och 

struktur användes en löst strukturerad intervjuguide (Ryen 2004:44) uppbyggd kring fyra teman; 

personlig information, uppväxt och bakgrund, politisk aktivitet och det sociala livet (Bilaga 1). 

Intervjuerna byggde på idén om att få en så heltäckande bild som möjligt av intervjupersonernas liv 

och vilken roll de politiska aktiviteterna har i deras liv. 

Alla intervjuer genomfördes på offentliga platser valda eller godkända av intervjupersonerna och 

samtliga intervjuer bandades efter godkännande av intervjupersonerna. I några fall togs 

stödanteckningar men i första hand dokumenterades intervjuerna endast genom inspelning för att 

undvika att intervjupersonerna fick upplevelsen av strukturerad intervju med tydliga frågor och svar 

och istället upplevde det som ett friare samtal strukturerat kring olika teman och huvudfrågor. 

Underlaget för analysen är de utskrifter som gjorts av intervjuerna. 
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Etik och diskussion.  

I all kontakt med intervjupersoner och nyckelpersoner iakttogs de fyra etiska principerna inom 

samhällsvetenskaplig forskning; informations- samtyckes- konfidentialitets- och nyttjandekrav 

(Bryman 2011:131f). Alla intervjupersoner informerades om att allt deltagande var frivilligt och 

anonymt och att all information skulle komma att behandlas konfidentiellt. För att leva upp till 

anonymitetslöftet har namnen på intervjupersonerna bytts ut och i vissa fall har privat information 

utelämnats eller förändrats på sådant sätt att det inte påverkar undersökningens slutsatser. 

Kvalitativa löst strukturerade intervjuer är en bra metod för att komma nära relevanta personers 

egna upplevelse av det som undersöks. Men det finns även en del problem med att använda sig av 

intervjuer som huvudsaklig källa för empiri. 

I fallet för denna undersökning handlade intervjuerna om ämnen som kan uppfattas som privata 

eller svåra att prata med någon som är obekant sedan tidigare vilket kan innebära risken för att 

relevant information undanhålls eller utelämnas (Ryen 2004:165f.) För att i möjligaste mån undvika 

detta informerades intervjupersonerna vid flera tillfällen om att allt var frivilligt och anonymt och 

att bandspelaren kunde stängas av på begäran och att personlig information skulle behandlas 

konfidentiellt. Detta tillsammans med att intervjuerna utformades som öppna samtal där 

intervjupersonerna fick styra väldigt mycket själva över såväl samtalet som situationen, har 

förhoppningsvis begränsat problemet med den personliga ämneskaraktären. 

Förutom etiska problem och aspekter av intervjuer kan andra saker ha inverkan på hur väl intervjun 

kan genomföras och på vilken information som ges (Alvesson & Kärreman 2012:126-127). En 

faktor som var särskilt viktig att ta i beaktande när det gällde den här undersökningen var 

möjligheten att intervjupersonerna har en personlig eller politisk agenda som styrde deras agerande 

i intervjusituationen. Enligt det konstruktivistiska perspektivet (Ibid 2012 Gustavsson 2004:240f.) 

är sociala konstruktioner även involverade i själva intervjusituationen vilket gör att intervjun inte 

problemfritt endast kan betraktas som en faktainhämtning. Snarare bör intervjusituationen betraktas 

som en kunskapsproducerande situation där intervjuaren och intervjupersonen tillsammans 

producerar intervjuutsagor vilka inte okomplicerat kan användas som objektiv empiri. Detta innebär 

exempelvis att intervjuarens förförståelse och intresse likaväl som intervjupersonens påverkar 

resultatet av intervjun vilket bör tas i beaktande innan några slutliga slutsatser dras. Dessutom bör 

inte intervjupersonen betraktas som ett objektivt föremål för faktainsamling utan snarare som en 

meningsskapande individ med egna intressen och funderingar som kan påverka intervjuresultatet. 

Eftersom det således finns olika faktorer som kan ha inverkan på intervjuerna är det av vikt att även 

ta dessa aspekter i beaktande när intervjuerna analyseras. 
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Teori. 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska bakgrund. Det börjar med en definition av 

normbegreppet som analytiskt verktyg och en presentation av rättssociologen Håkan Hydéns 

normmodell. Därefter följer en redogörelse av Max Webers handlingstyper och en beskrivning av 

Jürgen Habermas begrepp kommunikativ handling och system och livsvärld. Systemperspektivet 

utvecklas sedan ytterligare i en presentation av Alberto Meluccis teori om sociala rörelser och 

kollektivt handlande.  

Normbegreppet inom sociologin. 

Uppsatsens problemformulering lägger fokus på normer vilket innebär att undersökningens 

teoretiska grund hamnar inom den modell som Thomas Mathiesen, professor i rättssociologi i Oslo, 

benämner normmodellen för samhällsvetenskapen (Svensson 2008:33-34). Det är ett perspektiv 

med rötter i Emile Durkheims positivistiska skola, som lägger fokus på människors gemensamt 

bestämda beteendeförväntningar vilka betraktas som styrande krafter i samhället i och med att de 

påverkar människors beteende. Normmodellen inom samhällsvetenskapen betraktar således normer 

som samhälleliga krafter vilka kan verka för att bibehålla samhällelig stabilitet men också medverka 

till förändring av samhället (Baier & Svensson 2009:183). 

Den teoretiska delen av uppsatsen vilar till stor del på denna syn på normer som bärare av 

samhälleliga förändringskrafter.  

Begreppet normer förekommer ofta och inom flera olika områden vilket även innebär att 

definitionerna av begreppet är många och kraftigt varierande beroende på användningsområde (Ibid 

2009:33-73). Normer kan således vara olika saker beroende på sammanhang vilket innebär att det 

krävs en tydlig avgränsning och definition av begreppet för att det här ska kunna användas på ett 

adekvat sätt. Rättssociologerna Matthias Baier och Måns Svenssons (2009) diskussion av olika 

användningar och definitioner av normbegreppet avslutas i den sammanfattande definitionen av 

begreppet norm utifrån tre essentiella attribut. Normer är, enligt Baier och Svenssons (2009:72) 

definition, socialt reproducerade imperativ (handlingsdirektiv) och ”utgör individens uppfattning 

avseende omgivningens förväntningar på det egna beteendet”. Detta är en definition som beskriver 

normers grundläggande och nödvändiga egenskaper. Utöver detta kan normer ha andra egenskaper 

vilka kan användas för att kategorisera normer och placera dem i olika normsystem. 

Håkan Hydén (2002a), professor i rättsociologi vid Lunds Universitet, menar att normer existerar på 

olika nivåer i samhället. På makronivå berör normer kollektiva intressen, på mesonivå handlar det 
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om organisationers inre och yttre omständigheter och på mikronivå gäller normerna människors 

förhållande såväl inbördes som till de andra samhälleliga nivåerna. Förutom att normer existerar på 

olika nivåer finns det även parallella normsystem där normerna påverkar människors liv på olika 

sätt, menar Hydén (2002a:112f.). Hydén (2002a) beskriver fortsättningsvis normer som 

grundläggande beståndsdelar i handlingssystem. Normer som handlingsanvisningar bildar 

tillsammans olika handlingssystem inom vilka människors beteenden synkroniseras och samordnas. 

De olika systemen består således av olika typer av normer vilket innebär att normer är 

systembundna. Hydén (2002a) menar således att de olika systemen är uppbyggda av olika typer av 

normer och därmed har olika invärtes förutsättningar och sätt att vara och reproducera sig. 

Normer och handlingssystem.  

