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Abstract 

The study aims to investigate how activists using civil 

disobedience strategically use the legal system to legitimize and 

raise awareness of their causes. The study will also examine how 

individual activists are affected and how they create long-term 

and sustainable activism. The purpose of the study is to gain a 

deeper understanding of how activists relate to the legal system, 

as well as to explore deeper understanding of the individual 

impact of the activists.  

 

The methodology underlying the study is a qualitative interview 

where four informants have been interviewed about their 

experiences and impressions of legal systems as individual 

influences. The theories that form the basis for the study are legal 

strategies by Thomas Mathiesen, legal pluralism by Håkan 

Gustafsson and Stellan Vinthagen with additions from Jan 

Svanberg and Stellan Vinthagens theory about normative 

regulation.  

 

The study's results show that there are several tools that activists 

can use to create better conditions for long-term and sustainable 

activism. It appears that the legal system and the extra-

parliamentary movements have different ways of interpreting the 

laws and the extra-parliamentary movements rely their 

pluralistic normative formation upon historical absolutions. 

Activists form well-planned legal strategies to achieve their 

long-term goals. Then the purpose of working emancipatory is 

to morally disconnect the monistic definition of the legal system 

and the hegemonic social norms. 

It is important to create solidarity between each other and 

provide opportunities for dealing with the possible traumatic 

situations that arise in the context of action. 
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1. Inledning 
Den 28 mars 2017 tog en grupp aktivister från kampanjen End Deportation sig in på London-

Stansteds flygplats. Iförda rosa reflexvästar låste de sig fast i varandra och blockerade ett 

specialchartrat flygplan som skulle deportera 57 människor till Ghana och Nigeria.1 Syftet med 

aktionen var att med fysiska medel stoppa deportationen och ge möjlighet till utvisningshotade 

att få mer tid att driva igenom sina fall och stanna i England. Det som utmärker denna aktion 

är att för första gången åtalas aktivister att de har utsatt flygplats för fara.2 Denna 

brottsrubriceringen infördes efter ett bombdåd av ett flygplan över Lockerbie år 1988, vilket 

krävde 259 människoliv och som resulterade i Luft och sjöfartsskyddslagen. Att utsätta 

flygplats för fara är ett brott som kan ge upp till livstids fängelse.3 Graeme Hayes, sociolog vid 

Astonuniversitetet i Birmingham, menar att åtalet mot aktivisterna är i särklass det hårdaste i 

sitt slag i Storbritanniens historia. Han menar att syftet med Luft och sjöfartsskyddslagen var 

att förhindra terrorism och bombdåd vid landets flygplatser och hamnar, inte förhindra fredliga 

aktioner som inte utgör någon risk för någons hälsa eller skador på infrastruktur. Hayes menar 

också att en fällande dom skulle utgöra ett hårt slag mot sociala rörelsers möjligheter att utföra 

fredliga civila olydnadsaktioner i framtiden.4  

Den 19 september 2008 tog sju demonstranter från organisationen Ofog sig in på företaget 

Aimpoints område i Malmö.5 Syftet med aktionen var att visa motstånd mot den svenska 

vapenexporten. Manifestationen resulterade i att fabriken, som tillverkar rödpunktsikten för 

vapen, blev tvungen att stänga för säkerhetsåtgärder.6 Onsdagen den tredje februari åtalades 

två av aktivisterna för olaga intrång varav Aimpoint krävde den totala summan på 739 000 

kronor för att täcka kostnaderna för stängningen av fabriken under en dag. Den slutgiltiga 

domen löd att de två åtalade aktivisterna blev skyldiga att betala totalt 120 000 kronor till 

Aimpont, inklusive räntekostnader och advokatkostnader.7 Karin Carlsson som var en av de 

åtalade aktivisterna sade under dagen av aktionen: ”Jag erkänner inget brott, det är 

                                                           
1 Etc,” De terroråtalas att ha hindrat massutvisning”, tillgänglig: https://www.etc.se/inrikes/de-terroratalas-
att-ha-hindrat-massutvisning, 2018, (hämtad 2018-04-16) 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid.  
5 Sydsvenskan, ”Demonstration mot Aimpoint”, tillgänglig: https://www.sydsvenskan.se/2008-09-
19/demonstration-mot-aimpoint, 2008, (hämtad 2018-04-16) 
6 Ibid.  
7 Ofog, ”Rättegång och skadestånd”, tillgänglig: http://ofog.org/shamepoint/rattegang-och-skadestand, 
(hämtad 2018-04-16) 

https://www.etc.se/inrikes/de-terroratalas-att-ha-hindrat-massutvisning
https://www.etc.se/inrikes/de-terroratalas-att-ha-hindrat-massutvisning
https://www.sydsvenskan.se/2008-09-19/demonstration-mot-aimpoint
https://www.sydsvenskan.se/2008-09-19/demonstration-mot-aimpoint
http://ofog.org/shamepoint/rattegang-och-skadestand
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verksamheten här som är brottsliga. Men jag förnekar inte att jag klättrade in. Jag vill sitta i en 

rättegångssal och förklara vad jag gjort”.8  

Det har funnits ett syfte för aktivister att bli arresterade och gå upp i rätten för att legitimera sin 

orsak och skapa ett medialt intresse för aktörerna och ändamålen. Men allt eftersom domarna 

mot aktivisterna har ökat i samband med Stansted-15 och Ofogs manifestation mot Aimpoint 

har insatserna blivit högre. I en motion (2007/08: Ju259) från 2007 yrkade moderaternas Sven 

Yngve Persson på skärpta straff för olagliga aktioner med avsikt att tvinga fram lagändringar.9 

En liknande motion (2017/18:2909) lades fram 2017 av moderaternas Åsa Coenraads där hon 

yrkar för autonoma grupper i samhället som nyttjar olagliga medel och terroriserar företagare 

och branscher helt öppet ska straffpåföljderna bli hårdare.10  

Det denna studie undersöker är hur aktivister som engagerar sig med utomparlamentariska 

metoder interagerar med rättssystemet och vilka verktyg som aktivisterna använder för att 

skapa en hållbar aktivism.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med följande uppsats är att uppnå en djupare förståelse för hur aktivisterna förhåller 

sig till rättsapparaten, undersöka den individuella påverkan samt vilka åtgärder som vidtas för 

att skapa förutsättningar för en hållbar aktivism.   

- Hur förhåller sig aktivister inom civil olydnad till rättsapparaten och vilka attityder 

uppvisar aktivisterna mot rättssystemet? 

- Vilka konsekvenser har civil olydnad för den individuella aktivisten? 

- Hur skapar aktivisterna möjligheter att bedriva långsiktig aktivism? 

1.3 Studiens avgränsningar och perspektiv 
Studien är avgränsad till individer som använder sig av metoden civil olydnad. Det som 

presenteras i studien är informanternas egna beskrivningar och upplevelser från aktioner som 

de har medverkat i. Studien kommer inte att försöka utforma en ny definition eller gå in djupare 

på vilka metoder man kan använda sig av i aktionssammanhang för att uppnå 

                                                           
8 Sydsvenskan, ”Därför bryter de öppet mot lagen”, tillgänglig: https://www.sydsvenskan.se/2008-09-
19/darfor-bryter-de-oppet-mot-lagen, 2008, (hämtad 2018-04-16) 
9 Motion 2007/08:Ju259. Skärpta straff för civil olydnad. Hämtad från: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skarpta-straff-for-civil-olydnad_GV02Ju259, 
(hämtad, 2018-05-14) 
10 Motion 2017/18:2909. Hårdare tag mot civil olydnad. Hämtad från: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/motion/_H5022909, (hämtad, 2018-05-14) 

https://www.sydsvenskan.se/2008-09-19/darfor-bryter-de-oppet-mot-lagen
https://www.sydsvenskan.se/2008-09-19/darfor-bryter-de-oppet-mot-lagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skarpta-straff-for-civil-olydnad_GV02Ju259
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022909
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022909
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samhällsförändring. Däremot definieras civil olydnad i kapitel 2.3 med avsikt att förse läsaren 

med en bakgrundsförståelse som ger möjlighet att kontextualisera analysen. Studien 

undersöker inte heller det juridiska systemets syn på aktivisterna eller hur jurister upplever 

polisvåldet eller aktivisternas agerande både utanför och i rätten. Avgränsningarna har för 

avsikt att skapa ett avsmalnat syfte som leder till en fördjupad inblick i det valda området.  

