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Abstract 

 

 

The study explores collective action in Sweden between 1980 to 1995 using time-series data 

from the European Protest and Coercion Database. In spite of severe hardship during the crisis 

of the early 1990s, Swedish strike-rates declined. However, contention merely shifted from 

workplaces into the streets; there was indeed a protest movement against austerity, as shown 

by a series of large demonstrations, and some riots, between 1989 and 1993. Further analysis 

indicates this movement faded as it was increasingly chanelled into the electoral campaign of 

the labor pary; having won the 1994 election, the organised labor movement no longer had an 

interest in sustaining the protest movement against austerity. 

 

Key words: economic crisis of the 1990s, collective action, strikes, demonstrations, riots, 

mobilization theory. 
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1. Inledning 

 

En vanlig idé inom forskningen om kollektiva aktioner och social rörelse är att utarmning 

leder till missnöje och ökad rörelseaktivitet. Ökad utarmning har under 1900-talet medföljt 

ekonomiska nedgångar och därigenom orsakat ökad strejkaktivitet (Granberg 2007). Men i 

början av 1990-talet drabbades Sverige av den djupaste krisen sedan 1920-talet – och inget 

verkar ha hänt. Inte ens 1930-talets kriser var lika djupa som 1990-talets (Edvinsson 2005) 

men den svenska strejkstatistiken visar istället på en avtagande aktivitet från och med 1989 

(Granberg 2007, Thörnqvist 1994). Protesterade människor inte mot nedskärningarna och 

uppsägningarna? 

 Analyser av andra former av kollektiva aktioner än strejker är sällsynta, då 

statliga institutioner inte har producerat någon annan typ av statistiska data; det finns inget 

som motsvarar statlig strejkstatistik vad gäller t.ex. demonstrationer. På senare tid har dock 

systematiska studier av tidningsmaterial gjort det möjligt att analysera olika aktionsformer 

(tidiga exempel inkluderar Tilly 1988 och Gurr 1979, sentida Silver 2003 och Banks 1994). 

Denna studie använder ett sådant statistiskt material för att besvara ovanstående fråga och 

genomföra en analys av kollektiva aktioner i Sverige 1980-1995. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att studera kollektiva aktioner i Sverige 1980-1995 och därigenom besvara frågan 

huruvida 1990-talskrisen ledde till någon proteströrelse. Avgränsningen har två orsaker. Först 

är det givetvis viktigt att undersöka perioden innan krisen om man vill upptäcka en eventuell 

ökning i kollektiva aktioner. Därför är 1980 en lämplig startpunkt. 1995 hade tillväxten börjat 

återhämta sig (Edvinsson 2005). Men avgränsningen är också nödvändig p.g.a. tillgången på 

data. Den i kapitel tre beskrivna databas som används i analysen sträcker sig varken längre 

tillbaka eller framåt i tiden. 

 Den centrala frågeställningen är som redan torde stå klart: Uppstod ingen 

proteströrelse p.g.a. utarmning under 1990-talskrisen? Och i så fall, varför? Mindre centrala 

frågeställningar är: Ledde krisen till en försämring av människors levnadsstandard? Frågorna 

vägledde det inledande arbetet med studien. Men andra frågor uppstod medan studien pågick 

som var resultat av ett teoretiskt arbete som beskrivs i kapitel tre. De var: Kan man anta att 

kollektiva aktioner ändrade form på grund av krisen? Och vilken roll spelade etablerade 

organisationer som Socialdemokratiska Arbetarepartiet och Landsorganisationen? 



5 
 

 

1.2. Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Efter denna inledning som redogjort för syfte och frågor, 

följer en genomgång av en del tidigare undersökningar som visar hur utarmad vetenskaplig 

forskning om kollektiva aktioner i Sverige är, om man bortser från studier av strejkrörelser. 

Det finns dock användbar internationell forskning. 

 Kapitlet ger även en kort bakgrund till 1990-talskrisen som fokuserar på den 

politiska och sociala utvecklingen. Arbetarrörelsen och i synnerhet det Socialdemokratiska 

Arbetarepartiet står i centrum. Det är en nödvändig bakgrundsbild eftersom partiet kom att 

spela en viktig roll i proteströrelsen på 1990-talet. 

 Frågorna om materialet och metoden behandlas i det tredje kapitlet. Mina källor 

granskas och alternativa förfaringssätt diskuteras. 

 I kapitel fyra förs en teoretisk diskussion som bl.a. redogör för centrala begrepp 

som ”kollektiva aktioner” och ”sociala rörelser”, situerar olika teoretiska perspektiv på sociala 

rörelser i den vidare sociologiska traditionen, diskuterar särskilt viktiga teoretiska resonemang 

för denna studie, och fastslår ett antal hypoteser som jag återkopplar till i det sjätte kapitlet. 

 Det empiriska materialet analyseras i det femte kapitlet och i det sjätte försöker 

jag knyta ihop trådarna från kapitel fyra och redogöra för den rörelseutveckling som skedde i 

Sverige under 1980- och början av 1990-talet. 
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2. Forskning om kollektiva aktioner 

 

Kapitlet redogör för tidigare svensk forskning om kollektiva aktioner och sociala rörelser. En 

viss utblick över den internationella forskningen måste göras för att finna användbara material 

för denna studie. Därefter följer en kort bakgrundsbeskrivning av 1990-talskrisen. 

 

2.1. Studier av kollektiva aktioner i Sverige och globala tidsserier 

Strejkforskning är som sagt helt dominerande bland undersökningar av kollektiva aktioner i 

Sverige. Det gäller i stort sett för alla historia perioder, men det finns undantag. Rolf Karlbom 

har t.ex. kartlagt Hungerupplopp och strejker 1793-1867 (1967). I Revolt eller reform studerar 

Carl Göran Andræ (1998) möten, strejker, demonstrationer och kravaller 1917-1918. Själv har 

jag har undersökt antalet deltagare i förstamajdemonstrationerna i Stockholm under perioden 

1890-1987 (Granberg 2012). 

 Det finns en liten men kontinuerlig tradition i svensk historieforskning som 

studerar uppror och andra former av kollektivt våld. Karlbom (1967) var en tidig representant. 

Mats Adolfsson har nyligen publicerat ett stort populärvetenskapligt arbete (2007a-c). Sådana 

aktioner är även föremål för Mats Berglunds avhandling (2009). Hans Nyströms studie (1994) 

av Hungerupproret 1917 och några fallstudier angående bl.a. händelserna i Ådalen 1931 och i 

Göteborg 2001 (Johansson 2001 respektive Abrahamsson 2006), är andra exempel. Arbetena 

har dock gemensamt att syftet (Karlboms studie undantagen) inte varit att systematiskt följa 

kollektiva aktioner under en längre period och för hela landet. 

 Detta har däremot gjorts i några studier av enskilda städer vid arbetarrörelsen 

och industrialismens genombrottstid (t.ex. Johansson 1982, Cederqvist 1980, Jungen 1978). 

Men det hjälper inte heller den intresserade av 1990-talskrisen. 

 Forskningen har överlag fokuserat på stora, våldsamma aktioner vid tiden för 

industrialismens genombrott och kort därefter. Upplopp och kollektivt våld tog inte slut efter 

1918 (Adolfsson 2007c) – även mot slutet av 1900-talet skedde våldsamma demonstrationer 

och kravaller (Granberg 2012) – men denna gatuoro har inte studerats kvantitativt. 

 Har sociologer studerat detta? Forskningsfältet ”social rörelse” verkar vara på 

tillväxt, men man har inte fokuserat på de stora dragen i förekomsten av kollektiva aktioner. 

Sentida sociologiska avhandlingar om sociala rörelser behandlar teoribildningen på området 

(Ring 2007, Thörn 1997), antiglobaliseringsrörelsen (Hansson 2008, Wennerhag 2008) och 

organisering i 1960-talets kvinnorörelser (Schmitz 2007).  
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 Det finns alltså ingen kvantitativ studie av något slags kollektiv aktion under 

efterkrigstiden bortsett från den officiella strejkstatistiken. Varför så är fallet är svårt att säga. 

Under 1970-talet producerades fler och fler kvantitativa konfliktmaterial (se t.ex. Gurr 1979). 

En del historiker (Revel 1998, Levi 2001) menar att forskning som gjorde statistiska tidsserier 

för olika beteenden ebbade ur när de stora systemen, den franska Annales-skolan, marxismen, 

strukturfunktionalismen, o.s.v. utsattes för postmodern kritik under 1980-talet. Här görs inga 

sådana utredningar. Vi kan bara konstatera att Sverige saknar statistik som gäller kollektiva 

aktioner andra än strejker. 

 De stora forskningsprojekten från 1970-talet har dock fullföljts under senare år. 

Internationell forskning om sociala och mellanstatliga konflikter har tack vare digitaliseringen 

av pressmaterial på kort tid skapat olika databaser som bl.a. innehåller uppgifter om kollektiva 

aktioner. Det finns mig veterligt ingen fullödig förteckning över beståndet. Rodik et al (2003) 

beskriver en hel del men fokuserar främst på data över mellanstatliga konflikter; man nämner 

t.ex. inte The World Labor Group Database (Silver 2003) som kartlade ”labor unrest” mellan 

1870 och 1996 eller Cross-National Time-Series Data Archive (Banks 1994) som innehåller 

uppgifter om generalstrejker, upplopp, revolter och demonstrationer från 1919 till 2010. Det 

finns hursomhelst numera en hel del material och den intresserade kan välja och vraka bland 

många olika databaser. 

 Problemet med dessa globala databaser är dock, att medan en koncensus finns 

kring att de hyfsat väl fångar långtidstrender inom grupper av likartade länder så är bortfallen 

mycket stora om man tittar på enskilda länder. Under en relativt kort period i ett enskilt land, 

vilket är fallet i denna studie, leder användandet av en sådan databas troligen till ett bortfall 

som är så stort att det förvränger trender. 

 Men det finns mer förfinade databaser som täcker kortare perioder som kan 

användas för mina syften. Den lämpligaste förefaller vara European Protest and Coercion 

Database (EPCD) som diskuteras närmare i nästa kapitel.
1
 

 

2.2. Bakgrund – 1990-talskrisen och arbetarrörelsen 

Avsnittet beskriver bakgrunden till 1990-talskrisen ur ett politiskt perspektiv som betonar 

förändringar inom det Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP). Det beskriver därutöver en 

tilltagande utarmning och utslagning inom svensk arbetsmarknad under efterkrigstiden, en 

utveckling som kulminerade under krisåren. 