Håkan Hydén (2002a:115f.) menar att sociala system är uppbyggda av sociala normer vilka 

uppkommer i och genom mänsklig interaktion och har som funktion att styra människors sociala 

beteende.  

Det politiska systemet är, till skillnad från sociala system, ändamålsbestämt, enligt Hydén (2002a). 

Syftet med det politiska systemet är att representera det kollektiva allmänintresset i samhället och 

politiska normer handlar därför mestadels om hur och på vilket sätt beslut om normer ska tas, om 

vem som får fatta politiska beslut och om hur dessa beslut ska fattas.  

Det ekonomiska systemet består, menar Hydén (2002a), i huvudsak av strategiska normer eftersom 

det ekonomiska systemet kretsar kring målet att uppnå ekonomisk optimalitet. Normers uppkomst i 

ekonomiska system skiljer sig från det sociala systemets normer som ett resultat av människors 

interaktion. I ändamålsstyrda system som det ekonomiska och politiska kommer normerna istället 

som en följd av den grundläggande princip som kännetecknar systemet. Exempelvis är tillväxt en 

värdemässig premiss inom marknadsekonomin som en del av det ekonomiska systemet vilket gör 

att systemet odlar normer som gynnar tillväxten och ignorerar andra aspekter. Denna typ av normer 

kallar Hydén (2002a) för strukturella normer.  

När det gäller normer som hör till det naturliga systemet skiljer de sig från normer inom mänskligt 

skapade system. De ovan beskrivna systemens normer har, mer eller mindre, sitt ursprung i 

mänsklig interaktion medan det naturliga systemets tekniska normer har sitt ursprung i de 

naturgivna lagbundenheter som människor kunnat upptäcka. Det naturliga systemets normer är 

således till ingen del underkastat den handlande individens vilja utan människans handlingar är 

istället underkastade de tekniska normerna som, om de bryts, innebär direkta och verkliga 

sanktioner. Exempel på sådan teknisk norm är att en öppen eld inte bör vidröras, detta får även den 

direkta sanktionen att den som rör elden bränner sig. 
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Normmodellen. 

För att beskriva hur system- och individfaktorer samverkar när det gäller hur normer påverkar 

människors beteende använder Hydén (2002a:268f) en tredelad normmodell (se Bilaga 2). Denna 

bygger på att normer har tre förutsättningar vilka benämns (V) vilja och värderingar, (K) kunskap 

och kognition och (SM) system och möjligheter. Dessa tre förutsättningar styr tillsammans utfallet 

av handlandet. (V) har att göra med den handlande individens värderingar och drivkrafter som 

påverkar hur individen väljer att handla. (K) kunskap och kognition har att göra med hur individen 

ser och uppfattar världen. Här kommer skillnader i genus, etnicitet, klasstillhörighet, utbildning och 

innehavande av eventuella maktpositioner att påverka individens handlande. Men även (SM) 

systemvillkor och möjligheter i omvärlden styr individens användning av normer i handlandet. Här 

handlar det om sådant som exempelvis socio-kulturella- och ekonomiska förutsättningar.  

Denna normmodell visar också hur de olika handlingssystemens normer har olika inverkan på de 

olika förutsättningar som styr handlandet. Sociala, politiska, ekonomiska och tekniska normer 

påverkar individens handlande utifrån alla tre olika nivåer av förutsättningar samtidigt.  

Modellen visar hur de olika förutsättningarna påverkar huruvida en aktuell handling följer eller går 

emot gällande norm men den lyfter även fram individens beslut som det som slutligen avgör vilka 

av förutsättningarna (V), (K) och (SM) som ska styra handlandet, enligt Hyden (2002a:289). Enligt 

ovan modell är normer på inget sätt handlingsdeterminerande utan den handlande individen kan 

även välja att inte följa normer, vilket i förlängningen kan innebära att samhället förändras. För att 

samhälleliga förändringar ska bli verklighet krävs alltid, enligt Hydén, att viljan (V) lyfts fram på 

bekostnad av (K) och (SM). 

Normkonflikter. 

Ovan beskrivna syn på normer som tillhörande olika handlingssystem vilka har olika sätt att fungera 

och reproducera sig innebär att det kan uppkomma två olika former av normkonflikter (Hydén 

2004:157f.). Intra-systemkonflikter är konflikter som uppstår mellan olika normer inom ett och 

samma system. Dessa kan oftast hanteras inom ramen för det aktuella systemet. När däremot de 

olika handlingssystemen kolliderar med varandra i människors praxis i så kallade inter-

systemkonflikter är situationen ofta allvarligare då detta kan hota eller störa de olika 

handlingssystemens reproduktion. Exempelvis kan normer tillhörande det ekonomiska systemet, 

vilka kan tänkas följa den grundläggande premissen om ekonomisk tillväxt, komma att hamna i 

konflikt med normer inom exempelvis det politiska- eller socio-kulturella systemet och därmed kan 

dessa komma att rubba det andra systemets inre funktion och reproduktion. Hydén (2002a:36-37) 
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menar att det socio-kulturella systemet, vid sådana konflikter ofta får ge vika för det ekonomiska 

eller naturliga systemens mer kraftfulla och enklare formulerade normer.  

Denna motsättning mellan de olika systemen vilken ofta antas resultera i att ekonomiska, tekniska 

eller politiska normer får företräde på bekostnad av sociala normer har den tyska sociologen Jürgen 

Habermas uttryckt i ordalag av att systemen koloniserar livsvärlden (Hydén 2004:162), vilket 

närmare beskrivs längre fram. 

Max Webers handlingstyper.  

Av Hydéns normperspektiv framgår att normer är intimt förknippade med mänskligt handlande. Det 

som slutligen avgör huruvida normer följs eller bryts är, enligt Hydéns (2002) normmodell, 

individens val av handling. I ljuset av detta framstår en kortfattad presentation den klassiska 

sociologen Max Webers (1983) handlingsteori som ett relevant bidrag till denna teoridel.  

Weber (1983:18-22) delar in socialt handlande i fyra olika handlingstyper, målrationellt, 

värderationellt, emotionellt och traditionellt handlande. I den traditionella handlingstypen avgörs 

handlingen av vana och tillvänjning och den centrala avvägningen för aktören är hur handlingen ska 

genomföras. I den emotionella handlingstypen är känslor och affektioner det avgörande och 

avvägningen rör här inte bara vilka medel som ska användas utan också vilka/vilket mål handlingen 

är ämnad att uppnå. För Weber (1983) är det framförallt de båda andra typerna, värderationellt- och 

målrationellt handlande som står i fokus. I värderationellt handlande måste aktören, utöver medel 

och mål, även förhålla sig till värderingar och åsikter, såväl samhälleliga som privata. Att handla i 

enighet med rådande värderingar är i denna handlingstyp överordnat tanken på handlingens 

konsekvenser. Det målrationella handlandet är i Webers typologi det rationella idealet för mänskligt 

handlande. Här avgör aktören vilka medel som ska användas och vilket som är målet samtidigt som 

hon/han är medveten om sina värderingar och överväger olika konsekvenser av sitt handlande. 

Jürgen Habermas och kommunikativt handlande. 

Den tyska sociologen Jürgen Habermas (1996:99) ansåg att Webers handlingstyper inte var 

tillräckliga för att beskriva mänskligt handlande utan kompletterade den målrationella 

handlingstypen med kommunikativt handlande. (Eriksen & Weigård 1999:39). Målrationellt 

handlande är först och främst resultatorienterat medan kommunikativt handlande istället är 

förståelseorienterat. Habermas menar att tidigare rationalitetsförståelser inte ger en realistisk bild av 

den komplexa relation som aktörerna har till sin omgivning. Habermas (1996:100) presenterar en 

indelning i tre olika handlingstyper; instrumentellt handlande, vilket är framgångsorienterat och 

icke-socialt till sin natur. Strategiskt handlande som också det är framgångsorienterat men socialt 
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inriktat. Och kommunikativt handlande som är socialt och förståelseorienterat. 