Studien behandlas på två olika nivåer, det rättssociologiska perspektivet och det individuella 

perspektivet. Det rättssociologiska perspektivet är avgränsat i två delar. Studien fokuserar på 

att undersöka hur aktivisterna strategiskt använder sig av rättssystemet samt de inställningar 

aktivisterna har till rättssystemets hantering av fallen som berör civil olydnad. Den individuella 

påverkan är avgränsad till individens påverkan att genomföra aktioner, hur traumatiska 

händelser hanteras, vilka verktyg som finns för att skapa hållbar aktivism samt vilka risker det 

finns när man genomför en aktion. De teoretiska begrepp som används i studien är 

legalstrategier, rättspluralism med inslag av juridisk pluralism samt normativ reglering. 

Analyskapitlet är strukturerat efter teman som skapades efter att kodningen var genomförd. 

Eftersom studien både har en tidsram och ett begränsat sidantal får det mest intressanta lyftas 

fram från intervjuerna som var mest användbart för att besvara studiens frågeställningar. Detta 

innebär att det är flera frågor i intervjuguiden som inte finns med i studien, exempelvis frågorna 

om de förutfattade meningarna från samhället. Informanterna som medverkar i studien pratar 

om sig själva som en aktivist men också om aktivisterna som ett kollektivt begrepp för 

deltagarna i rörelserna. Därför förekommer både benämningen aktivister och aktivisterna 

förutom informant-benämningen i analyskapitlet och i det avslutande kapitlet. 

1.4 Disposition 
I kapitel två finns en kort presentation av den tidigare forskning som ligger till grund för studien 

samt en kortfattad definition av civil olydnad för att ge läsaren möjlighet att kontextualisera 

analysen.  I kapitel tre finns studiens teoretiska begrepp: legalstrategier, rättspluralism samt 

normativ reglering. I kapitel fyra redovisas val av metod, insamling av data, bearbetning av 

data, etiska reflektioner samt studiens trovärdighet och generaliserbarhet. I kapitel fem 

redovisas resultatet och intervjuerna analyseras. I kapitel sex presenteras studiens slutsats där 

frågeställningarna besvaras, därefter följer ett delkapitel där studiens styrkor och svagheter 

redovisas och slutligen ett kort stycke om förslag till vidare forskning. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitlet redovisas tidigare forskning uppdelat i två delar: civil olydnad och 

rättssociologi. Därefter följer en kort definition av civil olydnad. 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Civil Olydnad 

Ämnet civil olydnad är ett relativt outforskat ämne. En av de tidigaste att författa om ämnet var 

David Henry Thoreau år 1849 när han skrev essän Civil Disobedience. I essän kritiserar 

Thoreau den amerikanska statens politik att bedriva slaveri och det mexikansk–amerikanska 

kriget. Thoreau anser att regeringen sällan är användbar utan hämtar sin makt utifrån sig själva, 

snarare än från den legitima synvinkeln. I essän uppmanar Thoreau att människor ska vägra 

följa lagar och avvisa regeringen om institutionen inte sköter sitt jobb på ett tillräckligt sätt. 

Thoreau resonerar att orätta lagar existerar och om människor ska nöja sej och låta lagarna 

finnas ett tag för att sedan utvärdera dem eller om människor ska överträda lagarna direkt. 

Senare påpekar han att varför uppmuntrar den (regeringen) inte sina medborgare att vara 

uppmärksamma och peka ut dess fel och på så sätt göra bättre ifrån sig än vad regeringen 

ursprungligen tänkt samt varför regeringen alltid korsfäster Kristus, bannlyser Copernicus och 

Luther samt utpekar Washington och Franklin som rebeller.11  

Den nødvendige ulydigheten av Åsne Berre Persen och Jørgen Johansen är en annan bok som 

bidrar med viktiga aspekter för fenomenet civil olydnad. Boken presenterar ett antal olika 

historiska civila olydnadsfall som varit tongivande i den norska samhällsförändringen. Persen 

och Johansen presenterar fem kriterier som de anser är nödvändiga att uppfylla för att en aktion 

skall kallas en civil olydnadsaktion. Det är deras definition av civil olydnad som används i 

studien, vilket tydliggörs i kapitel 2.3. 

I Tomas Månssons doktorsavhandling Olydnad: civil olydnad som demokratiskt problem 

diskuterar han olika anledningar till varför civil olydnad i Sverige och USA är odemokratiskt 

respektive demokratiskt. Genom att använda sig av teorier från John Rawls, Peter Singer och 

Ronald Dworkin försöker Månsson argumentera vad som talar för att utomparlamentariska 

metoder är demokratiska eller odemokratiska. Detta gör Månsson genom att kartlägga ett antal 

argument som är för och emot civil olydnad genom att lyfta begrepp som majoritetsvilja, 

jämlikhet, rättigheter och underminering. Månssons studie resulterar i om förutsättningarna i 

                                                           
11 Henry David Thoreau, Civil olydnad, Umeå: Text och Kultur, 2, uppl. 2005. 24–25. 
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varje begrepp som han tar är rimliga, är det i vissa fall odemokratiskt att utöva civil olydnad i 

representativa demokratier.12  

Stellan Vinthagen, världens första professor inom området för fredligt motstånd vid University 

of Massachusetts Amherst i USA, har gett ämnet nya dimensioner efter sina forskningsresultat. 

I Vinthagens avhandling Ickevåldsaktion: En social praktik av motstånd och konstruktion 

kombineras Gandhis och Gene Sharps insikter av ickevåldsliga aktioner med moderna 

sociologiska teorier som skapats av Jürgen Habermas, Erving Goffman, Pierre Bourdieu samt 

Michael Foucault. Ickevåldsliga aktioner är en samling av motstånd och konstruktion som tas 

i uttryck av fyra olika aspekter: dialogunderlättande, utopisk gestaltning, normativ reglering 

samt maktbrytande. För att genomföra en civil olydnadsaktion krävs det en större grupp av 

människor som kräver någon form av rättvisa. Det innefattar att man utmanar en befintlig lag, 

vilket i de allra flesta fall innebär att man bryter mot den. Det är en fredlig metod som utmanar 

den normativa maktordningen och metoden skall ske utan något våld, det skall vara en offentlig 

aktion vilket innebär att man tar ansvar för ens eventuella handlingar som man utför och 

slutligen skall det finns en önskan om att påverka samhället på något plan.13   

Per Herngren är en huvudaktör för ickevåldsrörelsen och tar upp möjligheter och svårigheter 

med ickevåld i boken Civil olydnad – en dialog. Han redogör för olika taktiska upplägg, 

förberedelser inför en aktion, att bilda vängrupper samt vilka problem man kan antas förutspå 

vid genomförande aktion. Herngren tar också upp hur man förbereder aktionsträningar och vad 

man ska öva på samt berättar om hur rättegångar för aktivister brukar gå till samt hur man som 

aktivist ska förbereda sig för detta.  