                                                           
1
 Det finns alternativ till detta val, se Rodik et al (2003: 12-17), men EPCD har nyligen använts i forskning som 

liknar denna studie (Ponticelli & Voth 2011). Se nästa kapitel. 
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 1976 upphörde en 44 år lång period av socialdemokratiska regeringar. Tiden 

fram till valet 1982 förändrade det politiska klimatet. Nyliberala idéer gick fram i flera länder. 

Den offentliga sektorn ansågs ha vuxit så mycket att den hämmade tillväxten. Keynesianska 

teorier förlorade inflytande till monetarismen i en tid av ”stagflation”, en samtidig ökning av 

inflation och arbetslöshet. Sedan 1930-talet betraktade ekonomer expansiv finanspolitik som 

en självklar policyrekommendation i lågkonjunkturer, men nu förespråkade alltfler ekonomer 

minskade offentliga utgifter; regeringar bör prioritera låg inflation på bekostnad av mål om 

full sysselsättning (Lönnroth 1996: 161-72, Kenwood & Lougheed 1999: 265-6). 

 Strömningarna påverkade även SAP. Partiet hade sedan 1930-talet inspirerats av 

keynesianska idéer. Man såg rättvisa, jämlikhet och välfärdspolitik som tillväxtskapande. Men 

dess ekonomiska politik efter återtagandet av regeringsmakten 1982 innebar en anpassning till 

de nyliberala idéerna. Den aktiva näringspolitiken från 1970-talet övergavs; marknaden skulle 

väsentligen styra sig själv. 1980-talet innebar ökad inkomstojämlikhet. Tjänstemännens löner 

ökade dubbelt så snabbt som arbetarnas. En liten elit ökande sin andel av förmögenheter och 

inkomster (Åmark 1993). 

 Arbetsmarknadspolitiken betonade i ännu högre grad effektivitet och intensitet. 

Redan den solidariska lönepolitiken och den skattestimulerade strukturomvandlingen innebar 

att intensiteten i arbetslivet skruvades upp. Men trenden eskalerade under 1980-talet. Följden 

var att antalet arbetsskador ökade kraftigt, sjukskrivningar blev så förekommande att politiker 

införde hårdare regler, och med utslitningen i arbetslivet ökade förtidspensionärerna markant. 

En minskande andel av de LO-anslutna löntagarna klarade av att arbeta fram till 65 års ålder 

(Sund & Åmark 1990). 

 En studie bland industriarbetare i Katrineholm vid slutet av 1940-talet frågade 

vilken samhällsklass man ansåg hade makten i landet. De flesta svarade arbetarklassen, men 

när samma fråga ställdes 1987 i en ny studie bland industriarbetare i Katrineholm svarade 80 

procent överklassen (Segerstedt 1952, Drugge & Svallfors 1987). Åmark (1993) vill se detta i 

anslutning till socialdemokraternas högersväng: partiet hade regeringsmakten sedan 1982 och 

Katrineholmsarbetarna ansåg tydligen att denna regering sprang överklassens ärenden. 

 SAP fick därför allt svårare att mobilisera sina traditionella väljargrupper och 

förlorade regeringsmakten 1991. Den ekonomiska krisen, nedskärningar och regeringen Bildts 

impopularitet skulle återföra partiet till makten 1994 men dess förtroende bland kärnväljarna 

fortsatte ändå att minska bl.a. genom uppgörelsen med regeringen 1992 om den ekonomiska 

politiken (Åmark 1993). 

 Mot den bakgrunden måste vi förstå händelserna under krisåren 1989-1993. 
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3. Metod och material 

 

I detta kapitel ska två frågor behandlas, den om materialet och den om metoden. Den fösta 

frågan bestämmer i hög utsträckning den senare varför jag tar dem i denna ordning. 

 

3.1. Material 

Först ska sägas att jag använder mig av en del statistiskt material för att belägga att 1990-

talskrisen verkligen ledde till ökad utarmning, alltså för att belägga en av studiens premisser. 

Det är uppgifter om arbetslöshet och reallöner. Löne- och prisserier sträcker sig långt tillbaka 

i tiden och medan det finns anledning till kritisk diskussion av reallöneuppgifter baserade på 

äldre nominella löneserier (Söderberg 2010) kan man tämligen riskfritt använda statistiken 

från sent 1900-tal, vilket gjorts i studier som liknar den föreliggande (Thörnqvist 1994). 

 Jag har använt mig av tre källor för att undersöka förekomsten av kollektiva 

aktioner. Först officiell strejkstatistik, som Medlingsinstitutet samlar in genom att analysera 

dagstidningar och skicka frågeformulär till berörda parter. Denna statistik finns tillgänglig via 

Statistisk Årsbok och Medlingsinstitutets hemsida. Svensk strejkstatistik är relativt avancerad 

i ett internationellt perspektiv då många stater endast registrerar konflikter av en viss storlek 

och för vissa syften. Man utesluter t.ex. ofta politiska strejker och vissa länder har förändrat 

kriterierna för de strejker som inkluderas (Yearbook of Labour Statistics 1993, Thörnqvist 

1994: 38-43). Men det finns brister också i den svenska statistiken som bör diskuteras. 

 Förfaringssätt när man samlar in statistiken har förändrats vid ett par tidpunkter 

(Mikkelsen 1992, Cederqvist 1980), varför man förmodligen har åstadkommit rent statistiska 

”ökningar” och ”minskningar” i de registrerade lockouterna och strejkernas antal och därmed 

även sammantagna volym. Perioden jag analyserar såg dock inga ändringar i förfaringssättet 

och därmed är detta problem ur världen för mina nuvarande syften. 

 Kvarstår gör ändå problemet att den officiella statistiken missar en del strejker, 

och i synnerhet små, kortvariga s.k. ”vilda” strejker, alltså strejker som inte leds av en facklig 

organisation, bryter med befintligt avtals- och förhandlingssystem och är förbjudna enligt lag. 

Statistiken har dock jämförts med en trovärdigare branschstatistik, Metallarbetareförbundets 

tvisteregister, och har funnits samvariera starkt (Thörnqvist 1994: 91-95). Ja, ”trovärdig” och 

trovärdig; Walter Korpi fann vid en granskning av Metalls register att det tycktes underskatta 

det verkliga antalet strejker med 50 procent (Andersson 1969). Men faktumet att dessa serier 

uppvisar en stark samvariation tyder ändå på att man fångar verkliga trender. 



10 
 

 Detta påvisar ett generellt problem för dem som vill studera kollektiva aktioner. 

Det finns ingen felfri statistik. Vi kan bara hoppas och försöka säkerställa att statistiken fångar 

långsiktiga trender i det verkliga samhällslivet. Systematiska bortfall gör ofta att små aktioner 

försvinner och att stora aktioners betydelse överdrivs. Problemet gäller därför också det andra 

kvantitativa materialet som kommer att användas i kapitel fem och som jag nu ska diskutera. 

 European Protest and Coercion Database (EPCD) registrerar olika aktionsformer 

dag för dag som rapporteras i pressen, vanligen meddelanden från nyhetsbyråer som Reuters 

(Fransisco 2000). EPCD finns på nätet för den intresserade (se ”internetkällor” i bibliografin). 

Den användes nyligen i ett liknande arbete som också studerade sambandet mellan kollektiv 

aktion och statliga nedskärningar (Ponticelli & Voth 2011) . 

 Ett problem med serien är att den registrerar en del individuellt beteende som 

inte bör inkluderas i en analys av sociala rörelser och kollektiva aktioner, vilka är föremålen 

för min undersökning. EPCD innehåller t.ex. Palmemordet och individuella hungerstrejker. 

Att exkludera dessa noteringar förföll därför nödvändigt (om än tidsödande). 

 EPCD registrerar också kollektiva beteenden, som kravaller i samband med 

idrottsevenemang och koncerter, som inte kan avskrivas lika enkelt. Jag lutar mig mot Tillys 

definition av kollektiva aktioner (1978) som politiskt motiverade såtillvida att underordnade 

grupper ställer krav på en överhet – t.ex. företag, stater, delar av utbildningssystemet, o.s.v. 

Mot den bakgrunden har jag exkluderat även de nämnda typerna av kollektivt beteende. 

 Den tredje formen av material är dagstidningar. Jag har valt Dagens Nyheter 

eftersom det är en Stockholmstidning och EPCD, liksom alla databaser över kollektiv aktion 

främst fångar stora aktioner, tenderar att rapportera om händelser från huvudstaden. Annars 

har jag inget särskilt skäl att välja just DN. 

 Man kan fråga sig varför jag inte valt att granska flera tidningar. På det svarar 

jag att detta inte är en tidningsanalys, en analys av hur tidningar skiljer sig i sin rapportering 

p.g.a. ideologiska eller partipolitiska hänsyn t.ex. Jag är intresserad av sakupplysningar som 

huruvida det förekommit våld och de organisationer som lett aktionerna. Det har inte funnits 

anledning att misstro rapporteringen i dessa avseenden. 

 Jag har granskat samtliga ”välfärdsprotester” (se kapitel 5) som nämns i EPCD 

1980-1995 för att få en bättre bild av rörelsen under perioden. Frågor jag ställde inkluderade: 

Vem arrangerade protesten? Hur många deltog? Vilka krav ställdes? Utöver dessa frågor har 

fokus riktats mot relationen mellan protestdeltagare och de professionella organisationerna 

inom arbetarrörelsen (SAP och LO). Kapitel fyra kommer göra klart att det finns starka skäl 

att undersöka denna relation noggrant. 
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3.2. Metod 

Jag kommer att använda kvantitativ metod för att fånga omfattningen av kollektiva aktioner 

under perioden 1980-1995. Jag illustrerar långsiktiga och övergripande mönster i diagram och 

tabeller och bearbetar materialet på sätt som som är teoretiskt motiverade. Varje manipulation 

ska förhoppningsvis framgå tydligt i kapitel fem. Jag tänker nu diskutera vad man bör mäta 

när man studerar kollektiva aktioner. 

 Det finns två huvudsakliga mått. Det första är antalet aktioner som ägde rum 

under ett år eller någon annan tidsenhet, d.v.s. frekvensen. Det andra är antalet deltagare och 

aktionernas långvarighet som sammantagna utgör volymen. 