System och livsvärld.  

För att närmare förstå Habermas teori om kommunikativt handlande krävs en beskrivning av 

begreppen system och livsvärld (Eriksen & Weigård 1999:119f). Habermas (1996:138) menar att 

samhällen kan betraktas utifrån aspekterna livsvärld och system. Dessa aspekter svarar mot olika 

mekanismer för samhällelig integration där livsvärlden hör ihop med konsensusbildande 

mekanismer och system med bytes- och maktmekanismer (Habermas 1996:378). Med andra ord 

innebär Habermas systembegrepp ett perspektiv på samhället som bestående av olika delsystem 

(Eriksen & Weigård 1999:125) som till stor del hör ihop med Hydéns ovan beskrivna 

handlingssystem. Systemaspekten av samhället utgörs således av det offentliga samhälleliga 

systemen och livsvärlden är den aspekt av samhället som består av individers kulturella och 

personliga interaktion och kommunikation och det är huvudsakligen här det kommunikativa 

handlandet hör hemma. Habermas menar att samhällsutvecklingen går mot ett håll där systemen 

tenderar att allt mer kolonisera livsvärlden vilket innebär att livsvärldens tillhörande värderingar 

och kommunikativa handlande trängs undan av systemens mer målrationella inriktningar (Hyden 

2002b:123). 

Alberto Melucci och identitetsparadigmet. 

Sociologen Alberto Melucci (1996) har bedrivit mycket forskning om sociala rörelser och kollektiv 

handling. Melucci (1996:20f.) använder sig av systemteorier för att beskriva relationen mellan 

individ och samhället. Ett system definieras av Melucci som bestående av de komplexa relationerna 

mellan systemets olika delar. Sociala system utgörs av människor och organisationer och är 

samtidigt någonting mer än endast summan av de olika delarna. Melucci (1996:27) gör en 

uppdelning mellan fyra olika sorters samhälleliga system. System som står för produktionen av 

resurser i samhället, politiska system som styr distributionen av dessa resurser, organisatoriska 

system som styr över hur resurser administreras och livsvärlden som utgör social interaktion och 

kommunikation.  

Melucci beskriver sociala rörelser som en form av kollektivt handlande som baseras på solidaritet, 

är bärare av en konflikt och överskrider gränserna för systemet inom vilket handlingarna utförs 

(Wettergren & Jamison 2006:22). Kollektiv handling bör, enligt Melucci, betraktas som ett system 

bestående av ömsesidigt beroende relationer mellan flera individer och grupper. Meluuci hör till 

identitetsparadigmets i perspektivet på sociala rörelser vilket innebär tanken om att kollektivt 

handlande sker inom ett system som, genom att interaktionen mellan de olika aktörera, inom och 
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utom systemet, bildar något som Melucci (1996:70f.) kallar kollektiv identitet. Kollektiv identitet är 

de, inom systemet, delade och interaktiva uppfattningar om handlingarnas mål och möjligheter. 

Genom relationen till och interaktionen med andra inom systemet och med andra system i samhället 

bildas, menar Melucci, en känsla av identifikation och samhörighet med den kollektiva identiteten. 

På detta sätt kan sociala rörelser betraktas som system bestående av olika människor och 

organisationer som påverkar och påverkas av varandra inom systemets gränser och som i 

interaktion med andra system i samhället bidrar till förändring av samhället. Rörelser är nätverk 

som växer mitt i vardagslivet vilket gör att de vävs ihop med olika umgängesformer och grupper i 

det sociala livet (Ahrne & Papakostas 2006:113). Sociala rörelser utmanar, enligt Melucci, de olika 

systemens makt- och kontrollutövning.  

Sociala rörelser bör, enligt Melucci (1996), fungera som analytiskt begrepp för att beskriva de 

svårfångade nätverk av kollektivt handlande av olika slag som dessa rörelser består av (Wettergren 

& Jamison 2006:10). Det som främst definierar sociala rörelser är att de är just i rörelse.  

I likhet med Habermas (1996) menar Melucci (1996) att det ekonomiska systemet tränger in i den 

kulturella sfären och livsvärlden mer och mer vilket Melucci menar innebär att kollektivt handlande 

håller på att förflyttas från den politiska sfären till den kulturella, vilket dock inte innebär att det inte 

längre är politiskt (Wettergren & Jamison 2006:24). 
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Analys. 

Detta avsnitt inleds med en kortfattad presentation av empirin och intervjupersonerna. Därefter 

följer en närmare analys av innehållet som sedan kopplas till Alberto Meluccis teori om kollektiv 

identitet i sociala rörelser. Följande två avsnitt tar upp teman förändring och handlandet och 

diskuterar empirin i relation till Habermas och Webers handlingstyper. Nästa avsnitt sätter normer i 

fokus för analysen och diskuterar vilka normer handlandet följer respektive bryter mot, samt vilka 

konflikter detta kan innebära. Slutligen diskuteras empirin i relation till Hydéns tredelade 

normmodell. 

Presentation av intervjupersonerna. 

Identitetsparadigmets perspektiv på sociala rörelser som, i denna uppsats, representeras av Alberto 

Melucci (1996) ser sociala rörelser som svårfångade företeelser som består av de komplexa 

relationerna mellan olika inblandade individer och grupper. Dessa aktörer kan skilja sig mycket år 

såväl ideologiskt och värdemässigt som när det gäller vilken form av handlingar de utför. Men 

tillsammans bildar de ett system vilket generar en kollektiv identitet som påverkar hur aktörerna 

inom systemet förhåller sig till andra aktörer och system. Det som kan studeras är, enligt detta 

perspektiv, således inte sociala rörelser i sig utan endast de individer, organisationer och handlingar 

som tillsammans utgör sociala rörelser. 

Uppsatsens empiri består av intervjuerna med fem personer som regelbundet engagerar sig i 

utomparlamentariska politiska handlingar inom ramen för sociala rörelser. För att säkra att denna 

definition var riktig fick intervjupersonerna själva ta ställning till om det stämde för dem innan 

intervjuerna genomfördes. 

Intentionen har varit att få så bred variation på intervjupersoner som möjligt eftersom föremålet för 

undersökningen, utomparlamentariska politiska handlingar inom sociala rörelser, i enlighet med 

Meluccis (1996) syn på sociala rörelser, kan innefatta många olika handlingar och personer. 

Ambitionen var således att intervjua personer vars handlingar och organisering skilde sig åt. För att 

uppnå detta söktes både manliga och kvinnliga intervjupersoner med så stor åldersmässig och 

organisatorisk spridning som möjligt. Med hjälp av tillmötesgående nyckelpersoner uppnåddes 

detta önskemål om variation. 

Här följer en kort presentation av intervjupersonerna där namn och annan avslöjande personlig 

information ändrats på så sätt att det är så likt verkligheten som möjligt men så att löftet om 
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anonymitet är uppfyllt. Alla intervjupersoner har meddelat att anonymitet inte är viktigt för dem 

men vissa ändringar har ändå gjorts för att undvika att utnyttjandet av det förtroende som visats 

under intervjuerna. 