2.1.2 Rättssociologi 

Jan Svanberg definierar rättssociologi i sin bok Rättssociologi: en introduktion som en mängd 

samhällsvetenskapliga studier av hur rättssystemet verkar i samhället. Svanberg definierar vad 

som skiljer rättssociologi från andra former av juridiska och sociologiska studier, som i 

Svanbergs mening skiljer sig åt genom att ta avstånd från normativ rättsteori, vilket innebär det 

sätt att beskriva rättssystemet som liknar juristens. Svanberg menar att alla rättssociologiska 

studier ska försöka nå bortom juristens egna sätt att beskriva rättssystemet och istället för att 

studera enskilda lagar och hur de påverkar människor, utgå ifrån en social problemformulering 

och hur den påverkan den juridiska institutionen. Där en av de centrala frågorna som han vill 

                                                           
12 Thomas Månsson, Olydnad: civil olydnad som demokratiskt problem, Stockholm: Bokförlaget Thales, 2004. 
173. 
13 Studio ett; 16 timmen.[Radioprogram]. Sveriges Radio, P1, 2009-12-14. 16:00 
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att rättsociologiska forskare ställer är: vad är ett rättssystem egentligen? Svanberg tar upp olika 

teoretiska begrepp i boken, bland annat pluralism och monism i rättssystemet.   

I boken Rätten i samhället: en introduktion till rättssociologin ger Mathiesen likt Svanberg en 

grundlig redogörelse för separationen mellan juridiska -och rättssociologiska studier. I boken 

tar Mathiesen upp ett antal rättssociologiska frågeställningar och lägger mindre vikt vid att 

förklara rättsociologiska teoribildningar. Ändock tar Mathiesen upp flertalet viktiga begrepp 

som används i denna studie: rättspluralism och legalstrategier. I slutet av boken resonerar 

Mathiesen sitt resultat och avslutar med att spekulera och förutspå framtiden. Mathiesen tror 

bland annat att juristernas makt i kommer att minskas i framtiden eftersom media kritiserar 

domstolar på ett annat sätt än förr, men också att juristens makt är symbolisk och är arvtagande 

och kommer att minska succesivt.  

Håkan Gustafsson och Stellan Vinthagen diskuterar, i deras studie Rättens rörelser och 

rörelsernas rätt för aktivisternas, interaktionen mellan sociala rörelser och rättssystemet. 

Artikeln är en tvärvetenskaplig studie som har som avsikt att skapa förståelse för interaktionen 

mellan rörelser och rätten genom att presentera ett antal historiska fall. I studien använder de 

sig av ett antal rättssociologiska begrepp och maktteoretiska perspektiv, bland annat 

rättspluralism och legalstrategier där de utvecklar det sistnämnda begreppet med ytterligare en 

dimension: empowering, som förekommer i denna studie. I studien hävdar Gustafsson och 

Vinthagen att den äldre legalstrategidebatten inte är tillräckligt uppmärksammade den 

dynamiska interaktionen mellan rätten och rörelsen och inte heller pluralismen mellan rätten, 

staten, rörelserna och makten. Genom deras preciseringar ger de en mer dynamisk modell av 

legalstrategier.  

2.2 Denna studiens bidrag till tidigare forskning 
De tidigare studier som gjort på sociala rörelsers verktyg i rättssystemet och för att skapa en 

hållbar aktivismen har ofta fokuserat på historiska fall. I denna studie samlas primärdata in 

genom intervjuer med aktivister för att testa om teorierna kan appliceras in på nytt material. 

Det finns dock relativt få studier överlag som undersöker hur sociala rörelser, 

utomparlamentariska rörelser och aktivister använder sig av rättssystemet för att legitimera sin 

orsak. Det finns också få studier som berör hur aktivisterna skapar verktyg för hållbar aktivism. 

Denna studien fokuserar inte på att förklara stress eller emotioner utan har som avsikt att 

förklara hur aktivisterna skapar förutsättningar för att bedriva långsiktig aktivism.  
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2.3 En definition av civil olydnad 
En av de första att skriva om civil olydnad var David Henry Thoreau. Thoreau vägrade att 

betala inkomstskatt då skatteintäkterna användes bland annat till att finansiera ett amerikanskt 

förtryck mot indianerna samt att upprätthålla det mexikansk-amerikanska kriget 1846–1848, 

vilket Thoreau ansåg vara imperialistiskt och att invasionen var en metod för att fortsätta att 

bedriva ett systematiskt slaveri.14  

Det saknas en allmän och officiell definition av vad civil olydnad innebär. För att förklara 

begreppet utgår studien ifrån Åsne Berre Persen och Jørgen Johansens definition av civil 

olydnad från boken Den nødvendige ulydigheten. I boken har Persen och Johansen författat 

fem punkter som måste uppfyllas för att en aktion skall benämnas som civil olydnad. Först och 

främst är det öppenhet, som Persen och Johansen anser är den viktigaste punkten för en civil 

olydnadsaktion. Det innebär att aktionerna ska ske i det offentliga rummet och ha en viss grad 

av öppenhet.15 Det andra kriteriet är att aktionen genomförs utan våld, för att aktionen skiljer 

på civilt och militant agerande. Oavsett om säkerhetspersonal eller polis använder sig av fysiskt 

eller psykiskt våld skall man som aktivister inte bruka våld tillbaka.16 Det tredje kriteriet är att 

man bryter mot en lag. Det som skiljer den civila olydnaden mot andra aktionsformer är att 

aktivismen sker genom ett utomparlamentariskt arbete.17 Det finns en skillnad mellan indirekt 

och direkt olydnad, varav den direkta olydnaden innebär att man bryter mot lagen som man är 

emot, medan den indirekta olydnaden innebär att lagarna som aktivisterna bryter mot inte är 

det som de ämnar förändra.18 Det fjärde kriteriet är allvarlig övertygelse som innebär att för att 

en aktion skall falla in under definitionen av civil olydighet är att den genomförs efter en noga 

genomtänkt övertygelse. Det innebär att aktivisten inte bara bryter mot en lag hur som helst, 

utan att lagöverträdelsen har genomförts med en övertygelse att aktivisten faktiskt hade rätt att 

bryta mot lagen.19 Det sista kriteriet som Persen och Johansen tar upp är socialt och/eller etiskt 

objekt, vilket innebär att en aktion eller handling ska vara en rent personlig och privat 

handling.20 

 

                                                           
14 William E. Cain, A Historical Guide to Henry David Thoreau. New York: Oxford University Press, 2000. 35. 
15 Åsne Berre Persen, Jörgen Johansen, Den nødvendige ulydigheten, Oslo: FMK, 1998. 25.  
16 Ibid. 29. 
17 Ibid. 39. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 45. 
20 Ibid. 47. 
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3. Teori 
Studiens syfte är att uppnå en djupare förståelse för hur aktivisterna förhåller sig till 

rättsapparaten, undersöka den individuella påverkan samt vilka åtgärder som vidtas för att 

skapa förutsättningar för en hållbar aktivism.  Således har teorierna valts med avsikt att fånga 

in studiens ändamål.  

Det första teoretiska begreppet som berörs är legalstrategier, vilket avser att tolka hur 

informanterna använder sig och hur de kan använda sig av rättssystemet för att uppnå 

samhällsförändring. Den andra teorin som berörs är rättspluralism. Denna teori avser hur 

samhällets rättsuppfattningar upplevs och hur individer i samhället tolkar lagar utifrån 

lagboken eller utifrån moraliska och historiska uppfattningar. Den tredje, och sista, teorin som 

berörs är normativ reglering. Teorin utgår ifrån vissa typer av strategier som används före eller 

under aktionssammanhang och hur enskilda individer eller grupperingar använder sig av olika 

strategier för att skapa hållbar och långsiktig aktivism.  

3.1 Legalstrategier 
Den norska sociologen Thomas Mathiesen har definierat legalstrategier som varje användning 

av rätten i domstolar, genom andra rättsliga beslutsorgan eller via rättslig argumentation med 

syfte att främja sina politiska mål.21 Legalstrategier avser att med rättsliga medel främja utsatta 

grupper och individers situation mot ett mera långsiktigt mål: skapa ett rättvist samhälle.22 

Mathiesen menar att man kan arbeta legalstrategiskt i rätten i ett emancipatoriskt syfte.23 

Förutom att driva på särskilda fall och eventuellt vinna en rättslig seger finns det möjligheter 

att göra domstolen till en plattform där man kan framföra ett antal olika strategier, exempelvis: 

medvetandegöra allmänheten och att problem som man kämpar för framförs i massmedia.24 

Sociala rörelser har ett behov att identifiera realistiska strategier för att uppnå sina 

målsättningar och använda sig av det juridiska rummet som ett verktyg för att uppnå sina 

ändamål.  