 För strejkerna redovisar jag bägge mått, men fäster större vikt vid frekvens då 

detta bättre fångar arbetares vilja att strejka. Antalet strejker är en följd av många kollektiva 

beslut på arbetsplatserna (bl.a. enär strejker mestadels är små, korta vilda aktioner vilket jag 

kommer att visa). Förändring i strejkvolymen, d.v.s. i antalet ”förlorade arbetsdagar”, beror 

däremot av ett fåtal stora, utdragna strejker. Dessa fackligt ledda strejkaktioner speglar andra 

parametrar än fotfolkets kampvilja; t.ex. om en strejk ligger rätt i tiden sett till politiska och 

konjunkturella faktorer (Ingham 1974: 29; Mikkelsen 1992: 80; Thörnqvist 1994: 37). 

 Vad gäller EPCD är det emellertid annorlunda. EPCD registrerar jämfört med 

den officiella strejkstatistiken inte särskilt många aktioner, men utöver strejker noteras också 

gatuprotester, d.v.s. kravaller men framförallt demonstrationer (som tillsammans med strejker 

bildar det överväldigande flertalet registrerade kollektiva aktioner) och när det gäller dem bör 

hänsyn tas till att uppslutning beror av individuella beslut, vilket inte kan sägas om fackligt 

ledda strejker. Av dessa skäl presenterar jag statistik från EPCD i form av volymdata. 

 Undersökningen består som sagt även av ett kvalitativt moment som beskrevs 

mot slutet av föregående avsnitt. Jag ska kort redogöra för skälen att inkludera denna analys. 

Inspiration kommer från två strömningar inom socialhistoria/historisk sociologi.  

 ”Mikrohistoria” uppstod som en reaktion på den kvantitativt inriktade historia 

som representerades av företrädesvis den franska Annales-skolan. Den senare utgick från att 

all historieforskning syftade till att skapa heltäckande statistiska material och upptäcka ”lagar” 

eller sociala regelbundenheter, stora mönster. Mikrohistorikerna betonade i polemik med den 

traditionen att vissa dynamiker inte är synliga på makronivå. Därför bör undersökningar röra 

sig på olika nivåer. En förändring av analysens skala, till mikronivå, kan avslöja dynamiker 

som inte går att urskilja ”från ovan”, dynamiker som kan vara av stor betydelse också för 

utvecklingen på makronivå (Sabean 1984, Ginzburg 1993; Revel 1996; Levi 2001). 
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 Mobiliseringsteoretiker (se nästa kapitel) har betonat betydelsen av ledarskap 

och gräsrotsaktivism, och relationen däremellan, i sociala rörelser. Det är ett bra exempel på 

en relation som inte kan studeras från ovan. Jag misstänkte att den etablerade arbetarrörelsens 

organisationer hade sina egna syften med demonstrationerna, som inte delades av rörelsernas 

gräsrötter, och att denna konflikt präglade det övergripande förloppet. Kom ihåg att SAP var 

ett oppositionsparti efter 1991, men återvann regeringsmakten 1994 (se kapitel två). Därför 

valde jag att analysera demonstrationer som ägde rum fr.o.m. slutet av 1980-talet till 1995 

kvalitativt genom pressmaterial 

 Sen bör även påpekas att en kvalitativ analys nästan ter sig som ett tvång med 

tanke på att EPCD till skillnad från många andra databaser över kollektiva aktioner registrerar 

den dag aktioner ägde rum. Man kan alltså mycket lätt hitta aktionerna genom att slå upp DN 

dagen därpå. Det är en sällsynt möjlighet som borde utnyttjas. 
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4. Teori 

 

Kapitlet definierar först några grundläggande begrepp. Sedan identifieras två användbara 

resonemang om utvecklingen av kollektiva aktioner och social rörelse (”utarmning” samt 

”maktresurser”). Mobiliseringsteori belyser vikten av ledarskap och handlingsrepertoarer. 

 

4.1. Kollektiva aktioner och sociala rörelser 

När en underordnad samhällsgrupp vidtar en kollektiv handling för att förbättra sin ställning 

visavis en överhet förstår jag detta som en kollektiv aktion (Tilly 1978, Kelly 1998). Exempel 

på former av kollektiva aktioner inkluderar strejker, petitioner och ockupationer. Kollektiva 

aktioner är en underkategori till social rörelse. Det är uppenbart att kollektiv som genomför 

sådana aktioner måste diskutera med varandra och planera för att kunna agera. Aktioner och 

varje interaktion inom gruppen som möjliggör dessa aktioner utgör alltså rörelser. 

 Rörelser har i denna bemärkelse alltid funnits men kring mitten av 1800-talet 

antog de mer påtagliga former. Organisationerna bröt igenom med frikyrko- och nykterhets-

rörelser vars kulturer överfördes till arbetarrörelsen (Ambjörnsson 1988). Det går inte att sätta 

likhetstecken mellan en rörelse och ett knippe organisationer, som att arbetarrörelsen vore lika 

med SAP + LO + ABF o.s.v. Rörelsebegreppet innefattar visserligen både organisationer och 

kollektiva aktioner; gräsrotsaktivister, heltidsarvoderade funktionärer, tillfälliga deltagare och 

passiva sympatisörer; alla interaktioner inom en grupp som gör gruppen till en kollektiv aktör. 

Det finns en flytande gräns mellan rörelser och institutioner. Med det senare vill jag förstå de 

forna rörelseorganisationer som omdanats till autonoma byråkratier styrda av professionella 

och avlönade förtroendevalda, ombudsmän och sekreterare. Institutioner styrs per definition 

inte av medlemsbasen. Man kan med fog påstå att flera arbetarrörelseorganisationer numera 

uppvisar sådana drag. Det är också ett faktum att lokala arbetarrörelser ofta hamnar i direkt 

konflikt med etablerade fackföreningar (Järhult 1982, Franzosi 1995, Brenner et al 2010). 

 Sociala rörelser kan alltså definieras som ett kollektivt samhällsförändrande 

beteende av underordnade grupper. Kollektiva aktioner är en uppenbarelseform för rörelser. 

Sådana aktioner föregås av ”mikromobiliseringskontexter” där föreställningar om kollektiva 

identiteter och gruppintressen skapas (McAdam 1988). Dessa lokala kontexter är aspekter av 

social rörelse liksom de vidsträckta organisationer som ibland fungerar som maktresurser för 

underordnade grupper. Jag ska utveckla dessa resonemang senare, men först ska jag studera 

några rörelseteoriers framväxt inom den sociologiska forskningstraditionen. 
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4.2. Sociologiska teorier om sociala rörelser: utarmning och maktresurser 

Att korrekt sammanfatta en väldigt omfattande litteratur om sociala rörelser på ett relativt 

begränsat utrymme är nästan omöjligt. Risken är stor att de förenklingar och generaliseringar 

som blir nödvändiga vanställer olika perspektiv och idéer. Jag tror dock att förståelsen av teori 

påverkas markant av hur man ser på idéernas ursprung. Därför borde synen på dessa ursprung 

presenteras i samband med presentationen av själva teorierna. Den följande beskrivningen av 

sociologisk teoribildning om sociala rörelser och kollektiva aktioner bygger i stora drag på 

Thörn (1997) och Ring (2007). 

 På 1800-talet kopplades ”rörelse” till mer övergripande perspektiv på social 

förändring. Man arbetade med det sociologiska problemet struktur kontra aktör och förstod 

social rörelse som strukturförändrande mänskligt beteende. Karl Marx exemplifierar ett sådant 

synätt; alltså ett synsätt som samtidigt löste struktur-aktör-problemet och definierade ”rörelse” 

(se Schmidt 1996 för en mer utvecklad diskussion). Människor är enligt Marx utrustade med 

medvetande och kan välja mellan olika alternativ för hur de ska agera i en bestämd situation. 

Föregående mänskliga handlingar har satt gränser och öppnat möjligheter för detta agerande. 

Ur ett visst perspektiv bestämmer alltså strukturen de klassförhållanden som människor föds 

in i; dessa förhållanden bestämmer också de kollektiva intressen som utmärker olika klasser. 

På basis av sådana intressen utvecklas olika sociala rörelser som ger upphov till strukturell 

förändring.
2
 Sålunda bestämmer strukturen det mänskliga handlandet som i sin tur formar 

framtida strukturer – en teori om social rörelse och en lösning på dilemmat struktur/aktör. 

 Marx perspektiv bestod av en rad integrerade resonemang på s.k. ”mellannivå” 

(Merton 1957). Två av dessa resonemang har återkommit särskilt ofta inom rörelseforskning. 

Som vi ska se har de framförts av mycket heterogena tänkare. Enligt Marx innebar kapitalism 

å ena sidan periodisk utarmning av arbetarklassen genom ekonomiska kriser, men den stärkte 

också klassen genom att koncentrera den i städer och fabriker. Marx teori byggde således på 

integrerade resonemang om utarmning och maktresurser. 

 Om vi fokuserar på utarmning för en stund kan vi illustrera hur denna tanke 

slagit rot inte bara bland Marxinfluerade forskare; den kan även återfinnas hos exempelvis 

strukturfunktionalisten Robert Merton och psykologen James C. Davies. Det beror som vi 

sedan ska se inte på Marx inflytande. 

                                                           
2
 Marxistiska ansatser, liksom relaterade teorier om ”falskt medvetande”, kritiseras ibland för att förutsätta 

existensen av bestämda kollektiva intressen. Jag anser att Tilly (1978) väsentligen besvarat den kritiken med 

påpekandet att intressen inte måste tas för givna utan bör ses som hypoteser som prövas när man analyserar 

kollektiva mobiliseringsprocesser och aktioner. 
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 Davies (1962) sammanfattade sin utarmningsteori i en modell, J-kurvan, som 

illustreras i figur 3.1. Han menade att människor revolterar om det uppstår en kritisk skillnad 

mellan förväntningar och faktisk utveckling. Merton formulerade en snarlik teori där han såg 

”anomiskt” beteende som resultat av strukturer som inte medger förverkligandet av kulturellt 

definierade mål.
3
 Man avser alltså relativ utarmning i relation till socialt konstruerade behov, 

inte fysiska existensminimum. Forskning som operationaliserar och kvantifierar utarmningen 

studerar ofta reallöner, men som Merton visar har mänskliga behov också subtilare sidor. 