Anders är i 30 års åldern och sedan flera år bosatt i Göteborg men uppväxt i ett litet samhälle på 

Sveriges västkust. Han har flyttat runt en del i Sverige och haft lite olika sysselsättningar men är i 

nuläget student. Det politiska engagemanget och aktiviteten har funnits med sedan barndomen och 

har mycket att göra med att både föräldrarna och andra viktiga vuxna haft ett stort politiskt 

engagemang. Idag är han regelbundet engagerad i utomparlamentariska politiska handlingar. I 

nuläget är de i huvudsak individuellt organiserade och består av att deltagande i demonstrationer 

och manifestationer av olika slag. Samt att, genom att fotografera, i politiskt syfte dokumentera 

olika händelser i samhället som exempelvis högerextremistiska demonstrationer eller otillbörliga 

maktdemonstrationer av väktare och kontrollanter. Dessutom använder han sina goda 

datorkunskaper till att hjälpa gömda flyktingar och utsatta kvinnor med tillgång till datorer och 

säker kommunikation med andra. Han har utfört både legala och illegala handlingar. 

Felix är 36 år, född i Sydamerika men uppväxt i Malmö. Hans engagemang är huvudsakligen 

organiserat via föreningar och partier med kommunistisk ideologi. I nuläget är han arbetslös och 

lägger mycket av sin tid på politiska aktiviteter. Det politiska engagemanget har funnits med sedan 

barndomen men aktiviteten, som en integrerad del av livet, påbörjades i 20 års åldern. Det är både 

kollektiva och individuella, legala och illegala handlingar, som att arrangera och delta i 

demonstrationer och manifestationer, dela ut flygblad och hålla i torgmöten och att organisera och 

delta i sociala forum och olika kampanjer i samarbete med andra organisationer. Han deltar även i 

en del antifascistiska aktioner och stödjer en del illegala aktioner som exempelvis husockupationer. 

Sven är 68 år. Han är uppväxt Skåne och bor sedan 20 års åldern i Malmö. Numera är han 

pensionerad men har i huvudsak arbetat som byggnadsarbetare. Han har fru och vuxna barn. Det 

politiska engagemanget har funnits med sedan ungdomen och bestått av aktivt medlemskap i 

fackförening och socialistiskt/kommunistiskt parti. Han har varit delaktig i utomparlamentariska 

politiska handlingar som att arrangera och delta i demonstrationer, manifestationer, antifascistiska 

aktioner, organisering av kampanjer i samarbete med andra, fackligt arbete och liknande. Det har 

handlat om mestadels kollektiva legala handlingar men också en del illegala. 

Sara är 23 år. Hon är uppväxt i norra delen av Skåne men bor numera i Lund och studerar i Malmö. 



19 

 

Hon har varit politiskt engagerad i ungefär 6 år och är numera framförallt aktiv inom organisationen 

Djurens Rätt men har tidigare varit aktiv i bland annat Amnesty International och har ett brett 

politiskt engagemang. Hennes engagemang är huvudsakligen inriktat på djurrättsfrågor och det rör 

sig om både individuella och kollektiva utomparlamentariska handlingar som bojkott av animaliska 

produkter, deltagande i demonstrationer och manifestationer, administrativt arbete inom 

organisationen och liknande. Hon är endast aktiv i legala handlingar och aktioner. 

Therese är 25 år och bor i Göteborg med sin sambo, men är uppväxt i ett litet samhälle i Småland. 

Hon är arbetslös för tillfället. Hennes politiska engagemang är huvudsakligen inriktat på 

djurrättsfrågor och av individuell och kollektiv karaktär, inom organisationen Djurens Rätt. Det rör 

sig om utomparlamentariska legala politiska handlingar som att dela ut flygblad, arrangera och delta 

i demonstrationer och andra arrangemang, bojkott av animaliska produkter och deltagande i 

namninsamlingar. Hon har deltagit i politiska aktiviteter sedan tonåren även om det blivit betydligt 

mer sedan flytten till Göteborg för fyra år sedan. 

Den politiska aktiviteten.  

Ålderspridningen bland intervjupersonerna är relativt stor, med den äldsta på 68 år och den yngsta 

på 23. Detta innebär också att deras politiska bakgrund och engagemang skiljer sig en del åt. Några 

av dem har varit aktiva väldigt länge och andra har en ganska kort period av politisk aktivitet 

bakom sig. 

Dessutom är de organiserade kring olika frågor och skiljer sig en del åt när det gäller bredd på 

engagemang och aktiviteter. Det de har gemensamt är dock att de själva identifierar sig som 

tillhörande vänster sida på den traditionella politiska skalan, att de inte är intresserade av att delta i 

partipolitiskt arbete, att de på olika sätt är delaktiga i sociala rörelser och att de alla uttalar en vilja 

att aktivt arbeta för att förändra samhället. 

Hos de tre manliga intervjupersonerna har det politiska engagemanget och aktiviteten funnits med 

sedan barndomen genom aktiva och engagerade föräldrar och deras egna politiska aktivering har, 

till stor del, följt i föräldrarnas fotspår. De är också alla engagerade i flera olika organisationer och 

arbetar parallellt med olika frågor och på olika sätt, även om de huvudsakligen är inriktade på 

arbetarfrågor. Deras aktiviteter är både legala och illegala. 

De två kvinnliga intervjupersonernas engagemang väcktes däremot i tonåren och de beskriver båda 

tydligt att deras engagemang inspirerats av personer i omgivningen som de beundrat och 

respekterat. De är båda först och främst engagerade i djurrättsfrågor och deras politiska 

engagemang och aktiviteter tar sig väldigt starka uttryck i det privata och personliga livet bland 



20 

 

annat eftersom det påverkar deras matvanor i hög utsträckning, den ena är vegan och den andra på 

väg att bli vegan. De är främst engagerade i aktiviteter inom ramen för organisationen Djurens Rätt 

och beskriver båda att detta innebär höga krav på anpassning till organisationens gemensamma 

förhållningssätt och värderingar, även om de båda verkar se det som något naturligt och positivt. 

När det gäller förhållandet mellan livet i övrigt och de politiska aktiviteterna beskriver alla 

intervjupersoner det politiska engagemanget som en stor och självklar del av livet.  Alla beskriver 

även att de ser den politiska aktiviteten som en självklar konsekvens av allmänna värderingar och 

ideologier. Även om de skiljer sig åt i fråga om organisering av aktiviteten och i vilken fråga som 

väcker mest engagemang delar de alla en uppfattning om att det är viktigt att engagera och aktivera 

sig i frågor som uppfattas som viktiga. De uttalar alla en upplevelse av att vilja förändra sådant som 

de tycker är fel och uttalar alla tankar om att det är viktigt att samarbete och arbeta solidariskt med 

andra för att uppnå förändring. 

Kollektiv identitet. 

Sett ur Alberto Meluccis (1996) perspektiv utgör dessa personer olika delar i det system som kan 

sägas utgöra sociala rörelser i Sverige. De har olika perspektiv och olika placeringar i ett löst 

nätverk och deras relationer till varandra och till andra utanför systemet påverkar den gemensamma 

kollektiva identiteten inom rörelsen vilken utvecklas genom relationerna mellan de olika aktörerna 

inom systemet. Ett exempel är att de alla delar uppfattningen om att det svenska samhället behöver 

förändras på flera områden, men att de valt olika områden för att bedriva sina handlingar inom, utan 

att detta innebär att de inte ser de andra frågorna som viktiga och beroende av varandra. Trots att de 

på så vis utgör ett gemensamt nätverk, bland annat genom samarbete mellan de olika 

organisationerna de tillhör i olika kampanjer och arrangemang, har de ändå olika sätt att se på sitt 

engagemang och handlande. Några av dem väljer att enbart utföra legala handlingar, några utför 

även illegala, men samtidigt är de överens om att det partipolitiska systemet inte är tillräckligt och 

att utomparlamentariska aktioner krävs för att uppnå förändring på olika områden i samhället. 