Mathiesen framför tre huvuduppfattningar inom legalstrategier: rättsoptimistisk, 

rättspessimistisk samt den rättskritiska.25 Den rättsoptimistiska uppfattningen innebär en tro på 

                                                           
21 Thomas Mathiesen, Rätten i samhället: en introduktion till rättssociologin, Lund: Studentlitteratur, 2005. 
173. 
22 Håkan Gustafsson & Stellan Vinthagen, Rättens rörelser och rörelsernas rätt, Tidskrift for Rettsvitenskap, vol 
123, no.4, 2010. 641. 
23 Ibid. 
24 Thomas Mathiesen, Rätten i samhället: en introduktion till rättssociologin. 176. 
25 Ibid. 175. 
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att de rättsliga instanserna lyssnar på individen och orsaken. Den rättspessimistiska 

uppfattningen är raka motsatsen till den rättsoptimistiska. Denna uppfattningen innebär att 

aktivister skall undvika rättssystemet överhuvudtaget i sitt politiska arbete, då lag och 

lagstiftning anses stå i maktens tjänst. Den tredje uppfattningen, den rättskritiska, ligger 

någonstans mellan den optimistiska och pessimistiska rättsuppfattningen. Med den rättskritiska 

uppfattningen är man mer försiktig med användandet av legalstrategier i rättssystemet. 26 

Mathiesen redogör för fyra omständigheter som kan minska betydelsen av en rättslig process. 

Först och främst är det framhävandet av egna argument, vilket, för det andra, innebär att man 

drar felaktiga slutsatser från moral till juridik, som innebär en tro att moralisk rätt kommer att 

ge juridisk rätt. Den tredje aspekten är underskattning av betydelsen att förlora som innebär, 

för det fjärde, en förlustnedvärdering där en rättslig förlust kan innebära att den politiska 

orsaken avslutas och slutligen att det samhälleliga sammanhanget tonas ner. 27 

Sociala rörelser har flera olika möjliga legalstrategier som Gustafsson och Vinthagen definierar 

som typologier: Kompensera bristande tillämpning av gällande rätt genom rörelseverksamhet, 

reformera rätten genom att utgår från och använda systemets villkor, positioner och regler i 

syfte att försöka övertyga eller påverka aktörer, allmänheten eller rättsliga institutioner, utmana 

existerade rättsordningar, normregler, lag eller dess tillämpningar genom att hävda en tolkning 

eller annan/högre rättsgiltighet, skapa ny rätt som inte fanns tidigare genom att ta över 

rättsutövningen i ett område och slutligen underminera existerande rätt genom att göra 

motstånd och undergräva de maktrelationer som upprätthåller rätten.28  

Håkan Gustafsson och Stellan Vinthagen tar upp en aspekt där en negativ rättsprocess får en 

positiv aspekt: empowerment.29 Samtidigt som en social rörelse eller enskilda individer i 

rörelsens politiska krav kan få negativa konsekvenser i form av en förrättsligande, kan det 

finnas medvetna strategier att skapa en rättslig reglering, sanktion eller att initiera en rättslig 

diskussion. Således inryms en positiv aspekt av en förrättsligande genom empowerment.30  

3.2 Rättspluralism 
Sociologiska rättsbegrepp kan vara monistiska, pluralistiska eller en hybridisering av de båda. 

Monism innebär juristens konventionella sätt att definiera rättssystemet. Vid den monistiska 

                                                           
26 Ibid. 176–177. 
27 Thomas Mathiesen, Rätten i samhället: en introduktion till rättssociologin. 175. 
28 Håkan Gustafsson & Stellan Vinthagen, Rättens rörelser och rörelsernas rätt. 684. 
29 Ibid. 645. 
30 Ibid.  
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inriktningen är det statens eller juristens rättsliga normsystem som antas och studeras.31 Med 

pluralism antas det att statens/juristens rätt inte är den enda form av rätt som antas vara det 

dominerande normsystem.32  

Thomas Mathiesen menar att det skapas olika typer av uppfattade rättssystem. Det kan 

utvecklas olika rättskulturer som växer fram ur olika normer och präglar rättsanvändningen.33 

I den monistiska synen på rättssystemet är rätten knuten till staten, medan den pluralistiska 

synen domineras av kulturella normer, vilket innebär att rätten inte är en enda utan flera. 34  

Rättspluralism betecknar ett samhälle där det finns och uppstår flera rättsuppfattningar och 

rättskulturer som samexisterar med andra kulturella, sociala, ekonomiska, politiska och 

administrativa normsystem.35 Gustafsson och Vinthagen redovisar en modell för att beskriva 

rättspluralistiska system i korthet: att rätten, som system och praktik, är en del av ett större 

socialt normsammanhang, att rättsliga normer produceras också utanför och på andra sätt än 

genom statlig lagstiftning, att rätten heller inte är enhetlig samt att detta är en ofrånkomlig 

egenskap hos rätten.36 Detta innebär att det normativa utrymmet mellan stat och medborgare 

inte är tomt och enbart kan definieras i rättsliga termer.  

3.3 Normativ reglering 
Ickevåldsliga rörelser ställer sig emot samhällen som har organiserat och normaliserat våld och 

förtryck. För att ickevåld ska fungera måste sociala rörelser, precis som samhället om det 

normaliseras våld och förtryck, konstruera ett eget normsystem för ickevåld i den sociala 

gemenskapen.37 Vinthagen refererar till den tyske ickevåldsforskaren Theodor Ebert som 

menar att upptrappningen av ickevåldskamp innebär en upptrappning av subversion och 

konstruktion.38 Subversiv protest mot orättfärdigheter i samhället motsvaras av konstruktivt 

funktionella demonstrationen för positiva saker som kan ersätta det orättfärdiga.39 När 

motståndet och konstruktionen trappas upp till nästa steg är det legalt ickesamarbete, 

exempelvis bojkott tillsammans med legal rollinnovation som krävs. Rollinnovation innebär 

                                                           
31 Jan Svanberg, Rättssociologi: en introduktion. 28. 
32 Ibid. 30. 
33 Thomas Mathiesen, Rätten i samhället: en introduktion till rättssociologin. 207. 
34 Ibid. 215. 
35 Håkan Gustafsson & Stellan Vinthagen, Rättens rörelser och rörelsernas rätt. 651. 
36 Ibid. 
37 Stellan Vinthagen, Ickevåldsaktion: en social praktik av motstånd och konstruktion. Institutionen för freds- 
och utvecklingsforskning (PADRIGU) Göteborg: Göteborgs universitet, 2005. 319. 
38 Ibid. 320. 
39 Ibid. 321. 
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att aktivisterna experimenterar och utvecklar nya kunskaper och färdigheter för det framtida 

ickevåldsamhället, med hjälp av nya beteenden, roller och institutioner, exempelvis 

ickevåldsträning och självhjälpsorganisationer. Det tredje steget av ickevåldets upptrappning 

innebär att man kombinerar civil olydnad och civil usurpation, vilket innebär att man 

tillskansar sig.40 Den mest radikala formen av civil usurpation är att det bildas egna 

lagstiftande, verkställande och dömande institutioner inom rörelsen.41 Stellan Vinthagen, som 

i sin tur refererar till Theodor Ebert, menar att ickevåldsrörelsens förmåga att utveckla tekniker 

för civil usurpation är ett viktigt verktyg för framgångsrikt motstånd.42 Vidare menar Vinthagen 

att en dimension av ickevåld är att konstruktionen av ickevåld innehar en rationalitet som 

överskrider dess egentliga funktion som del av en maktkamp.43 

För att utöva motstånd måste man först vara en lojal medborgare och laglydig innan man bryter 

mot lagen innan man utser sin opponent. Konstruktionen av ickevåldets sociala institutioner 

handlar inte enbart om effektivitet och att konkurrera ut det dominerande systemet. En 

konstruktion av ickevåld är att försöka socialisera och normalisera ickevåld i en gemenskap, 