 

Figur 4.1 Davies J-kurva 

 

          

 Varken Merton eller Davies är någon marxist. Anledningen till att de använde 

resonemang som finns hos Marx är att de har influerats av andra teoretiska strömningar som 

också innehåller dessa idéer. Mertons resonemang är helt klart härledda ur Durkheims analys 

av självmord. Var Davies plockade upp utarmningsresonemanget är oklart för mig men hans 

tanke var inte originell, utan en variant på föreställningen att försämrad levnadsstandard, hur 

detta än definieras, ökar risken för sociala konflikter. 

 Jag känner inte till någon studie av den relativa utarmningsteorins ursprung men 

den finns i Alexis de Tocquevilles analyser av den franska revolutionen 1789 (1955: 176-7, se 

Rudé 2005: 21). I hans mening blev revolten så mycket våldsammare eftersom en lång period 

av välstånd präglade de sextio år som föregick 1780-talets dåliga tider. 

                                                           
3
 Anomi är ett begrepp inom den strukturfunktionalistiska traditionen och avser olika icke-konformistiska 

beteenden; kollektiva aktioner liksom individuella beteenden som missbruk, självmord eller kriminalitet. 

 

 

Oacceptabel skillnad 

mellan uppfyllda och 

förväntat uppfyllda behov 

 

Tid 

   Behov 

Uppfyllda behov 

Förväntat 

uppfyllda behov 

Revolt sker 
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 Utarmningsteorin förenar alltså en rad ganska disparata tänkare. I samband med 

finanskrisen har den åter kommit på modet (Ponticelli & Voth 2011). Men nu lämnar vi denna 

teori därhän och ser istället till Marx’ andra resonemang på mellannivå. Vi kan på så sätt följa 

ett till intressant spår inom rörelseforskningen. Det gäller maktresurser. 

 Maktresurser är faktorer som påverkar styrkeförhållandena mellan över- och 

underordnade samhällsgrupper. I Sverige har Walter Korpi förknippats med denna inriktning. 

Enligt detta synsätt bestäms förekomsten av kollektiva aktioner av förändring i maktrelationer 

som bildar samhällets strukturer, t.ex. arbete-kapital, kvinnor-män, medborgare-stat. Forskare 

som influeras av denna idé påpekar ofta att ekonomiska kriser, trots ökad utarmning i form av 

sänkta löner och ökad arbetslöshet, dämpar strejkaktiviteten p.g.a. att strejker riskerar att leda 

till avskedanden medan hög efterfrågan på arbete under högkonjunkturer minskar arbetares 

utbytbarhet och därför har motsatt effekt (Rees 1952 påtalade tidigt detta samband). 

 Ett vanligt antagande bland maktresursteoretiker är att missnöje alltid existerar. 

Förändringar i maktrelationerna är därför viktigare. Maktrelationer påverkas av olika faktorer, 

som t.ex. konflikter inom styrande grupper/graden av integration inom underordnade grupper. 

Maktresursteoretiker har ibland betonat vikten av avvikelser från ett slags maktjämvikt; Korpi 

(1981) anser t.ex. att storkonflikten 1980 berodde på förändrade maktförhållanden, att jäm-

vikten mellan arbete och kapital rubbades av den borgerliga valsegern 1976. 

 Utarmningsteorier kontrasteras ibland med maktresursteorier (se Snyder och 

Tillys kritik 1974 av bl.a. Davies t.ex.). Men de flesta inser nog att både makt och utarmning 

är viktiga faktorer, låt vara att deras betydelse varierar från fall till fall. Underordnade grupper 

kommer att agera om utarmningen drivs för långt, givet att de har tillräckliga maktresurser för 

att därigenom anses sig ha någon som helst chans att lyckas. Om makresurserna å andra sidan 

är mycket stora behövs kanske ingen ökad utarmning för att de ska agera. Chansen att de ska 

agera är som störst när både utarmning och matresurser är omfattande – och tvärtom. Snarare 

än renodlad maktresurs- eller utarmningsteori är det vanligt att stöta på forskare som liksom 

Marx kombinerar dem i analysen av kollektiva aktioner. Korpi (1985) tar t.ex. även hänsyn 

till utarmning/motivation, trots att han ofta beskrivs som maktresursteoretiker. 

 Hur utarmning och maktresurser inverkar på frekvensen av kollektiva aktioner 

beror på den rådande handlingsrepertoaren (McAdam, Tilly & Tarrow 2001: 14-8). Strejker, 

demonstrationer, ockupationer, petitioner och bojkotter har länge funnits i det svenska folkets 

handlingsrepertoar (Karlbom 1967, Adolfsson 2007c). Aktionsformer påverkas olika av olika 

maktresurser; ekonomiska maktresurser kan minska p.g.a. arbetslöshet och därmed reducera 

antalet av strejker, men detta gäller uppenbarligen inte för demonstrationer, t.ex. 
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 Utarmning och maktresurser kopplar rörelser till ”extern” social förändring. 

Efterfrågan på arbetskraft och konjunkturer har anförts som exempel. Men exemplen skulle 

kunna vara fler. Relevant långsiktig förändring inkluderar att kapitalismen går in i en längre 

instabil period (mellankrigstiden är typexemplet), eller att förbättrade kommunikationsmedel, 

urbanisering och ekonomisk koncentration
 
ökar möjligheterna till rörelseaktivitet.

4
 ”Extern” 

uppfattas här som liktydigt med ”strukturell” förändring; nämnda processer påverkar rörelser 

strukturellt eftersom aktivister inte kan influera själva utvecklingen av informationsteknologi 

eller urbaniseringsprocesser t.ex. även om de kan exploatera sådan förändring. 

 I kapitel fem kommer arbetslöshet och reallöneutvecklingen att användas som 

strukturella förklaringsvariabler. De hypoteser som följer av föregående diskussion är; (1) att 

sänkta reallöner ökar sannolikheten för kollektiva aktioner; och (2) att arbetslöshet har motsatt 

effekt vad gäller strejker, men ökar sannolikheten för andra aktionsformer.  

 Jag tror att dessa resonemang räcker ganska långt, men de är inte tillräckliga. 

Medan strukturella faktorer har sitt inflytande finns också relevanta mikrodynamiker. De ska 

behandlas i nästa avsnitt. Dessförinnan ska jag avsluta detta avsnitt med att diskutera tänkbara 

kritiska invändningar, varur jag härleder en kontrahypotes. 

 Kanske är ovanstående diskussion daterad. Var är de nya stjärnskotten på den 

sociologiska rörelseforskningens himlavalv? De senaste årtiondena har ju präglats av studier 

av nya sociala rörelser och namn som Manuel Castells, Alain Touraine och Alberto Melucci. 

Karaktäristiska för denna strömning är påståenden om att samhället omvandlades i grunden 

mot slutet av 1900-talet, vilket skapade nya rörelser. Det nya samhället betecknas bl.a. som 

postmodernt, postindustriellt, informations- och/eller nätverksbaserat. 

 Nya rörelser som miljö, freds och kvinnorörelsen ska i detta perspektiv alltså ha 

blivit tongivande p.g.a. den fundamentala omvandlingen under 1900-talets sista årtionden och 

kan därför inte kan analyseras på samma sätt som gamla rörelser (arbetarrörelsen). Alternativt 

hävdas också att de nya sociala rörelserna avslöjar problem i traditionella teoretiska ansatser, 

som motiverar en omvärdering även av gamla rörelser. Rörelser inskränktes i den traditionella 

ansatsen till sina instrumentella aspekter medan andra aspekter negligerades. Den ovanstående 

diskussionen rör ju ”handgripliga” fakta (löne- och sysselsättningsutveckling) och kan sägas 

ignorera sådana immateriella fakta (kunskapsproduktion, sociala nätverk, kollektiv identitet) 

som har lyfts fram i undersökningar av de nya sociala rörelsernas postmoderna teoretiker 

(Castells 2000 och Melucci 1991: 54). 

                                                           
4
 Urbanisering och informationsteknologi har betonats i anslutning till den arabiska våren (Hofheinz 2011, 

Haynes 2011). 
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 Fokus på kollektiva identiteter och kunskapsproduktion kan dock, för det första, 

inte beskrivas som en nyhet, och det postmoderna perspektivet är, för det andra, behäftat med 

samma problem som man kritiserat traditionell rörelseforskning för. För det tredje kan de nya 

ansatserna inte förklara händelser som 1990-talets proteströrelse eller proteströrelser som idag 

sker i flera länder mot nedskärningar i finanskrisens spår. De rörelserna borde enligt vissa nya 

rörelseteoretiker inte kunna äga rum. Jag ska redogöra för dessa tre punkter i tur och ordning. 

 Nya rörelseteoretiker beskriver ett vakuum i den tidigare forskningen som 

åtminstone jag inte kan uppfatta, när de påstår att skapandet av identiteter och andra grupp-

föreställningar har ignorerats.
5
 Det verkar tvivelaktigt eftersom mobiliseringsteoretiker länge 

har studerat detta (Pichardo 1997). Två sociologer (Eyerman & Jamison 2005: 28-31) skapar 

ett tomrum i forskningen när de förenar rational choice (Olson 1965), maktresurs (McCarthy 

& Zald 1987) och mobiliseringsteori; ”kollektiv behaviorism”. Mobiliseringsteori kan inte 

räknas till den kollektiva behaviorismen
6
 (McAdam, Tarrow & Tilly 2001: 13-4, 22-4).  

 De nya rörelsernas ursprung är för det andra, enligt Melucci, nya medelklasser 

som skapats i det postindustriella samhället (1988: 344). Den postindustriella infallsvinkeln är 

måhända ny, men klassanalys i sig är närmast antikt. Och det skapar problem eftersom samma 

forskare kritiserar äldre forskning för att fastna i determinismer; att betrakta social rörelse som 

reflektioner av mer grundläggande social förändring (postmodernitet, postindustri) är samma 

slags determinism som den traditionella forskningen kritiseras för (Vahabzadeh 2001). 