Teorin om sociala rörelsers kollektiva identitet som något som formas och omformas i relationerna 

och mötena mellan de olika aktörerna som ingår i rörelsen finner stöd i intervjupersonernas 

erfarenheter av att den politiska aktiviteten är något som innebär ständig reflektion av det egna 

tänkandet och beteendet. Intervjupersonerna beskriver hur de dagligen reflekterar över 

konsekvenserna av sina egna handlingar och aktivt tänker kring hur deras handlingar påverkar andra 

omkring dem och därmed bidrar till förändring.  
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Jag tycker det är viktigt att man ska kunna motivera sina handlingar, inte bara för att göra dem 

legitima för andra, du kan också granska dina handlingar och komma fram till ett bättre sätt att 

göra. – Intervju med Anders. 

Det är viktigt att man själv tänker helt enkelt och kommer fram till de uppfattningar man har, då 

blir de mer genuina… man ska veta vad man ger sig in på och fundera på det och stödjer man det 

så ska man naturligtvis jobba helhjärtat sen. – Intervju med Sven.  

Samtidigt som man vill förändra världen vill man ju också bli en bättre person… se sina egna 

brister, man måste kunna tänka om, ta till sig kritik… man känner sig överfilosofisk ibland, man tar 

till sig så mycket och vill vara en bra människa. – Intervju med Sara. 

Sara och Therese beskriver dessutom hur deras beteenden och attityder till andra människor 

förändrats i och med medlemskapet i Djurens Rätt. 

Jag tror att det har påverkat lite att jag valt att klä mig lite mer normalt just eftersom jag varit 

representant också… att folk inte ska döma efter det utan att man kan vara neutral och sen har det 

blivit en del av livet, ett steg för att folk ska lyssna på en istället för att döma ut från början. -

Intervju med Sara.  

När jag har Djurens Rätts tröja på mig så representerar jag dem, då måste jag uppföra mig även 

under arrangemangen som på väg till och från. Det är väldigt viktigt för mig just att inte smutsa ner 

namnet, det är nästan heligt för mig. – Intervju med Therese.  

Som representant för organisationen förväntas Sara ha en positiv och öppen inställning till andra 

vilket med tiden också inneburit att hon blivit mer öppen och positivt inställd till människor som 

inte delar hennes värderingar. Genom sitt deltagande i sociala rörelser har Sara och Therese 

personliga inställningar och beteenden förändrats så att de numera, till vissa delar, identifierar sig på 

ett annat sätt än tidigare. De har, sett ur Meluccis perspektiv, mer och mer anammat rörelsens 

kollektiv identitet. Samtliga intervjupersoner beskriver hur deltagandet i politiska aktiviteter av 

olika slag inneburit att de ifrågasatt sig själva och sitt beteende och att deras känsla av identitet och 

tillhörighet påverkats. 

Förändring. 

Samtliga intervjupersoner beskriver att handlingarna motiveras och styrs av viljan att förändra och 

de tror även att det finns möjlighet att, som enskild individ, påverka och bidra till förändring. Att 

arbetet för förändring nödvändigtvis innebär att bryta mot olika former av normer i samhället är de 

alla medvetna om även om de har olika syn på vilka normer som bör brytas. De har en gemensam 

syn på att normer kan, och bör, förändras genom ett offentligt ifrågasättande av de normer som styr. 

Däremot skiljer de sig åt när de gäller tanken om vilka normer som bör ifrågasättas. De tre manliga 
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intervjupersonerna riktar, i intervjuerna, mycket uppmärksamhet mot vikten av att förändra de 

skrivna normerna och reglerna i samhället genom ett direkt ifrågasättande och brytande mot dem. 

Exempelvis handlar intervjun med Felix, till stora delar, om vikten av att förändra samhällets 

politiska normer, för att använda Hydens (2002) begreppsapparat Felix menar att det är viktigt att 

ifrågasätta de strukturer genom vilka makt och resurser fördelas i samhället. 

...att en person kan köpa sig fri och göra vad den vill egentligen och ha makt genom sitt ägande och 

påverka hela samhället....och så har resten av samhället inte någonting att säga till om. – Intervju 

med Felix. 

Vikten av att förändra det politiska systemet är det huvudsakliga temat under intervjun med Felix. 

Han beskriver en vilja att förändra den politiska maktfördelningen i samhället och menar att 

problemen idag är att ekonomiska intressen styr över politiken och att det politiska systemet bygger 

på att människor väljer andra människor till att fatta beslut och sköta frågor åt dem. I likhet med 

Felix beskriver Jan och Anders en vilja att förändra det politiska systemets uppbyggnad och en brist 

på tilltro till hur det politiska systemet fungerar. Därför väljer de att arbeta utomparlamentariskt, de 

menar att systemet måste förändras utifrån och att arbete inom det politiska systemet, som det ser ut 

idag, inte leder till någonting. 

I det empiriska materialet finns även ett uttalat motstånd mot att ekonomiska intressen styr makt- 

och resursfördelningen i samhället Exempelvis beskriver Anders hur hans svenska namn innebär 

oförtjänta fördelar i livet, bland annat när det gäller att få tag i bostad. 

Och det är visserligen väldigt smidigt för mig, men det är inte så det ska vara … jag blir äcklad när 

ekonomiska intressen tar över mänskliga intressen. – Intervju med Anders.  

Felix uttrycker liknande tankar:  

Vi kan inte ha ett samhälle där allting går ut på att man ska tjäna och göra vinster till enskilda 

personer. – Intervju med Felix. 

Handlingarna. 

Samtliga intervjupersoner beskriver, på olika sätt, hur deras engagemang motiveras av när de 

upplever orättvisor i samhället. De upplever att de drivs av en känsla av rätt och fel men att deras 

handlingar samtidigt är resultatet av logiska överläggningar mellan fördelar och nackdelar av 

handlingarnas konsekvenser. De beskriver hur känslan styr viljan till agerande men att de inte 

handlar på grundval av känslan utan att handlingarna är resultatet av ett ständigt reflekterande över 

vilka konsekvenser handlingarna får för, framförallt, möjligheten till större förändring. 
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Engagemanget är från botten av mitt hjärta och från min hjärna också. - Intervju med Anders. 

Det finns en syn på agerandet som en del av ett större sammanhang som är beroende av hur andra 

människor uppfattar och förhåller sig till deras handlingar. Therese beskriver detta reflekterande och 

hänsynstagande till andra människor. 

... jag är väldigt radikal härinne, alltså i tänkandet, men jag vet att om jag visar för mycket kommer 

jag att skrämma bort folk. Så jag måste väga upp det där och tänka på vad som är bäst i längden. -

Intervju med Therese. 

Till stora delar stämmer dessa beskrivningar av handlandet överens med Max Webers målrationella 

handlingstyp. Bakomliggande värderingar och konsekvenser av handlandet vävs in överläggandet 

av vilka medel som bäst uppnår det önskade målet. Ändå finns det egenskaper hos 

intervjupersonernas handlande som gör att den målrationella handlingstypen inte riktigt klarar att 

täcka in alla aspekter av hur handlingarna uppkommer. Intervjupersonerna beskrivning av sig själva 

passar dåligt överens med bilden av en självständigt agerande individ som genom rationellt 

övervägande bestämmer sig för vilken handling som bäst uppnår det aktuella målet. Istället 

beskriver de sig som en del av ett större sammanhang med andra handlande individer och framhäver 

vikten av att deras handlingar fungerar tillsammans med andras. På olika sätt beskriver de att de är 

beroende av andra för att faktiskt uppnå sina mål och dessa andra betraktas inte enbart som medel 

som kan användas utan istället som reflekterande individer vilka de, i bästa fall, kan uppnå ett 

samarbete med. Även om det handlar om individuellt eller kollektivt organiserade handlingar lyfts 

vikten av andra människors inblandning fram. Och dessutom framgår det tydligt att andra 

människors handlande påverkar utformningen av det egna handlandet. Handlandet är således, till 

stora delar, socialt och förståelseorienterat till sin karaktär vilket därmed stämmer bättre överens 

med Habermas (1996) handlingstyp kommunikativt handlande. 