även i och under konfliktsituationer. Målsättningen är att göra ickevåldet legitimt och praktiskt 

hållbart i hela samhället, men tills att den hegemoniska samhällsordningen har störtats, får de 

nöja sig med den sociala gemenskapen för att sedan sprida ickevåldet till andra.44  För att ägna 

sig med ickevåld på ett normativt plan krävs det att människor beskådar ickevåldet som en 

överordnad princip för hur man bör leva och agera. För att bryta en norm måste man hävda en 

annan norm och genom ett kontinuerligt hävdade av dessa nya normer kan det skapas en ny 

normgemenskap både inom rörelsen och i samhället som stort, enligt Vinthagen.45  

Ickevåldsträning vill främja tillämpningen av ett antal olika strategier genom att instruera hur 

man gör.46 Genom att förmedla praktisk kunskap med hjälp av rollspel, modeller, 

grupparbeten, metodövningar och utvärderingar.47 Genom att konstruera rollspel i 

aktionsträningen blir det ett effektivt sätt att träna nya färdigheter.48 Tanken med 

ickevåldsträning är att skapa kunskapar, förmåga och olydnad på ett sätt som ger mening och 

                                                           
40 Stellan Vinthagen, Ickevåldsaktion: en social praktik av motstånd och konstruktion. 321. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 322. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 328. 
47 Ibid. 329. 
48 Ibid. 325. 
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bilda praktisk vana.49 Ickevåldsträning tjänar ytterligare ett syfte som ett exempel på hur 

rörelser använder sig av samordnade och disciplin för att försöka skapa en normativ reglering.50  

Förutom ickevåldsträning finns det kurser, som aktionsträning, som kan variera från några 

veckor till flera år.51 Kurserna kan ha olika innehåll, men vanligt är att det mindre grupper som 

arbetar experimentellt med att prova fredliga sätt att hantera problematiska situationer och 

reflekterar över aktions principer och strategi.52 Ändock är det samtalen med gruppen som är 

den centrala kunskapsbildningen.53  

Vid aktionsträning är rollagerande en viktig aspekt. Vid deltagande justeras rollerna 

fortlöpande och rollagerade kräver en kontinuerlig korrigering. Detta innebär att deltagarna 

justerar sitt rollbeteende under kursen och ibland agerar inkonsekvent för att hantera 

motstridiga krav.54 Vinthagen definierar rollspel som explicit konfliktdramatiserade 

övningar.55 Vid en aktion betraktas grupper som en social enhet där det är viktigt med en 

synkronisering mellan enheterna.56 Vinthagen presenterar fyra dimensioner varför rollspel är 

ett viktigt redskap för att skapa förutsättningar för lyckade normbildningar: först är det 

resocialisering, där tidigare socialiserade roller bryts och avlärs. En resocialisering innebär, 

enligt Vinthagen, att ickevåldsträning kan ses som en modifiering och manipulation av 

deltagarna, där manipulationen utgör ett dilemma som motsäger ickevåldets ideal om en 

gemensam sanning.57 Ickevåldsträning ger huruvida olika möjligheter för en ickevåldslig 

resocialisering, där bildandet av ickevåldsliga institutioner och strukturer i samhället som 

kontinuerligt upprätthålls gör att den ickevåldsliga normaliseringen blir avsevärt mer möjlig.58  

 Det andra är inlärning av praktiska färdigheter genom övningar. Den tredje är social reflexivet 

där förståelse av socialt samspel och roller tematiseras och ifrågasätts. Den sociala 

reflexiviteten, enligt Vinthagen, är en utprägling av ickevåldsdiskursen, där samtalsregler och 

föreställningar om hur verkligheten är beskaffad och vad som bör genomföras utgör en 

motdiskurs mot det hegemoniska samhällets diskurser som legitimerar våld och förtryck.59 

                                                           
49 Stellan Vinthagen, Ickevåldsaktion: en social praktik av motstånd och konstruktion. 325. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 331. 
52 Ibid.  
53 Ibid. 345. 
54 Ibid. 332. 
55 Ibid. 346. 
56 Ibid. 332. 
57 Ibid. 360. 
58 Ibid. 368. 
59 Ibid. 363. 
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Slutligen empatikonstruktion, där föreställningar om ”den andre” som utageras i engagerade 

situationer och byten av roller.60 Vinthagen menar att ju mer empatin uppstår mellan en aktivist 

och en representant för ”fienden” kan interaktionen förändras och således kan empatin även 

minska risken för våldsanvändande.61 

Ingen social gemenskap klarar sig utan någon slags normativ ordning.62 När rörelser gör 

motstånd mot etablerade samhällsnormer etableras det egna normer i ickevåldets normativa 

ordning.63 Det är genom gemenskapen i de sociala rörelserna som det etableras rättfärdigade 

normer som har som avsikt att manifestera egna bildningskulturer, det är denna normetablering 

som Vinthagen kallar för normativ reglering.64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Stellan Vinthagen, Ickevåldsaktion: en social praktik av motstånd och konstruktion. 348. 
61 Ibid. 309–310. 
62 Ibid. 347. 
63 Ibid. 347. 
64 Ibid.  
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4. Metod 

4.1 Kvalitativ metod som forskningsdesign 
Den metod som har tillämpats för studien är en kvalitativ intervjustudie. Eftersom studiens 

syfte är att uppnå djupare förståelse för hur aktivisterna förhåller sig till rättsapparaten och 

utröna förståelse för den individuella påverkan är undertecknad intresserad av informanternas 

upplevelser och intryck. Den kvalitativa intervjumetodiken fyller ett syfte i denna studie för att 

få ut mer riklig information om hur informanten upplever sin värld.65 Vid kvalitativ metod 

finns det en aspekt att förstå interaktionen av olika sociala beteenden.66 Kvalitativ forskning 

vill uppnå ett djup för att förstå mänskligt beteende och sedan försöka förklara varför vissa 

individer eller grupper beter sig på ett särskilt sätt. Den kvalitativa metoden ämnar inte enbart 

att studera vad, var eller när, utan det föreligger ett stort fokus på varför och hur av ett särskilt 

beteende.67  

Studien utgår ifrån en abduktiv forskningsansats. Den abduktiva forskningsansatsen innebär 

att man rör sig mellan teori och empiri och låter slutledningen växa fram allt eftersom man 

genomför studien.68 Studien utgår inte ifrån några hypoteser utan istället har ett antal olika 

teorier prövats allt eftersom förståelsen växt fram, detta för att bilda en bredare teoriförståelse. 

Kodningen avvaktades tills allt material var insamlat och i takt med kodningen provades ett 

antal olika teorier, mer om kodning i kapitel 3.3. 

Intervjuguiden är semi-strukturerad med en öppet riktad tematik.69 Fördelarna med denna 

struktur är att det finns en referensram som är genomgående för samtliga intervjuer med utsatta 

teman för att underlätta vid kodningstillfället. Den semi-strukturerade designen tillåter 

spontanitet från båda parterna vid intervjutillfällena, om informanten säger något som är 

intressant kan det följas upp om det faller inom ramen för intervjuguidens tematik.70 Den öppna 

tematiken ger informanterna möjlighet att påverka samtalet utifrån de teman som finns i 

intervjuguiden. Eftersom informanterna berättar om olaglig aktivism, traumatiska upplevelser 

samt uppger åsikter om det svenska rättssystemet har studien en känslig karaktär. 