 Enligt nya rörelseteoretiker skapar postindustriella förändringar inte bara nya 

rörelser; de hindrar också framväxten av äldre typer av rörelse. Ett fragmenterat samhälle där 

maktens ”decentrerats”, vilket känns igen från en annan postmodernist (Foucault 1987: 29ff), 

medför att det inte längre kan uppstå majoritetsrörelser; stora kollektiv (läs ”arbetarklassen”) 

kommer inte längre att stå mot små eliter (Touraine 1981: 5-7). Det påståendet tycks beroende 

av den politiska konjunkturen sedan 1980; det är symptomatiskt att de nya teoriernas framfart 

skedde under en period då strejkvågorna fr.o.m. 1968 (Harman 1988, van der Velden 2007) 

ebbade ut. Att något har försvunnit innebär dock inte att det omöjligen kan ske igen. Vikten 

av nedskärningsprotester består i deras potential att mobilisera majoriteter mot regeringar. 

Med antagandet att arbetarklassen har fragmenterats avskriver den nya rörelsesociologin 

denna möjlighet; ett uppsving för de gamla majoritetsrörelserna blir en anakronism. 

                                                           
5
 Forskningen har enligt Melucci (1991: 36) missat ”de processer som tillåter eller hindrar aktörerna från att 

definiera den gemensamma handlingens villkor”. Jämför detta med avsnitt 4.3 nedan. 
6
 Kollektiva behaviorister präglade forskning i USA innan 1970-talet och tolkade rörelser enligt Freuds teorier 

om masspsykos, alltså som impulsiva och irrationella utbrott av aggression till följd av frustrerade förväntningar 

(Della Porta & Diani 2005: 4); det är också den vanliga invändningen mot teorier om relativ deprivation, men att 

rörelser sätts igång av utarmning tvingar en inte att betrakta dem som irrationella (se t.ex. Rudé 2005). 
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 Postmoderna trender inom rörelseforskningen tycks alltså styra fokus bort från 

betydande sociala rörelser. Sociologer har nagelfarit nya tendenser som omfattar blott en klick 

individer ur de nya medelklasserna. På 1970- och 80-talet gjorde sociologer arbetsplatsstudier 

(Israel 1964, Dahlström 1971, Svensson 1984); nu springer de runt på sociala fora och letar 

”nomader i nuet” (Wennerhag 2008 och Hansson 2008 är två svenska exempel). 

 Elaka generaliseringar? Jag anser dem vara legitima eftersom sentida trender i 

rörelseforskningen riktat blicken från konflikter som exploderat sedan den ekonomiska krisen 

bröt ut 2008. Nedskärningarna i nästan alla länder besvaras med en kampvåg i jämförelse med 

vilken rörelserna sedan 1970-talet verkar futtiga. Regeringskritiska demonstrationer, upplopp, 

revolter och strejker har ökat markant sedan 2008.
7
 Uppsvinget för ”gamla” rörelser är inte en 

spekulation längre. Det är en realitet. Forskarna som hyllade de nya rörelserna kan betrakta en 

värld där arbetarklassen (eller i varje fall majoriteter) åter reser sig. Det är därför angeläget att 

studera den senaste rejäla krisen i Sverige. 

 

4.3. Rörelser på mikronivå 

Även riktigt omfattande rörelser uppstår i mikrokontexter varinom underordnade grupper 

mobiliserar. Mobiliseringsteoretiker ställer dessa frågor: Hur uppstår kollektivt missnöje och 

idéer om gruppintressen? Hur och under vilka omständigheter organiserar sig underordnade 

grupper för att genomdriva dessa intressen? Hur och under vilka omständigheter genomför 

sådana grupper kollektiva aktioner? (Tilly 1978, McAdam 1988, Kelly 1998.) 

 Teorin bygger på marxistiska antaganden om underordning och exploatering; 

samhället består av styrande och underordnade grupper. De styrande – med höga befattningar 

i stat och näringsliv – hyr arbetskraft som skapar värden motsvarande dess lön samt former av 

mervärde; vinst, hyra, ränta, och löner för utförandet av kapitalfunktioner (se Carchedi 1987). 

Processen innehåller en konflikt då konkurrensen mellan stater och mellan företag skapar ett 

tryck mot låga löner och hög arbetsintensitet (Edwards 1986: 58-77). 

 Den strukturella konflikten är inte tillräcklig för att förklara kollektiva aktioner. 

Det händer ju att lång tid förflyter då kapitalistiska produktionsrelationer inte leder till öppna 

konflikter. Arbetares intressen är aldrig entydiga, de är beroende av deras egen arbetsköpares 

framgång för sina jobb, t.ex. Enligt Tilly bör man ta hänsyn till fem drag hos maktrelationer, 

intressen, organisation, mobilisering, tillfälle och motmobilisering, om man vill förstå varför 

den strukturella konflikten tidvis blir manifest. Dessa resonemang kan användas för enskilda 

lokala kollektiv och för aggregationer av kollektiv. Tillys teori illustreras i figur 3.2. 

                                                           
7
 Se Cross-National Time-Series Data Archive (”internetkällor” i bibliografin) som presenteras i Banks (1994). 
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Figur 4.2. Tillys teori om kollektiva aktioner (1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Grunden i Tillys teori är intressen och hur grupper definierar dessa. Ser de sina 

intressen i motsättning till företaget, staten eller någon annan överhet? Hur definierar den sig 

själv – som en yrkesgrupp inom ett företag? Som medlemmar av en global samhällsklass? En 

mikroanalys börjar alltså med att studera konstruktionen av dessa kollektiva definitioner. Om 

gruppen definierar sig som ett kollektiv med egna intressen och relationen till överheten som 

antagonistisk existerar möjligheten att mobilisera, d.v.s. förbereda kollektiva aktioner. 

 Om kollektiva intressen har definierats beror gruppens/gruppernas förmåga att 

mobilisera bl.a. av deras organisation vilket inte avser gruppens formella organisering genom 

t.ex. fackföreningar utan snarare på dess interna struktur; hur integrerad gruppen är. Individer 

som är integrerade har större möjligheter att agera tillsammans än svagt integrerade individer. 

Formella organisationer fungerar ibland men inte alltid till kollektivens fördel. Fackföreningar 

och politiska partiers relationer till deras ”gräsrötter” är komplicerad och bör studeras från fall 

till fall (Brenner et al 2010). 

 Den eventuella repression som följer om en grupp mobiliserar är givetvis en 

hämmande faktor. Ett exempel hämtat från arbetslivet är uppsägningar. Demonstrationer kan 

slås ner brutalt i vissa stater. Repression är dock ett tveeggat svärd som kan öka motivationen 

att kämpa dramatiskt. En relaterad faktor är tillfället att agera som ges i en given situation. Ett 

arbetarkollektiv kan t.ex. välja vänta med genomförandet av en strejk under en lågkonjunktur 

till dess att konjunkturen vänder för att på så vis minska hotet om uppsägningar. Tillsammans 

avgör dessa faktorer den maktbalans som råder mellan de två parterna. 

Organisation Intressen 

Mobilisering Repression 

Maktbalans Tillfälle/Hot 

Kollektiv aktion 



21 
 

 I gynnsamma situationer kan underordnade grupper mobilisera sig. Trevande 

diskussioner ger upphov till kollektiva beslut och en ledning väljs; gruppens individer bildar 

en kollektiv aktör. Den styrande parten bedriver i allmänhet motmobilisering som motverkar 

den underordnade gruppens definition av gemensamma intressen, underminerar dess försök 

att organisera och mobilisera, vidtar repressiva åtgärder mot aktivister o.s.v. 

 Jag har beskrivit processen som att olika moment följer i en bestämd ordning, 

vilket kan ge ett statiskt intryck. I verkligheten samverkar alla dessa faktorer; en ofördelaktig 

maktbalans kan t.ex. hämma definitionen av gemensamma intressen, då det blir irrelevant att 

diskutera ett faktum som man ändå inte kan agera på basis av. Likaså präglas mobilisering av 

vad Biggs beskriver som ”positiv feedback” (2003). I situationer av tilltagande aktivitet, där 

flera likartade kollektiv mobiliserar, är det lätt för enskilda grupper att mobilisera, och vice 

versa. Andra strider belyser gemensamma intressen, avslöjar dolda maktresurser, minskar 

risken för repression och ökar sannolikheten för framgång t.ex. 

 Vi ska även diskutera McAdams teori om mobilisering (1988) eftersom den 

tydliggör kopplingen till utarmning. Se figur 4.3. Han visar hur missnöje som följer av t.ex. 

sänkta löner eller ett uppdrivet arbetstempo omvandlas till upplevelser av orättvisor orsakade 

av styrande grupper. Förhållanden som bygger på hierarkier och exploatering kan förlora sin 

legitimitet om balansen mellan arbetsinsatser och ersättningar, som uttrycks i formella och 

informella regler, rubbas. 

  McAdam inkorporerar alltså tanken om utarmning i sin teori om mobilisering. 

Samtidigt visar han att utarmningsresonemanget är ologiskt om det inte kopplas till relationer 

som präglas av exploatering och dominans, vilka kan upplevas som orättvisa. Missnöje måste 

tillskrivas styrande gruppers beteende; utarmning som inte kopplas till en motparts agerande 

resulterar inte i kollektiva aktioner. 

 

Figur 4.3. McAdams teori om kollektiva aktioner (1988) 
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 Tilly, McAdam och Tarrow analyserade, innan de postmoderna teoretikerna,
8
 

hur rörelser bygger på kognitiva förlopp där underordnade grupper identifierar gemensamma 

intressen och den antagonistiska relation de ingår i med styrande grupper. Steget är inte långt 

till Eyerman & Jamisons ”kognitiva praxis” (2005), snarast en fråga om olika språkbruk. 

 Med utgångspunkt i mobiliseringsteori kan man analysera vikten av aktivism 

och ledarskap, två faktorer som ska visa sig viktiga i den kvalitativa analysen i kapitel fem. 

Processerna som skapar kollektiva föreställningar uppstår inte i ett vakuum. Ideologier som 

florerar i samhället påverkar och kan införas i olika underordnade kollektiv av aktivister. Att 

uppfatta sociala rörelser som konspirationer av radikala minoriteter vore fel, men forskning 

har påvisat betydelsen av en kritisk massa av aktivister (Fantasia 1988, Svensson 1984). 