Det viktiga är att folk organiserar sig… att den samhälleliga förändringen kommer att komma 

genom dem själva… man har skapat en form av mentalitet där man hela tiden säger att man ska 

välja folk till någonting… att vi bara ska rösta vart fjärde år. Ni ska sköta det så kan jag sitta 

hemma och kolla på idol eller vad det är, då funkar det inte, då försvinner rörelsen. - Intervju med 

Felix. 

Normerna. 

Uppsatsens problemformulering har sitt huvudsakliga fokus på de normativa aspekterna av 

utomparlamentariska politiska handlingar. Teorin utgår från Håkan Hydéns (2002a) teori om att 

olika normer hör till olika handlingssystem. 
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Att politisk aktivism till stora delar handlar om att bryta normer är knappast ett påstående som 

behöver försvaras. Däremot var undersökningens ambition att söka närmare förståelse för vilka 

normer och normsystem som aktivismen bryter mot. 

Hos intervjupersonerna finns en stor förståelse och medvetenhet om att handlingarna bryter mot 

normer i samhället. De tre manliga intervjupersonerna vilka begår såväl illegala som legala 

handlingar är även starkt inriktade på att handlandet bryter mot skrivna regler och rättsliga normer i 

samhället. Hos dessa intervjupersoner finns en tanke om att arbetet med att förändra normer är 

starkt förknippat med att även i praktiken bryta mot de normer som önskas förändras. 

Det är ju lite det som är poängen, för det första vill vi bryta mot de skrivna normerna, alltså 

rättslagar och allt det där, sen när det gäller normerna i sig, ja det är klart att vi vill förändra dem 

med.- Intervju med Felix. 

Civil olydnad grundar sig på att en civilist inte böjer sig för statens regler för att hen ifråga tycker 

att något är fel… Jag har suttit framför migrationsverkets bussar och hindrat dem från att avgå till 

Landvetter… det har varit ett par timmar då man ställt normer mot varandra. Och blir det en 

tillräckligt stor vana att vidga ohörsamhet mot ordningsmakt när det kommer till avvisande av 

människor… då kommer polisen att bli så motsträvig till att göra dessa ingripanden att de vägrar 

att göra det eller begår ett så pass stort misstag… att det blir politiskt ramaskri och lagen skrivs 

om. – Intervju med Anders. 

Eftersom de, först och främst, önskar förändra samhällets politiska system är deras agerande även 

inriktat på att bryta mot politiska och strukturella normer i samhället. De är bland annat engagerade 

i partier och organisationer som förespråkar ett annat politiskt system än det som idag gäller för det 

svenska samhället. Den största delen av handlandet utgörs av engagemang i sådana organisationer. 

Det framgick i intervjuerna med de manliga intervjupersonerna att de tycker att ett problem med 

dagens samhälle är att ekonomiska normer styr andra system och att de anser att bästa sättet att 

ändra detta är att förändra det politiska, men även det ekonomiska systemet. Till en början är 

intervjuerna riktade mot vikten av att ifrågasätta och förändra det politiska systemet och de normer 

som styr detta i det svenska samhället. Men denna diskussion blir sedan allt mer inriktad mot att 

problemet är att ekonomiska intressen styr och att det ekonomiska systemet har allt mer med andra 

aspekter i samhället att göra. Ett frekvent förekommande tema i intervjuerna är att det sätt på vilket 

produktionen av resurser i samhället är strukturerat idag bör förändras så att människor får mer 

makt över sitt eget liv och att inte enskilda arbetsgivare har möjlighet att påverka människors liv på 

grundval av deras enskilda ekonomiska intressen. Handlingar som att stödja husockupationer, att 

utföra sabotage mot företag, att verka för ett annat politiskt system genom olika former av arbete 

inom organisationer och att medverka i demonstrationer och protestaktioner av olika slag är deras 
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sätt att bryta mot den form av normer som de önskar att förändra, i huvudsak politiska och 

ekonomiska normer som befinner sig på makro- och mesonivåerna av samhället. 

Även om det är denna form av tänkande kring handlandet som verkar dominera hos de manliga 

intervjupersonerna i denna undersökning finns där också tankar om att förändra sociala normer som 

styr mellanmänskliga relationer i samhället. De beskriver alla tre hur de utför handlingar som syftar 

till att få människor att tänka och agera i nya banor. Framförallt verkar vikten ligga på handlingar 

och aktioner som syftar till att få människor att aktivera sig mer i frågor som är viktiga för deras 

privata liv. Det mest genomgående temat i intervjuerna är vikten av förändring, såväl på samhällelig 

som på personlig nivå. 

Jag tror att drivkraften hos människan är det där att man vill alltid att samhället ska utvecklas… 

historien är inte slut och historien fortsätter att utveckla sig. - Intervju med Felix. 

De talar om sociala normer som gör att människor förhåller sig passiva till samhälleliga och sociala 

frågor och inte engagerar sig själva och detta vill de förändra genom att uppmana andra människor 

att ta ställning och aktivera sig i frågor som är viktiga för dem. 

När dessa tankar undersöks lite närmare framgår det även att de tror att anledningen till att 

människor är passiva och oengagerade i sociala frågor är för att de ekonomiska och politiska 

systemen gynnas av att människor inte ifrågasätter strukturer. Deras handlande är således först och 

främst inriktat på att förändra de ekonomiska och politiska systemen genom att bryta mot just 

ekonomiska och politiska normer. 

När det gäller vilken form av normer som handlingarna syftar att bryta mot skiljer sig de två 

kvinnliga intervjupersonerna från de manliga. Deras intervjuer kretsar mer kring vikten av att 

förändra människors syn och sätt att agera i olika frågor än om att förändra de system som detta 

agerande struktureras inom. Tanken bakom deras handlande är snarare att dessa system förändras 

om människors agerande förändras. Bakom dessa båda förhållningssätt döljer sig antagligen olika 

sätt att se på maktaspekter i samhället vilket det tyvärr inte funnits utrymme till att undersöka 

närmare här. 

Detta synsätt leder också till att de väljer att inte bryta mot skriftliga och rättsliga normer utan 

istället ägnar sig åt handlingar som ifrågasätter och bryter mot de sociala normer som stödjer och 

ligger bakom samhällets rättsliga och skriftliga normer. Istället för att bryta mot de lagar som 

skyddar och stödjer pälsindustrin väljer de att genomföra arrangemang och manifestationer som 

syftar till att öka människors medvetenhet om hur pälsindustrin ser ut och därmed få en större 

opinion som, i längden, kan innebära att lagar förändras inom det politiska systemet. De arbetar 

utomparlamentariskt men stödjer ändå, åtminstone i högre grad än de manliga intervjupersonerna, 
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det politiska systemet som det ser ut idag. 

För ett hållbart, man kanske får till en snabb förändring genom de andra (illegala) metoderna men 

det kanske inte håller i längden utan man måste jobba på det sättet man vill att det ska se ut, 

demokratiska metoder. – Intervju med Sara. 