                                                           
65 Peter Esaiasson et al. Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4 uppl. 
Stockholm: Norstedts Juridik, 2012. 253. 
66 “Rättsmetod – Rättssociologi, Socio-legal methods”. [Video], tillgänglig: https://vimeo.com/189335504, 28 
Oktober, 2016. Hämtad 2018-04-16 
67 Ibid. 
68 Leduc, “Induktion, deduktion och abduktion”, Tillgänglig: 
http://www.leduc.se/metod/Induktion,deduktionochabduktion.html (hämtad 2018-06-12) 
69 Karl Erik Rosengren, Peter Arvidsson. Sociologisk Metodik. 5 uppl. Stockholm: Liber AB. 2002. 140-142. 
70 Ibid.  

https://vimeo.com/189335504
http://www.leduc.se/metod/Induktion,deduktionochabduktion.html
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Intervjuguiden strukturerades med tre teman: generell information, rättssociologin, samt 

individuella påverkan, för att skapa tydliga riktlinjer vid varje intervju. Struktureringen 

underlättar vid bearbetningen av data för att navigera mellan intervjuerna och transkriptionerna 

när intervjuerna jämförs med varandra. 71  

4.2 Insamling av data 
Intervjuerna spelades in med inspelningsutrustning med informanternas samtycke och med 

försäkran att ingen får ta del av intervjuernas audiologiska form. Däremot får handledare och 

eventuell examinator ta del av transkriptionerna. Under intervjuerna fördes det anteckningar 

och anledningen till detta var ur två aspekter. Den första för att ha möjlighet att återkomma till 

det som var mest iögonfallande senare i kodningsprocessen och för att göra materialet 

överskådligt i ett senare skede. Den andra anledningen var att informanten skulle tillåtas att ta 

pauser och få möjlighet att reflektera kring sina svar.72 Informanterna fick själva välja var, hur 

och när de ville bli intervjuade för att känna sig som mest bekväma. Det resulterade att två av 

intervjuerna ägde rum på högskola och universitet och de resterande två i hemmiljöer. Inför 

intervjuerna lästes de etiska aspekterna upp och informanterna hade en vecka före intervjuerna 

fått tillhanda ett missivbrev (se bilaga 1). Varje intervju är lite över en timme lång och den 

totala intervjutiden är fyra timmar och tjugo minuter. Riktmärket för uppsatsen var fem timmar, 

men de fyra intervjuerna gav så pass rikligt material att undertecknad upplevde teoretisk 

mättnad.73  

4.3 Urval 
Urvalet av informanter genomfördes genom en anonym kontakt som assisterade med tillgång 

till aktivister i ett nätverk. Undertecknad fick en lista med ett antal personer som ville medverka 

i studien. Således kan det tolkas att studiens urvalsteknik ursprungligen skedde genom 

snöbollsurval74 men i ett senare skede av icke-slumpmässigt urval. Undertecknad har inte bett 

informanterna att tipsa om andra som skulle ha möjlighet att medverka i studien, utan 

informanterna valdes ut och kontaktades enbart från listan.  

Det finns två kriterier för urvalet av informanter till studien. Det första är att informanterna är 

aktiva med metoden civil olydnad samt att de är öppna med det. Det andra kriteriet är att 

informanterna antingen ska ha kunskap, åsikter eller ansedd förståelse för hur det svenska 

                                                           
71 Peter Esaiasson, et al. Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 268. 
72 Karl Erik Rosengren, Peter Arvidsson. Sociologisk Metodik. 177. 
73 Peter Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. 42.  
74 Ibid. 41. 
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juridiska systemet fungerar eller att informanterna har erfarenheter av rättssystemet. 

Erfarenheterna kan antingen vara att informanten har närvarat som åhörare vid rättegångar mot 

aktivister, ha kännedom om tidigare fall eller att själv blivit ställd inför rätta. Det var 

kontaktpersonen som fick göra bedömningen och undertecknad fick lita på hens omdöme. 

Totalt är det fyra informanter som deltar i studien, varav två är män och två är kvinnor. Samtliga 

är i åldrarna 20–28 år med olika erfarenheter och har genomfört olika typer av aktivism. Två 

av informanterna har enbart genomfört miljöaktioner och de resterande två har utfört, förutom 

miljöaktioner, anti-deportationsaktioner. Tre av informanterna har genomfört flera civila 

olydnadsaktioner och en informant har enbart gjort en aktion tidigare. Ingen av informanterna 

har blivit ställda inför rätta personligen men samtliga var bekanta med andra aktivister och fall 

som hamnat i rätten.  

4.4 Bearbetning av data 
Innan studien inleddes var det viktigt att operationalisera varje centralt begrepp som studien 

ämnar undersöka. Begreppen har definierats för att passa studiens syfte och frågeställning. 

Rättssociologin operationaliserade följande: strategier inom rättssystemet, användande av 

rättssystemet. Den individuella påverkan operationaliserade följande: upplevelser vid aktioner, 

trauman, sociala nätverk och slutligen relationsband mellan aktivister. 

Transkriberingen av intervjuerna skedde successivt efter varje intervju. Transkriptionerna är 

nödvändiga att ha till hands när kodningen genomförs.75 Kodningen har gjorts efter två 

tekniker, den öppna och den selektiva kodningen, för att skapa bra struktur och få möjlighet att 

fånga upp olika nyanser i materialet.76 Syftet med den öppna kodningen är att bryta ner, 

undersöka, jämföra och begreppsligöra data.77 Den öppna kodningen genomfördes genom att 

läsa transkriptionerna samtidigt som undertecknad lyssnade på ljudupptagningen. Anledningen 

till detta var för att lyssna på tonläge, om informanten härmade någon, ironiserade eller sade 

en mening med en oseriös röst för att gestalta någon annan, exempelvis polis eller jurist.78 Det 

är viktigt att det inte förekommer några felciteringar, men också om informanterna skulle göra 

ironiska röster eller gestalta någon annan att det inte uppfattas att vara informanternas egna 

                                                           
75 Göran Ahrne, Peter Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. 2 uppl, Stockholm: Liber, 2015, 63. 
76 Ibid. 
77 Steinar Kvale, Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, 2014. 241. 
78 Ibid. 172. 
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ord, därav spelade ljudupptagningen en central roll i både transkription och hela 

kodningsprocessen. 

Vid den öppna kodningen skapades det övergripande teman utefter det som informanterna själv 

valde att tala om. Vid den öppna kodningen växlades det mellan de olika transkriptionerna för 

att undersöka om det fanns likheter i de övergripande teman som informanterna berättar om. 

Några exempel på de öppna koder som skapades var upplevelser av rättssystemet, polisväsen 

och solidaritet. 

Efter den öppna kodningen påbörjades den selektiva kodningen. Det som skiljer den öppna och 

den selektiva kodningen är att man använder de koder som framstår som viktigast och mest 

frekventa.79 Syftet med den selektiva kodningen är att skapa detaljerade underkoder till de mera 

övergripande koderna som skapades under den öppna kodningen. Den selektiva kodningen 

genomfördes på samma sätt som den öppna kodningen genom att växla mellan de olika 

transkriptionerna och lyssna på ljudupptagningen. Vid den öppna koden skrevs det ner 

upplevelser av rättssystemet och känslouttryck som informanterna visar, bland annat orättvisa, 

ilska, avsky och odemokratiskt. Efter detta skapades det kodningstabeller för att förenkla 

navigeringen när analyskapitlet författades.  

Analyskapitlet är uppdelat i två huvudteman: Rättssystemet som arena och verktyg för hållbar 

aktivism. För varje huvudtema finns det mindre sub-teman. Rättssystemet som arena har tre 

stycken: när ändamålen helgar medlen, media, polisväsen. Verktyg för hållbar aktivism har 

fyra stycken: förberedelser, efterarbete, solidaritet samt risker för fortsatt aktivism.  