 Funktionen ”ledarskap” kan också utföras av professionella organisationer 

(Tarrow 1989). Men dessa organisationer agerar vanligen enligt en annan logik och försöker 

uppnå andra målsättningar än lokala kämpande kollektiv. De senares målsättningar påverkas 

av individernas konkreta livssituationer, medan nationella organisationer eftersträvar abstrakta 

mål. Politiska partier vill i allmänhet vinna regeringsmakten, fackföreningar vill öka antalet 

medlemmar. Organisationer kan naturligtvis vara mer eller mindre medlemsstyrda, men det 

finns starka historiska skäl att förvänta sig en konflikt mellan gräsrötter och ledning när det 

gäller arbetarrörelsen (Ness & Azzellini 2011, Brenner et al 2010, Bayat 1991). 

 I det avslutande avsnittet ska jag sammanfatta resultaten av denna diskussion 

samt förtydliga de hypoteser som den har genererat. 

 

4.4. Hur begripa 1990-talet? 

Diskussionen om utarmning och maktresurser i avsnitt 3.2 gav två väsentliga hypoteser: (1) 

att sänkta reallöner förväntas öka sannolikheten att underordnade grupper vidtar olika former 

av kollektiva aktioner; (2) att arbetslöshet förväntas hämma förekomsten av strejker, samtidigt 

som den ökar sannolikheten för aktionsformer som inte är beroende av arbetares ekonomiska 

maktresurser. Vems teorier är det jag testar? Diskussionen visade att man inte kunde tillskriva 

någon specifik strömning inom rörelseforskningen dessa idéer. Men de är både förenliga med 

och har använts av mobiliseringsteoretiker. 

 Diskussionen om kritiska invändningar mot detta synsätt visade på en tredje, 

enligt mitt synsätt orimlig, hypotes. Teori om nya sociala rörelser talar mot förekomsten av 

massprotester i samband med 1990-talskrisen, då makt har decentrerats och arbetarklassen 

fragmenterats; (3) majoriteter kommer aldrig mer att stå mot eliter. 

                                                           
8
 Se Tilly (1964) för ett exempel som definitivt föregår postmoderna analyser. 
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 Mikroprocesserna som diskuterades i föregående avsnitt visade på väsentliga 

dynamiker som dock endast delvis kan användas och prövas i denna studie, som rör sig på en 

aggregerad nivå och bara kan visa fragment av social rörelse genom den kvalitativa analysen i 

nästa kapitel. Men diskussionen pekade ändå på vikten av ledarskap och aktivism. Det spelar 

stor roll om ledarskapet ägs av professionella organisationer eller av aktivister, och där kan vi 

härleda en till hypotes: (4) att rörelser som leds av aktivister inte avstannar om den inte möter 

övermäktigt motstånd, medan rörelser som leds av professionella organisationer kan avstanna 

då sådana organisationer mestadels strävar efter förverkligandet av andra målsättningar än de 

som motiverar gräsrötter att delta i olika kollektiva aktioner. 

 Sammanfattningsvis ledde alltså den teoretiska diskussionen till fyra hypoteser: 

 

1. Reallönesänkningar ökar sannolikheten för alla former av kollektiv aktion 

2. Arbetslöshet minskar sannolikheten för strejker, men ökar sannolikheten för andra 

former av aktion 

3. Det borde inte ske någon rörelse i samband med 1990-talskrisen 

4. Ägande av ledarskap (professionella organisationer eller gräsrötter) har betydelse för 

en rörelses utveckling 

 

Nästa kapitel består av en serie empiriska analyser, mot bakgrund av vilka dessa hypoteser 

kommer att diskuteras i avslutningskapitlet. 
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5. Analys 

 

Kapitlet består av fyra avsnitt. Först följer en analys av nedgången i strejkaktivitet i Sverige 

under slutet av 1900-talet (avsnitt 5.1). Därefter följer en analys av utvecklingen för reallöner 

och sysselsättning under efterkrigstiden (avsnitt 5.2) för att ge en historisk bakgrund till 1990-

talskrisen och besvara frågan om utarmningen verkligen var omfattande. Slutligen analyseras 

rörelser, eller bristen på dem, 1980-1995: först kvantitativt (avsnitt 5.3) genom den nämnda 

European Protest and Coercion Database (EPCD) och sedan kvalitativt (avsnitt 5.4) genom 

tidningsartiklar. Diskussionen av resultaten sker i det avslutande kapitlet. 

 

5.1. Strejkvågorna 1970-90 ebbar ut 

I diagram 5.1. Kan vi se att de strejkvågor som svepte över landet efter 1969 ebbade ut vid 

början av 1990-talet. Olika orsaker har lyfts fram till detta. Christer Thörnqvist menar att de 

vilda strejkerna var kopplade till lokala förhandlingar, vilka minskade i början av årtiondet. 

Andra faktorer inkluderar förmodligen ett ökat inslag av individuella löneförhandlingar. Men 

mycket pekar på att den kraftigt ökande arbetslösheten var den enskilt viktigaste orsaken till 

strejkernas veritabla försvinnande efter 1990 (Thörnqvist 1994 och 2000). Arbetslösheten har 

långsiktigt varierat på inversen med strejkaktiviteten under hela 1900-talet (Granberg 2007). 

Detta är, som sagt, ett sedan länge observerat samband (Rees 1952). 

 

Diagram 5.1. Vilda och lovliga strejker 1965-2005 (Statistisk Årsbok) 
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 Man kan också mäta strejker i volym, d.v.s. i antalet förlorade arbetsdagar. 

Diagram 5.2 visar resultatet av en sådan analys. Mönstret är detsamma. Stora rörelser ägde 

rum på 1970- och 80-talet. Men toppar kan också noteras 1995 och 2003, vilket speglar de två 

kommunalstrejkerna. Man kan alltså anta att 1990-talskrisen och nedskärningarna i välfärden 

har lämnat vissa avtryck i strejkstatistiken. Det finns dessutom en långsiktig trend för strejker 

bland offentliganställda att öka (Thörnqvist 2000). Men som vi nu ska se är dessa avtryck 

ändå förvånansvärt små med tanke på de stora umbäranden som 1990-talskrisen innebar. 

 

 

 

5.2. Det eländiga 1990-talet 

Var 1990-talskrisen så hemsk? Innebar den verkligen omfattande utarmning, som enligt de 

teorier som kopplar detta till sociala rörelser borde ha lett till en ökning av kollektiva aktioner 

av underordnade samhällsgrupper? Analysen i detta avsnitt gäller reallöner och sysselsättning. 

Men hänsyn bör även tas till den långsiktigt ökande utslagningen på svensk arbetsmarknad, en 

utveckling som eskalerade i samband med krisen. Jag har redogjort för detta i avsnitt 2.2. 

 Diagram 5.3 visar en dramatisk ökning av arbetslösheten efter 1990. Det var 

framförallt stora varsel inom offentlig sektor som bidrog till det. Krisen spreds dock snabbt. 

Byggbranschen och tillverkningsindustrin drabbades hårt. Den globala konjunkturnedgången 

slog mot exportindustrin. Ekonomhistorikern Rodney Edvinsson menar att 1990-talskrisen var 

djupare än 1930-talskrisen sett till fallet i bruttonationalprodukt. Här är dock de faktorer som 

omedelbart påverkade människors levnadsstandard mest intressanta, och den arbetslöshet som 

bredde ut sig efter 1989 har ingen motsvarighet under hela efterkrigstiden (se Silenstam 1970, 

Ankarloo 2005, Edvinsson 2005 och Lundh 2002: 158-60). 
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 Även reallönerna utvecklades mycket negativt. Diagram 5.4 visar att arbetares 

reallöner föll djupare under 1990-talet än de gjorde under 1970-talet. Inflationen ökade under 

1960-talet och bröt den långa perioden av permanenta reallöneökningar sedan krigsslutet. Det 

har setts som en orsak till strejkvågorna efter 1969 (Granberg 2007, Thörnqvist 2000). Men 

utarmningen var alltså ännu större på 1990-talet och då skedde ingen strejkrörelse. 

 Givet att det finns ett samband mellan utarmning och kollektiva aktioner borde 

krisen ha lett till en ökning av någon form av protestaktion. Strejker blev måhända svårare att 

genomföra p.g.a. hotet att bli avskedad. Men arbetslösheten borde ha ökat missnöjet, och det 

borde i sin tur ha tagit sig någon form av uttryck. Med dessa funderingar i åtanke vänder vi 

oss nu till materialet i EPCD som kartlägger strejker, kravaller och demonstrationer. 

 

Diagram 5.4. Inflation och arbetares reallöneutveckling 1965-2005 (SCB) 
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5.3. Kvantitativ analys 

Databasen European Protest and Coercion Data innehåller uppgifter för Sverige 1980-1995. 

Jag har som sagt exkluderat vissa händelser som inte kan beskrivas som kollektiva aktioner 

(se kapitel 4 i denna uppsats och Tilly 1978). 

 Totalt skedde 177 aktioner med 3 925 155 deltagare. Diagram 5.5 visar en bild 

av EPCD. I grova drag överensstämmer den med strejkstatistiken. 1980-talet var konfliktfyllt 

och årtiondets slut var början på en lugnare period. Då diagram 5.5 visar volymdata påverkas 

bilden av enskilda aktioner (se kapitel 3). Toppar skedde 1980, under den s.k. storkonflikten, 

samt 1983 och 1986, när 500,000 respektive 800,000 offentliganställda strejkade. 

 Några tydliga effekter av 1990-talskrisen är svåra att upptäcka. En ökning sker 

visserligen efter 1989 och kulminerar 1993. Men den är knappt märkbar; toppar under 1980-

talet får ökningen efter 1989 att verka minimal. Men då vi vet att stora strejker styr trenden i 

diagram 5.5 och att få sådana strejker skedde efter 1986 är detta egentligen inte förvånande. 

För att analysera perioden 1989-1993 närmare måste vi dekonstruera EPCD-uppgifterna. 

 

 

 

 Det finns två sätt att gå tillväga. Man kan klassificera aktioner efter deras form 

och deras teman. Vi börjar med det senare; vi bryter ner uppgifterna efter de frågor aktionerna 

rörde. Sju kategorier skapades: ekonomi, antinazism, fred, o.s.v., samt en en underkategori till 

ekonomi, en välfärdsvariabel. Tabell 5.1 visar resultatet. 
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 Merparten aktioner gällde ekonomiska frågor. Ekonomiskt motiverade aktioner 

utgjorde drygt 80 procent av det totala antalet. Inom kategorin ekonomi har alltså de aktioner 

isolerats som rörde den offentliga sektorns politik, ”välfärd”. Välfärd utgjorde knappt hälften 

av de ekonomiska aktionerna och 38 procent av det totala antalet. Välfärdsfrågor var således 

en av de huvudsakliga orsakerna till sociala konflikter. 