För mig är det viktigt att känna att det ska vara helt och hållet lagligt för jag tror inte på det 

olagliga för vart kommer man med det, om jag gör något olagligt och blir straffad… hur trovärdig 

är man då. - Intervju med Therese. 

Ändå är det, i stor utsträckning, samma typer av normer som de vill förändra men de har valt att 

enbart bryta mot de sociala normer som stödjer dessa politiska och ekonomiska normer som de 

menar bör förändras. 

Att följa Normer. 

Utomparlamentarisk politisk aktivitet handlar således, enligt intervjupersonerna i denna 

undersökning, om att söka förändra ekonomiska och politiska normer genom att bryta mot dessa 

och sociala normer som stödjer dem. Men handlingarna kan inte endast ses i ljuset av vilka normer 

de bryter mot, handlandet innebär även att normer följs. 

I stor utsträckning har intervjupersonerna värderingar och ideologier som stödjer andra former av 

politiska och ekonomiska system än det som styr Sverige idag. Detta innebär att trots att deras 

handlingar bryter mot politiska och ekonomiska normer så följer det på samma gång andra former 

av politiska och ekonomiska normer. Det är således tal om att intra-systemkonflikter styr deras 

handlande. 

Men det är även så att sociala normer följs i handlandet, på bekostnad av andra typer av normer. Här 

rör det sig både om intra-system- och inter-systemkonfllikter. Det är, med andra ord, på det sättet att 

handlandet följer sociala normer framför exempelvis ekonomiska. Men även så att vissa sociala 

normer följs på bekostnad av andra. 

Exempelvis beskriver Sara hur hon bryter mot de ekonomiska normerna om ekonomisk tillväxt då 

hon gärna endast arbetar halvtid för att få möjlighet att arbeta ideellt i Djurens Rätt resterande del 

av tiden.  

Många ifrågasätter att man gör det gratis liksom. Innan jag började plugga jobbade jag 50 % och 

var politiskt aktiv resten av tiden och valde det så länge jag bodde hemma och sen när jag började 

plugga så sa min mormor till mig att; jaha ska du bruka allvar nu, och det va liksom så här för 

henne att det var konstigt när jag försökte säga att men det har jag ju gjort innan också. - Intervju 

med Sara. 
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Detta är exempel på hur handlandet följer sociala normer om att arbeta solidariskt för något som 

engagerar på bekostnad av ekonomiska normer om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Men 

Sara beskriver också hur hennes handlande kan bryta mot etablerade sociala normer om att 

studenter i hennes ålder förväntas spendera sina helger tillsammans med andra på krogen istället för 

att ägna sig åt administrativt arbete för en organisations vägnar. 

Jag tar inte upp vissa grejer som jag gjort för jag vet att de tycker att det är konstigt… jag har inte 

så många icke-engagerade vänner för då skulle vi knappt ha något att prata om. – Intervju med 

Sara.  

I alla intervjuerna framgår det att detta att handlandet följer vissa normer på bekostnad av andra 

innebär konflikter av varierande storlek och betydelse i personernas liv. De beskriver alla att det 

finns situationer där de känner att de avviker från människors förväntningar på dem och att det till 

och från kan vara besvärande och frustrerande att vara tvungen att förklara, och ibland försvara, sitt 

agerande och tänkande inför andra människor. Detta innebär att de ibland väljer att inte framhäva 

och diskutera sitt engagemang i vissa situationer och också att de gärna söker sig till människor som 

delar deras tänkande och agerande. 

Normmodellen. 

Håkan Hydéns (2002) ovan beskrivna normmodell (Bilaga 2) utgår från att tre olika förutsättningar; 

(V) vilja och värderingar, (K) kognition och kunskap och (SM) system och möjligheter, tillsammans 

styr utfallet av handlandet. Om en norm följs eller bryts har således att göra med relationen mellan 

dessa olika typer av förutsättningar. För att följa, eller bryta mot, en norm krävs viljan till 

handlandet och att aktören har de värderingar som ligger bakom handlandet. Dessutom krävs 

kunskapen och kognitiva möjligheter att uppfatta situationen på ett visst sätt. Förutom detta krävs 

också att det finns strukturella möjligheter för att kunna genomföra handlingen. 

I intervjuerna är det tydligt att (V) vilja och värderingar, till mycket stor del, styr handlandet. Precis 

som Hydén själv beskriver lyfts (V) fram på bekostnad av system och strukturella möjligheter i 

deras agerande. 

Men (K) kunskap och kognition verkar även ha betydelse för handlandet i och med att de olika 

intervjupersonerna skiljer sig åt när det gäller handlingar och de tankar som ligger bakom 

handlandet. De kvinnliga intervjupersonerna skiljer sig exempelvis från de manliga i att de endast 

väljer att utföra legala handlingar och att de huvudsakligen är engagerade i endast en organisation. 

Dessutom har de manliga intervjupersonerna ett politiskt engagemang som funnits med sedan 

barndomen och som följt i föräldrarnas fotspår medan de kvinnliga intervjupersonerna blivit aktiva i 
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tonåren till följd av att personer de respekterat och beundrat introducerat dem i politiska frågor. 

Självklart skiljer sig de kvinnliga intervjupersonerna i sitt engagemang eftersom de huvudsakligen 

är engagerade i djurrättsfrågor vilket gör att deras engagemang blir väldigt personligt och påverkar 

det privata livet mycket. Däremot skiljer de sig från varandra genom att Sara umgås nästan 

uteslutande med människor som delar hennes värderingar och engagemang medan Therese mest 

umgås med personer som inte har detta intresse. 

Gemensamt för alla är att de är väldigt styrda av sina värderingar och att de är medvetna och 

reflekterande över sina tankar, värderingar och agerande och vilka konsekvenser det får för såväl de 

själva som för omgivningen. 

Jag kan känna att det är lite som en religion, en livsstil, djurens rätt är allt jag är, hela jag är 

djurens rätt, allting jag gör, tänker och säger är det liksom en tanke bakom… Jag tänker väldigt 

mycket innan jag säger någonting och jag tänker mycket på vad jag ser på tv och vad det är jag 

stödjer. - Intervju med Therese. 

De beskriver alla att de vid olika tillfällen känt sig som annorlunda och att detta innebär att de 

känner empati och förståelse för människor som avviker. Detta innebär att de inte styrs av rädslan 

för att inte passa in och att deras värderingar därför kan styra handlandet istället för strukturella krav 

på anpassning. 
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Diskussion. 

I detta avsnitt diskuteras och sammanfattas det som tagits upp i uppsatsen. Resultaten och 

slutsatserna av den empiriska undersökningen sammanfattas och problematiseras inledningsvis 

vilket åtföljs av en diskussion av metod och teoretisk användning. Avslutningsvis diskuteras 

uppsatsen utifrån dess syfte och tillhörighet i ett större sammanhang. 

Resultat och slutsatser. 

Uppsatsens problemformulering var; Vilka normativa premisser ligger bakom utomparlamentariska 

politiska handlingar bland personer inom sociala rörelser? 

Med den underordnade frågeställningen; Vilket/vilka delsystems normer stödjer respektive bryter 

utomparlamentariska politiska handlingar mot? 

Uppsatsens teoretiska del har utgått ifrån normmodellen för samhällsvetenskapen vilken lägger 

fokus på normer som samhälleliga krafter som både kan bibehålla stabilitet och verka för 

förändring. Det är normernas utformning och inte deras innehåll som uppsatsens teori fokuserat på. 