4.5 Etiska reflektioner 
Som undertecknad redogjorde för i kapitel 4.1 är studien av en känslig karaktär. Således är det 

viktigt att betona de etiska aspekterna och förse korrekt och tydlig information till 

informanterna inför intervjutillfället. En intervju är en interaktion där en person anförtror sig 

till en annan, i detta fallet undertecknad som forskare.80 Informanterna fick ta del av 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer, det vill säga vilka rättigheter som informanterna 

kan åberopa samt vilka skyldigheter som undertecknad har mot dem. Studien berör samtliga 

                                                           
79 Andreas Fejes, Robert Thornberg (red.), Handbok I kvalitativ analys, Stockholm: Liber, 2015. 52. 
80 Göran Ahrne, Peter Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. 48. 
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fyra etiska principer: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav.81  

Ett missivbrev (se bilaga 1) skickades ut till informanterna en vecka före intervjun och de fick 

läsa, eller få missivbrevet uppläst före intervjuerna för att skapa klarhet mellan båda parterna 

samt att de uppmanades att ställa frågor om det fanns något som var oklart. Informanterna har 

försäkrats att informationen som samlats in inte kommer att missbrukas så som att namn eller 

andra identifierbara uppgifter inte kommer ut till offentligheten. Det är viktigt att de som 

intervjuas ska få bästa möjliga förutsättningar att känna sig säkra i intervjumiljön.82 Vid 

intervjutillfällena förekom det kritik mot stat, rättsväsen, myndigheter som offentliga personer, 

därför är det viktigt att denna informationen inte hamnar i fel händer som kan skada 

informanterna.83 Citaten som används i studiens analyskapitel är retuscherade för att ingen 

utomstående ska ha möjlighet att koppla det som sägs till informanternas identiteter. Därför 

har namn, kön, sysselsättning, arbete, utbildning samt fysiska signalement plockats bort ur 

citaten.84 Till följd av detta kallas varje individ som medverkar i studien för ”informant” och 

har tilldelats en slumpad siffra mellan 1–4. Det förekommer inga definierade könspronomen i 

studien, utan alla medverkande benämns könsneutralt som hen. 

4.6 Trovärdighet och generaliserbarhet 
I boken Handbok för kvalitativa intervjuer tar Göran Ahrne och Peter Svensson upp en 

intressant semantisk benämning av de traditionella begreppen validitet och reliabilitet. De 

kallar begreppen för trovärdighet och generaliserbarhet, för att passa den kvalitativa 

forskningen bättre. Inom kvalitativa studier finns det inte likvärdiga mätinstrument som finns 

i den naturvetenskapliga och kvantitativa forskningen, vilket innebär att forskningsunderlaget 

vid kvalitativa studier inte har samma möjligheter att dra slutsatser som när man kan kvantifiera 

materialet. Mätningarna och generaliserbarheten i kvalitativa studier är mer analys-och 

nyanseringsdriven.   

Trovärdigheten i en studie är viktig. Ahrne och Svensson menar att den som läser studien måste 

förlita sig på att forskningen är korrekt genomförd och att forskaren har gjort det som hen har 

påstått sig att göra.85 I en kvalitativ studie stärks trovärdigheten av transparensen i studien, då 

                                                           
81 Codex, ”Vetenskapsetiska principer”, tillgänglig: 
 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, (hämtad 2018-05-10) 
82 Göran Ahrne, Peter Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. 61. 
83 Ibid. 62. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 24. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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detta är mycket avgörande om studien upplevs vara trovärdig eller inte. En genomgående 

egenskap för att stärka studiens trovärdighet är att kritisera och debattera sin egna studie. 

Genom att redovisa forskningsprocessen så transparent som möjligt och visa de eventuella 

brister eller osäkerheter som finns i studie kan läsaren ta del av genomförandet och bilda sig 

en klarare uppfattning om studien. 86 För att säkerställa studiens trovärdighet har 

forskningsprocessen och tillvägagångssättet vid urvalet av informanter, insamling och 

bearbetning av data försökt redovisas så grundligt som möjligt. I analyskapitlet citeras 

informanterna för att stödja det som presenteras. Informanterna har tillfrågats och godkänt 

(publicering av) samtliga citat i studien. Det finns alltid en risk att informanterna upplever att 

de har blivit felciterade eller att de säger något som de ändå inte vill ska hamna i studie.87 

Genom att kontakta informanterna under processens gång, ger undertecknad dem möjligheter 

att påverka studien och säkerställa att informanternas ord inte misstolkas och missbrukas. Vid 

tolkningar och observationer av materialet finns det alltid en fara för trovärdighetsproblem av 

studien88, således studeras det explicita i intervjuerna då det implicita är svårare att verifiera. 

En av de viktigaste aspekterna är att förhålla sig till är studiens författande av syfte och 

frågeställning, vilket i följande studie får anses vara den viktigaste trovärdighetsnivån att 

uppnå.89 

Det andra begreppet som Ahrne och Persson redogör för är generaliserbarhet. Generalisering 

innebär att forskaren skall kunna uttala sig bortom studiens urval och göra vissa generella 

slutledningar om populationen. Svårigheterna med att generalisera brukar lyftas som en av det 

svårare aspekterna av kvalitativ forskning. Det saknas vedertagna sanningar och metoder för 

att nyansera forskningsmaterial mot en population och det är nästintill omöjligt att veta på 

förhand om studiens urval är det mest lämpade för att studera populationen.90  

Studien hade kunnat designas på det sätt att flera personer intervjuas från olika nätverk. Det 

kan vara en annan emotionell påfrestning om informanterna hade ägnat sig åt sabotage i 

krigsområden. Hade studien haft möjlighet att inkludera olika typer av aktivister från olika 

områden och att informanterna från olika nätverk och länder, skulle ett större 

miljööverskridande urval leda till en mer generaliserande slutsats.  

                                                           
86 Ibid. 25-26.  
87 Göran Ahrne, Peter Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. 25-26. 
88 Ibid. 66. 
89 Ibid. 26. 
90 Ibid. 27. 
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5. Analys 
I detta kapitel presenteras analysen utifrån de genomförda intervjuerna. Kapitlet delas upp i två 

huvudteman: rättssystemet som arena samt verktyg för hållbar aktivism. Avslutningsvis för 

varje huvudtema sammanfattas empirin utifrån de teoretiska ramverken.  

5.1 Rättssystemet som arena 

5.1.1 När ändamålen helgar medlen 
Det finns en utvidgad diskussion hos informanterna om det är rätt eller fel att bryta mot en lag. 

Informanterna upplever att det som skiljer civil olydnad mot andra typer av aktioner är att 

aktivisten upplever att hen gör moraliskt rätt. Informanterna är medvetna att den moraliska 

rätten är subjektiv, även om den är lika legitim för det. Informanterna refererar till ende 

geländes aktion mot en brunkolsgruva i Tyskland. De berättar att Miljöpartiet hade gått till val 

med att man skulle stänga en brunkolsgruva i Tyskland, varav senare regeringen istället valde 

att sälja kolgruvan vidare till ett tjeckiskt bolag. Detta anser informanterna vara något som 

borde uppmärksammas mer och att aktivisterna som genomförde aktionen gjorde det rätta.  

Informant 3 vill påpeka att aktioner görs för en större orsak. Hen menar att staten bryter mot 

grundlagen och hänvisar till en författning i grundlagen som fastställer att staten skall försäkra 

att landet är hållbart för kommande generationer. Informant 3 menar att staten begår en värre 

lagöverträdelse än vad aktivisterna gör: ”Hotet som vi försöker stoppa eller synliggöra är större 

och viktigare än lagen som vi bryter”. 

Omskrivningen av historien var något som uppkom hos flera av informanterna för hur civila 

olydnadsaktioner blivit iakttagna när de ägde rum kontra hur de iakttas ut ett historiskt 

perspektiv. Informant 1 berättar en intressant aspekt av det hela: 

Medborgarrättsrörelsen i USA bröt definitivt mot lagen. Men lagen som man i 

efterhand och många ansåg att dem gjorde fel där och då, det var ett brott och ett 

moraliskt fördömande mot de. Historieskrivningen brukar sudda ut att man faktiskt 

bröt mot lagen. Nu säger de att Martin Luther King höll ett tal och sade att han hade 

en dröm och så försvann rasismen i USA. […] man berättar inte den historien om 

människor som varit vägen och varit jobbiga och brutit mot samhället normer och 

går öppet mot samhället lagar. 