 

Tabell 5.1. Frågor i sociala konflikter 1980-1995 (EPCD) 

 

Kategori  Antal deltagare  Procent av totala antalet deltagare 

 

Ekonomi  3 269 055  83,2% 

Fred  214 100  5,4% 

Miljö/Kärnkraft  148 800  3,8% 

Antinazism  105 875  3% 

Mänskliga rättigheter 46 910  1,1% 

Jämställdhet  20 400  0,5% 

Nynazism  4075  0,1% 

Annat  115 940  2,9% 

(Välfärd  1 500 050  38,2%) 

 

 Eftersom ekonomiska frågor och välfärdsfrågor var dominerande orsaker till 

konflikter finns det anledning att förvänta sig stora effekter av 1990-talskrisen på förekomsten 

av kollektiva aktioner. Men de verkar som sagt, av diagram 5.5 att döma, ha varit små. Krisen 

påverkade framförallt offentliga sektor; vad händer om vi begränsar analysen till de aktioner 

som gällde välfärdsfrågor? Diagram 5.6 visar resultatet. 
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 Inte heller detta ger några starka belägg för en rörelse mot 1990-talskrisens 

effekter. Bilden från diagram 5.5 känns igen i diagram 5.6. Det beror framförallt på strejker. 

Två stora strejkaktioner av offentliganställda svarade för topparna 1983 och 1986. 

 Det är uppenbart att strejkerna, i kraft av deras storlek, kommer att överskugga 

alla andra former av kollektiva aktioner om de inkluderas i analysen. Men det innebär inte att 

andra aktioner var obetydliga, tvärtom. Demonstrationer och kravaller kan mycket väl ha varit 

slagkraftigare än strejker, då de senare måste ses som ett reguljärt inslag på åtminstone 1970- 

och 80-talets svenska arbetsmarknad. Det är därför intressant att bryta ner EPCD-uppgifterna 

efter aktionsformer. Tabell 5.2 visar resultatet. 

 

Tabell 5.2. Former av kollektiva aktioner 1980-1995 (EPCD) 

 

Kategori  Deltagare  Procent av det totala antalet deltagare 

 

Arbetsmarknadskonflikter 3 137 855  79,9% 

Demonstrationer 766900  19,6% 

Kravaller  20 400  0,5% 

 

 Arbetsmarknadskonflikter svarar för nästan 80 procent av deltagandet i de tre 

typer av aktioner som jag inkluderade i analysen. Demonstrationer svarade för en betydande 

minoritet, knappt 20 procent. Men kravaller var mycket sällsynta. Sett till antalet aktioner är 

demonstrationer i klar majoritet efter 1989. Det är logiskt; till skillnad från strejker förväntas 

arbetslösheten, som ju ökade dramatiskt efter 1990, inte minska antalet av demonstrationer. 

Därför är det intressant att analysera demonstrationer separat. Diagram 5.7 visar resultatet. 
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 Här framträder rörelsen mot nedskärningar och arbetslöshet tydligare. Vore det 

inte för en stor protest mot kärnkraft inför folkomröstningen 1980 (120 000 deltagare) och en 

omfattande förstamajdemonstration (100 000 deltagare) i samband med storkonflikten samma 

år skulle denna rörelse vara ännu tydligare. Det ser vi om vi begränsar oss till de gatuaktioner 

som rörde välfärdspolitiken, ”välfärdsprotester”. Diagram 5.8 visar resultatet. 

 

 

 

 Resultatet stöds av den föregående analysen av teman vid demonstrationerna 

under perioden 1980-1995. 1990 var det första året som statens välfärdspolitik var det mest 

frekventa temat i demonstrationer. Sådana aktioner fortsätter därefter att locka merparten av 

demonstranterna. 

  Även andra aktionsformer uppvisar denna trend. Betydelsen av vår välfärds-

variabel från tabell 5.1 ökade vid slutet av 1980-talet. Denna utgjorde 35 procent av samtliga 

aktioner under perioden 1980-1987. Under perioden 1988-1995 utgjorde den 61 procent. Man 

kan alltså säga att kamp om välfärdspolitiken bildar det centrala innehållet i sociala konflikter 

från och med slutet av 1980-talet. 

 Protesterna mot nedskärningar och arbetslöshet tog slut 1994, sett till de här 

analyserade uppgifterna. 1994 och 1995 skedde inga sådana aktioner. Men arbetslöshet och 

nedskärningar upphörde inte 1994, så varför försvann protesrörelsen? Protesterna hade, som 

vi snart ska se, i ökande utsträckning organiserats av det Socialdemokratiska Arbetarpartiet 

(SAP) och Landsorganisationen (LO). Men 1994 återtog SAP regeringsmakten. Det verkar 

därför inte långsökt att spekulera i att rörelsen försvann eftersom dessa organisationer inte 

längre tjänade på att underblåsa den efter valsegern. Vi ska nu undersöka frågan närmare. 
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5.4. Kvalitativ analys 

Jag har analyserat tidningsartiklar i Dagens Nyheter från demonstrationer som identifieras i 

EPCD och som kan kallas välfärdsprotester.
9
 Protesterna mot nedskärningar och arbetslöshet 

drog inte mycket folk förrän vid slutet av 1980-talet. Vid en sådan aktion 1987 deltog bara 

några hundra personer. 

 Den första stora demonstrationen utlystes av en elevorganisation i Stockholm 

för att protestera mot ett regeringsförslag som innebar besparingar inom grundskolan. En hel 

del gymnasister tycks också ha slutit upp. Inte mindre än 10 000 elever tågade från Sergels 

Torg till riksdagshuset. 

 

Det som enligt Elevorganisationen skulle bli en liten demonstration på förhoppningsvis 1 500 

elever samlade istället tusen och åter tusen uppretade elever från Täby i norr till Haninge i söder 

[...] – Det här har sin opinionsmässiga betydelse. Vi är inte okänsliga, förklarade [utbildnings-

minister] Lennart Bodström [SAP] (DN 12/1 1989 ”Tio tusen skolelever protesterade”). 

 

 Ett mindre tumult utbröt när ett rykte gick att utbildningsministern vägrade 

komma ut och diskutera med representanter för demonstranterna. Viss skadegörelse och ett 

slagsmål med polisen skedde, och en elevskara började klättra på riksdagshusets fasader för 

att ta sig in. Ilskan riktades särskilt mot finansminister Kjell-Olov Feldt och anklagelser om 

svek riktades mot SAP. Den gamla socialdemokratiska parollen travesterades på ett plakat, 

”Folkets skola före storfinansen”. Man överlämnade en lista med krav till politikerna, som 

innehöll höjt studiebidrag, nej till lönetak för lärare, gratis skolmåltider och elevdemokrati. 

Demonstrationen tycks ha upplösts utan att några ytterligare oroligheter inträffade. 

 ”Allt är på väg åt fel håll. Välfärden rustas ned och orättvisorna blir större.” Så 

var den allmänna stämningen enligt DNs skribent i en demonstration i Stockholm som enligt 

arrangörerna (LO och Tjänstemännens Centralorganisation) samlade 40 000 deltagare, 15 000 

enligt polisen, den 6 oktober 1992.
10

 Under denna s.k. ”rättvisedag” hölls demonstrationer och 

torgmöten på ungefär 200 orter i landet, en aktion mot den ekonomiska ”svångremspolitiken” 

– något som också SAP medverkat till genom en budgetöverenskommelse som ingicks efter 

att facken utlyst protesten. ”Giftermål s + m” stod det på ett plakat. En antiklimax måste ha 

uppstått när det visade sig att SAP stödde politiken som facken protesterade mot. 

                                                           
9
 Arbetslöshet och sysselsättningspolitik räknas här till aspekter av ”välfärdspolitik”, se Korpi (2003). 

10
 Att polisen och arrangörens uppgifter skiljer sig är inte ovanligt. Det var fallet vid i stort sett alla 

förstamajdemonstrationer i Stockholm 1890-1987, se Granberg (2012). 



32 
 

 LO-basen Stig Malm ville tona ned kritiken mot SAP. I sitt tal menade han att 

partiet genom samarbetet med regeringen lyckats minska nedskärningarnas omfattning. Men 

den allmänna uppfattningen tycks ändå ha varit att SAPs svek var gigantiskt. På plakaten var 

det socialdemokratiska politiker som smädades och parollen ”Kamp mot högerpolitik – Vem 

som än för den” tycks särskilt väl fånga hållningen till den nyss ingångna krisuppgörelsen 

(DN 7/10 1992 ”Gator fylldes av besvikna”). 

 Två månader senare ägde en ny protestaktion rum. Den 14 januari 1993 tågade 

11 000 byggnadsarbetare, en grupp hårt ansatt av arbetslösheten, genom ett regnigt och kallt 

Stockholm på väg mot ”plattan” på Sergels torg. 

 ”Vi byggde staden – Regeringen låter den förfalla”, ”Bygg nu – Sätt fart på 

Sverige”, ”Politisk strejk” löd budskapen på banderoller och plakat. Den socialdemokratiske 

partiledaren Ingvar Carlsson verkar ha haft två syften när han talade: att kritisera regeringen 

och mota kraven på strejkaktioner. Han lyfte fram det stundande valet som alternativ till en 

omedelbar politisk strejk. 

 Den borgerliga politiken var visserligen huvudsaklig måltavla för denna protest 

men man kan också skönja den misstänksamhet mot SAP som framkommit vid de två tidigare 

protesterna. Burop och visslingar hördes när den socialdemokratiske partiledaren närmade sig 

podiet. När Carlsson höll sitt anförande kommenterade en byggnadsarbetare syrligt att ”– Nu 

fiskar han efter jobb” (DN 15/1 1993 ”Massiv protest i snålblåsten”). 