Håkan Hydéns normmodell och teorier om normer som tillhörande olika handlingssystem har varit 

centralt i uppsatsen och kompletterats med en utveckling av systemperspektivet som betraktar 

samhället som bestående av olika delsystem vilka interagerar med varandra på olika sätt. Här har 

Alberto Melucci och Jürgen Habermas teoretiska begrepp använts för att betrakta de handlingar 

som undersökts i ett större, samhällsförändrande perspektiv. 

Undersökningens empiriska del består av intervjuerna med fem relativt olika personer som har det 

gemensamt att de alla, mer eller mindre dagligen, utför olika former av utomparlamentariska 

politiska handlingar. 

Intervjuerna skiljde sig åt på många hänseenden så mycket av analysen handlande om att skilja ut 

sådant som inte berörde de normativa aspekterna av handlandet. Efter att detta åtskilts visade det sig 

att det fanns stor samstämmighet i det empiriska materialet när det gällde just de erfarenheter som 

berörde normativa aspekter i handlandet. Dessutom fanns det tydliga skillnader mellan de manliga 

och de kvinnliga intervjupersonernas sätt att tänka och tala om motiven bakom handlandet vilket 

mycket väl kan tänkas höra ihop med att de manliga intervjupersonerna engagerade sig i både 

illegala och legala handlingar medan de kvinnliga endast utförde lagliga handlingar. 

Eftersom det handlar om en mycket begränsad undersökning med att fåtal intervjupersonen från en 

relativt stor grupp av personer som aktiverar sig politiskt inom sociala rörelser är det vanskligt att 

dra några konkreta slutsatser av resultaten. Dessutom finns det stora risker för att forskarens 
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förförståelse och egna tolkningar formar undersökningen när det handlar om kvalitativa intervjuer 

som i det här fallet. I allt ifrån urvalet av intervjupersoner till utformning och utförande av 

intervjuer och bearbetning och tolkning av intervjuerna finns det stora risker för att mina personliga 

åsikter, värderingar och förståelse av ämnet påverkat resultatet. Med detta i beaktande är en 

försiktig förhållning till möjliga slutsatser att föredra i detta skede. 

Dock finns det vissa tydliga mönster i intervjuerna som pekar på en dubbel relation mellan 

handlingarna och normer. Dels handlar handlingarna om att aktivt bryta mot normer för att 

åstadkomma förändring av normer. Dels är handlingarna ett resultat av att aktivt följa andra normer. 

Det som är den huvudsakliga gemensamma nämnaren för handlandet hos intervjupersonerna är att 

de värderar aktivitet och vilja till förändring högt. 

De normer de bryter mot i handlandet är i huvudsak normer som tillhör det ekonomiska och 

politiska systemen. Intervjupersonerna angriper normerna på olika nivåer i samhället. Några av 

intervjupersonerna väljer att ifrågasätta dessa normer på makro- och mesonivå genom att angripa de 

ekonomiska och politiska systemen i sig och andra genom att ifrågasätta de sociala normer som 

stödjer dessa system på en mikronivå. Men trots att de väljer att agera utifrån olika strategier är de 

alla ute efter att förändra normer som styr de ekonomiska och politiska systemen eftersom de menar 

att dessa normer har för stor påverkan på andra områden i samhället. På så sätt kan den 

utomparlamentariska politiska aktiviteten ses i ljuset av Habermas och Meluccis teorier om att 

systemen infiltrerar eller kolonialiserar livsvärlden, för att använda Habermas begrepp. 

Handlingarna är delvis en respons och motreaktion på att de sociala systemen mer och mer 

uppfattas som styrda av normer som hör hemma i andra samhällsområden. 

Resultaten i denna kvalitativa undersökning stämmer i mångt och mycket överens med slutsatserna 

i Engströms (2007) magisteruppsats om att plankning bottnar i en motvilja mot fördelningen av 

ekonomiska resurser och i en solidarisk grund. 

I en närmare analys av vilka normer som verkar stödjande för handlingarna framkommer även att 

handlingarna stöds av sociala normer i första hand. Det handlar i mycket om en handlingstyp som 

påminner om Habermas modell om kommunikativt handlande där medel, mål och värderingar är 

något som är beroende av andra människor och där handlandet till stora delar av förståelseorienterat 

och tar hänsyn till andra människors reaktioner och tankar. 

Avslutningsvis. 

Eftersom problemformuleringen har sin grund i Hydéns (2002a) syn på normer som tillhörande 

olika handlingssystem har uppsatsen problemformulering haft fokus på vilken typ av normer som 
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handlingarna bryter mot eller stödjer. Vilket budskap normerna stödjer har således inte tagits i direkt 

beaktande i denna undersökning. Detta innebär att det är en relativt generell bild av hur normer och 

utomparlamentariska politiska handlingar kan relateras till varandra som presenteras i denna 

uppsats. Därför krävs kompletterande undersökningar av dessa samband för att få tillgång till 

kunskap som kan säga mer om hur relationen mellan normsystem och samhällsförändring ser ut, 

vilket denna uppsats hade som syfte att få en klarare bild av. Undersökningen kan därmed ses som 

en grundläggande deskriptiv undersökning av hur normer och normsystem kan användas för att 

analysera förändring på olika områden i samhället. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide. 

Huvudfrågor (att hålla i bakhuvudet under intervjun): 

Vilken/vilka normer bryter personen mot genom sina handlingar? 

Vilken/vilka normer stödjer dessa handlingar? 

Tema 1 – inledande frågor. 

Relevant personlig information. 

Kön, ålder, bostadsort, boende, sysselsättning, familj, vänner, fritid. 

Tema 2 – allmänna frågor. 

Frågor som ger en bild av personen. 

Uppväxt, födelseort, familj, skolgången, utbildning, politisk bakgrund. 

Tema 3 – den politiska aktiviteten. 

Frågor om det aktuella handlandet. 

Vilka handlingar rör det sig om? Vilka frågor, flera eller en enda? 

Handlingarnas organisering, individuella eller kollektiva? Medlem i någon organisation, varför, 

varför inte? Varför utomparlamentariskt aktivitet? 

Hur förklarar de själva handlandet? Motivering? 

Hur länge har det pågått? Varför och hur började det? 

Hur stor del av livet upptar engagemanget? Hur fungerar det med livet i övrigt? 

Ser de själva några problem med handlandet i sitt personliga liv? 

Vad får handlingarna för konsekvenser? 

Vilka normer anser de sig bryta mot? Är handlandet lagligt eller bryter det mot lagen? Hur 

motiveras lagbrott? 

Tema 4 – det sociala livet. 

Frågor kring sociala aspekter. 

Känner de andra som gör liknande saker, har det haft betydelse för det egna handlandet? Har 

handlandet bidragit med sociala kontakter? 

Har handlandet lett till att sociala kontakter gått förlorade? 

Vad tycker de att handlandet har för konsekvenser, positiva, negativa för det sociala livet? 

Är handlingarna en offentlig eller hemlig del av livet? Hur hanteras olagliga handlingar? 



 

Påverkar handlingarna livet på något sätt, karriär, familj, drömmar? 

Är handlingarna kopplat till en speciell fråga eller ett symptom på en allmän hållning eller ideologi? 

Kommer engagemanget kvarstå eller har de tänkt sluta med handlandet? Har det hänt att de ångrat 

något? Vad och varför? 

Vilka diskuterar de sina handlingar med, där de får stöd eller även i andra sammanhang? 

Har det politiska engagemanget funnits med länge, när uppkom det, vem/vad har inspirerat till det? 



 

Bilaga 2 -  Håkan Hydens normmodell. 
[hämtad ur Normvetenskap (2002), s 284] 

 