 Kravaller uppstod två månader senare vid en olaglig studentdemonstration i 

Malmö (man hade inte sökt demonstrationstillstånd). Protesten hade föregåtts av en våg av 

skadegörelse riktad mot bankkontor. Arrangörer beskrevs av polisen som ”vänsterextrema” 

och som ”anarkister”. Studenterna krävde fritidsgårdslokaler i stadskärnan. En inhyrd lastbil 

utrustad med megafoner anförde det några hundratal starka tåget. Polisen ingrep men kunde 

bara med viss möda skingra demonstranterna. Ingen verkar dock ha skadats allvarligt. Fem 

personer greps (DN 5/3 1993 ”Ungdomsprotest urartade”). 

 I slutet av maj samma år hade tusentals arbetslösa bussats till huvudstaden för 

att demonstrera. Organisatörer var en politiskt obunden grupp arbetslösa från Luleå som efter 

hand fick pratisk hjälp av LO, bland annat med ansökan om demonstrationstillståndet. ”– Men 

jag hade kanske hellre kört utan tillstånd. Lite civil olydnad har aldrig skadat. Hemma i Luleå 

protesterade vi mot arbetslösheten genom att stoppa ingångarna till stadshuset” sa Marie-Ann 

Björn, initiativtagare. Ett inte okomplicerat förhållande kan skönjas mellan arrangörerna och 

den etablerade arbetarrörelsens representanter. De förra upplevde att LO ville ”ta över” och 

styra aktionen (DN 27/5 1993 ”Busslaster av arbetslösa till protesttåg”). 
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 I mitten av december 1993 demonstrerade 30,000 i en aktion som arrangerades 

av LO och TCO mot försämringar av arbetsrätt och arbetslöshetsskydd. En proposition i dessa 

frågor skulle denna dag behandlas av riksdagen och klubbades igenom trots aktionen. LO och 

TCO tycks ha kopierat Luleåbornas koncept att bussa arbetslösa och fackligt anslutna från 

andra städer till Stockholm. Men det förestående riksdagsvalet präglade, jämfört med tidigare 

aktioner, detta arrangemang helt. Ingvar Carlsson kritiserade den borgerliga regeringen i sitt 

huvudanförande inför de månghövdade demonstranterna och det omfattande pressuppbådet 

(DN 16/12 1993 ”Protest samlade massorna”). 

 Dessa är några av de stora demonstrationer som ägde rum. Jag har valt dem för 

att illustrera några troligen betydelsefulla tendenser. En proteströrelse mot nedskärningar och 

arbetslöshet till följd av den ekonomiska krisen ägde rum under perioden 1989-1993. Den var 

som syns i exemplen till stor del ”spontan”. Den initierades av små organisationer men vann 

stor anslutning under rådande förhållanden. Först mot slutet av perioden har den nästan helt 

inkorporerats i den socialdemokratiska valkampanjen. 

 I den avslutande diskussionen ska jag analysera rörelsen mot bakgrund av den 

teoretiska diskussionen i kapitel fyra. 
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6. Diskussion 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att uppsatsens viktigaste resultat är ”upptäckten” av en 

proteströrelse mot 1990-talskrisens konsekvenser. En sådan rörelse har, sett från den officiella 

strejkstatistikens perspektiv, verkat misstänksamt frånvarande. Strejker minskade dramatiskt 

efter 1989, men gatuprotesterna växte i omfattning från slutet av 1980-talet fram till 1993. 

Särskilt växte demonstrationer mot nedskärningar och arbetslöshet. 

 Man kan invända att jag inte har ”upptäckt” något utan snarare konstruerat en 

rörelse genom en rad manipulationer av det statistiska materialet. Det är helt riktigt. Rörelsen 

1989-1993 framträdde inte vid den första analysen av EPCD eftersom strejker vägde tungt i 

det samlade materialet. Det var genom att dela upp materialet efter teman och aktionsformer 

som en rörelse kunde beläggas. En specifik form av aktion, ”välfärdsprotesten”, ökade 

markant som vi såg i diagram 5.8. 

 Ett annat ifrågasättande skulle kunna gälla rörelsens omfattning. Att omkring 

40,000 människor deltog i välfärdsprotester 1993 kan ju tyckas futtigt i jämförelse med stora 

strejker under 1970- och 80-talet som ledde till miljoner förlorade arbetsdagar. Men det var 

obestridligen en omfattande demonstrationsaktivitet som bara överträffades under ett par år 

vid början av 1980-talet. 

 Frågan om rörelsens storlek ligger nära frågan om den var slagkraftig. Det är 

riskabelt att värdera betydelsen av olika former av aktioner. Jag tror att gatuaktionerna var en 

del av en relevant rörelse som förmodligen minskade utrymmet för nedskärningspolitik, även 

om den inte kunde framtvinga en helt annan politik. Men undersökningen har inte analyserat 

frågor om vilket tryck människor kunde utöva på regeringar genom kollektiva aktioner. Man 

kan bara spekulera kring sådana frågor. 

 Vad säger studien om teorierna och hypoteserna som behandlades i det fjärde 

kapitlet? De första hypoteserna gällde utarmning och maktresurser. Hypotes 1 var att sänkta 

reallöner borde öka sannolikheten för kollektiva aktioner. Hypotes 2 var att ökad arbetslöshet 

borde minska sannolikheten för strejker, men öka sannolikheten för andra typer av aktioner. 

 Proteströrelsen i början av 1990-talet utgör härvid stöd för teorier som betonar 

utarmning. Försämringarna skapade vrede som kom till uttryck i demonstrationer. Men ökad 

arbetslöshet förändrade kampens former; arbetares makt minskade ute på arbetsplatser under 

hotet om uppsägningar, strejkrörelserna föll tillbaka, medan gatuaktionerna från de stormiga 

1970- och 80-talen dröjde sig kvar och ökade i början av 1990-talet. 
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 Det kan jämföras med slutet av 1960-talet när den långa vågen av tillväxt, de 

”gyllene åren” gick mot sitt slut (Thörnqvist 1994). Sämre löneutveckling och ett uppdrivet 

arbetstempo var bakgrunden till strejkrörelserna under 1970- och 80-talet, som förstärktes av 

att sysselsättningen förblev hög under perioden. 1990-talet innebar än större lönesänkningar 

men å andra sidan ökade arbetslösheten till nivåer som inte setts sedan mellankrigstiden. 

 Det anomaliskt lugna 1990-talet blev alltså genom den kvantitativa analysen 

mera förklarligt. Men stannar man där kan man inte förstå hela förloppet. Då går det inte att 

förstå varför rörelsen så hastigt tog slut 1994. Man måste därför studera rörelsens anatomi, 

eller mikrodynamikerna som driver den. 

 Mikrohistoriker har pekat på behovet av att växla mellan olika skalor; att en 

förändring av analysens skala avslöjar dynamiker som inte syns i ett makroperspektiv. Och 

mobiliseringsteoretiker har pekat på den stora betydelse som aktivister spelar i utvecklingen 

av sociala rörelser. Därför genomfördes en kvalitativ analys, som gav en fragmentarisk bild av 

kampen om ledarskap inom proteströrelsen. SAP, LO och TCO tog gradvis över rörelsen för 

att använda Marie-Ann Björns ord (Luleåbon som bussade arbetslösa till Stockholm). 

 För aktivister som Björn syftade protesterna till att få slut på nedskärningarna; 

för den organiserade arbetarrörelsen var protesterna underställda politiska mål. Den eldades 

på under regeringen Bildt men efter att när SAP vann tillbaka regeringsmakten var det direkt 

kontraproduktivt att fortsätta. Man hade inte för avsikt att sätta stopp för nedskärningarna som 

blev tydligt vid uppgörelsen om den ekonomiska politiken 1992. Relationen till rörelsen var 

därför ambivalent. Socialdemokratin kom i motsättning till den i takt med att man närmade 

sig regeringstaburetterna. 

 Historien om 1990-talskrisen tog inte slut med valet 1994. Offentlig sektor har 

ännu inte återhämtat sig. Skolklasserna är fortfarande större än på 1980-talet, barngrupperna 

på dagis likaså, antalet anställda i vården räcker inte till, och massarbetslösheten består. Den 

fulla sysselsättningens 1970- och 80-tal tycks idag mycket avlägsna. En inte oviktig orsak till 

detta problem är att socialdemokratin vände proteströrelsen 1989-1993 ryggen och fortsatte 

Bildts åtstramningspolitik (Ankarloo 2005). 

 Men det är en annan historia. Det var aldrig studiens avsikt att undersöka den 

förda politiken och ovanstående får ses som fria funderingar. Den kvalitativa analysen visade 

hur som helst på vikten av ledarskap i sociala rörelser och av relationen mellan aktivister och 

professionella organisationer (hypotes 3). Likaså illustrerades betydelsen av att växla mellan 

olika nivåer i denna typ av forskning. Som mikrohistoriker har hävdat existerade viktiga 

mikrodynamiker som inte var synliga ”från ovan”. 
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 Slutligen bör sägas någonting om kontrahypotesen. Forskning om nya sociala 

rörelser har präglats av föreställningar om grundläggande samhällsförändringar under slutet 

av 1900-talet som underminerade de klassiska folkrörelserna; majoritetsrörelserna; eller helt 

enkelt arbetarrörelsen. Rörelsen mot nedskärningar och arbetslöshet hade, som framtonade i 

den kvalitativa analysen, sin bas i arbetarklassen. Huruvida det var en rörelse av en majoritet 

av befolkningen är en svår fråga att besvara. Det skulle kräva en diskussion om forskningen 

kring politiska attityder (Svallfors 2004). 

 Jag tycker ändå det är uppenbart att studien illustrerar att konflikter där breda 

kollektiv kämpar mot eliter inte bör uteslutas. Hur samhället än har förändrats efter att 1960- 

och 70-talets radikaliseringsvågor ebbade ut, står det klart att merparten fortfarande får sina 

utkomster via lönearbete. Samhället är fortfarande kapitalistiskt och de flesta är beroende av 

offentliga välfärdstjänster. När kriser utbryter finns inga gränser för nedgången i ekonomisk 

aktivitet på den privata sidan; människor anställs endast om det går att göra vinster på deras 

arbete. När de privata produktionsföhållandena krackelerar ökar kraven på att den offentliga 

sektorn ska kompensera. 1990-talskrisen var den första gången under efterkrigstiden då det 

offentliga inte tog detta ansvar, vilket vållade stor politisk turbulens. 

 Runtom i världen håller sådana processer idag på att anta dimensioner som inte 

setts sedan mellankrigstiden. Majoritetsrörelsernas betydelse kan därför förväntas öka, snarare 

än minska. 
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