Det finns en överensstämmande syn hos informanterna att ur ett historiskt perspektiv 

rättfärdiga aktivistens livsval och handling och i framtiden få en absolution från samhället som 

exemplet med den amerikanska kvinnan Rosa Parks som bröt mot lagen då hon vägrade att 

byta plats och flytta sig för en kaukasisk amerikansk man på en buss. Informant 2 menar att 

lagarna inte är statiska utan föränderliga där lagen skapas av makten, samhället och av folket. 
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Således rättfärdigas valet att bryta mot lagen i vissa fall eftersom, enligt informant 2, lagar inte 

är av naturen givna.  Informant 2 menar att som civil olydnadsaktivist har man den moraliska 

rätten och att man ofta blir rättfärdigad historiskt. Informant 3 har en liknande syn att lagarna 

tolkas av den dömande makten.  

Informant 4 ger en annan bild än de andra informanterna om rättssystemet: ”Det är människor 

som utövar sin makt mot människor, det är orimliga grejer som sker. Det är ett rasistiskt 

rättssystem, det är inte rättvist alls. […] det är en stat som förtrycker oss människor. […] 

systemet överlag är bara ruttet”. Hen anser att rättssystemet enbart är en apparat för att utöva 

makt över folket, där rättssystemet förtrycker människor med annan hudfärg och med andra 

politiska åsikter än de som makten besitter. Varav hen avslutar med att säga att systemet är 

ruttet.  

5.1.2 Media 
Rättssystemet är något som inte allt för sällan upplevs vara problematiskt för individer som 

engagerar sig i civil olydnad. Det är viktigt för aktivisterna och organisationerna som bedriver 

civil olydnad att kommunicera ut riskerna med aktionerna och vilka strategier som används 

vid eventuell rättsprocess. Det är en viktig del i arbetet att vid en rättsprocess uppmärksamma 

allmänheten på företagens problem. Informanterna medgav att det kan vara viktigt att använda 

sig av media för att uppmärksamma rättsprocessen som en viktig del av aktionen.  

Man försöker dra dit media, så att när de sitter i rätten att det görs en stor grej av 

det, det skall vara obekvämt för företagen att ställa aktivisterna inför rätta. Det blir 

ännu ett tillfälle att synliggöra deras grejer […] sitter Sveriges Radio och spelar in 

det så är det något som kommuniceras ut, det blir användbart. 

Genom att mobilisera tidningar, radio och TV till rättegången för att göra reportage skapas 

ytterligare fokus på företagen. 

5.1.3 Polisväsen 
Polisvåld men framförallt övervåld är något som informanterna berättade mycket om. 

Informanterna berättar unisont om att polisens grova övervåld inte får uppmärksamhet i rätten 

och att de utredningar som polisen gör internt sker utan någon större insikt från allmänheten. 

De interna utredningarna som görs inom polisväsendet upplever informanterna sällan eller 

aldrig leder till några reella konsekvenser för poliserna. Informant 2 anser att det är viktigt att 

civila olydnadsaktivister anmäler övervåld från polisens sida för att skapa större 

uppmärksamhet kring problemet. 
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Informant 3 menar att poliserna alltid har ett val som individer att välja att utsätta aktivister 

för skada. Informant 1 upplevde att olika vittnesmål väger olika tungt i rätten. Med detta, 

menar informant 2, att det är viktigt för aktivister att självdokumentera och visa upp oklippt 

material i rätten, då hen menar att myndigheter brukar klippa och redigera de videos som 

släpps. 

Jag tror inte vi lever i en rättsstat i många fall, framförallt tror jag att många domar 

ofta har straff med politiska bakgrunder […] Jag har inte så stort förtroende att 

övervåldet från polisen kommer att tas på allvar genom den lagliga vägen, jag har 

erfarenheter av att det inte sker. Eftersom de har interna utredningar och att de får 

döma sig själva mer eller mindre. Så jag har ganska låg tilltro. 

Detta citat kommer från informant 2, som uppvisade en låg tilltro till det svenska rättssystemet. 

Hen menar att polisen inte bedöms på samma villkor som aktivisterna. Ett ämne som togs upp 

under intervjun av informant 2 var polisernas interna utredningar. Hen menar att poliserna 

slipper undan juridiskt ansvar för sina handlingar, varav hen refererar till en aktion där 

poliserna inte hade ID-nummer vilket resulterade i att det inte gick att peka ut dem och deras 

handlingar i ett senare skede. Hen upplever att det är problematiskt att ställa poliser till svars 

för övervåld eftersom de är svårare att identifiera och ännu svårare att bevisa rätten för vad 

aktivisterna hävdar de facto har hänt. Polisen har interna utredningar som sköts av en enhet 

inom polisen som bedömer polisens agerande. Detta innebär att poliser bedöms på andra 

villkor och resulterar i att majoriteten av informanterna som medverkar i studien anser sig ha 

låg tilltro till det svenska rättssystemet.  Informant 1 menar också att det saknas konsekvenser 

för poliserna som begår tjänstefel och övervåld. Hen refererar till demonstrationerna i 

Limhamn 2014 där polisen hävdar att det hade kastats stenar och ammoniakballonger mot 

poliserna, vilket i senare utredningar visade att varken stenar eller ammoniakballonger hade 

de facto använts som projektiler mot polisen. Hen menar att polisen bara kunde ta tillbaka det 

som de hade sagt utan några konsekvenser. 

Informant 3 upplever att rättssystemet finns till för att avskräcka folk från att göra aktioner och 

att det borde finnas lagar som reglerar polisens befogenheter att pepparspraya eller bruka våld 

mot människor som sitter ner och genomför fredlig demonstration eller aktion. Hen menar att 

polisen kan välja att låta en demonstration genomföras eller inte, genom att tolka sina juridiska 

befogenheter olika från situation till situation. 

Informant 1 menar utöver detta att det svenska rättssystemet är ett uttryck för klassamhället, 

vilket innebär att de lagarna som finns och de som utövar rätten påverkas av vilket samhället 

som man lever i, lagarna påverkas av det ekonomiska systemet som råder. Klassamhället blir 
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förkroppsligat av de som utfärdar och tolkar lagarna, där hen menar att juristerna är ett eget 

skikt i samhället som inte nödvändigtvis lever efter samma förutsättningar som gemene man.  

5.1.4 Analys av rättssystemet som arena 
När informanterna berättar om sin syn på rättssystemet förefaller det undertecknad att det 

juridiska systemet är tolkningsbart. De har låg tilltro till det svenska rättssystemet och i vissa 

fall ingen tilltro alls. Det målas upp en bild att de juridiska lagarna står över de moraliska 

lagarna, varav informanterna menar att lagar skyddar företagen och inte tar hänsyn till den 

individuella människan. Straffen som åläggs aktivisterna är orimligt höga för den 

lagöverträdelse som egentligen begås. Informanterna hänvisar till historiska händelser, hur 

lagar och synen från samhället har förändrats till det positiva tack vare människor som ägnat 

sig åt civil olydnad. Med utgångspunkt i Stellan Vinthagens perspektiv om normativ reglering, 

som redovisas i kapitel 3.3, finns det en genomträngande uppfattning att rätten som aktivister 

handlar efter är den sanna rätten. De betraktar sina handlingar, både ur ett historiskt och ett 

samtida perspektiv, som en överordnad princip som samhället bör styras efter. 

Informanterna uppvisar en mycket rättspessimistisk syn på den svenska rättssystemet. 

Informant 4 menar att rättssystemet är enbart ett uttryck för makten att utöva dess befogenheter 

över folket samt att systemet är ruttet. Informant 2 upplever inte att vi lever i en rättsstat i 

många fall och att olika vittnesmål väger olika mycket. Samtliga informanter uppvisar ilska 

mot att polisen inte bedöms på samma sätt som aktivisterna, eftersom polisen sköter egna 

interna utredningar som utomstående inte kan påverka eller följa. Polisens upplevda övergrepp 

och övervåld mot aktivister är något som negligeras i rätten och förpassas till interna 

utredningar inom polisväsendet där konsekvenserna inte går att verifiera. Det finns poänger 

med att faktiskt bli arresterad och att det startas en rättsprocess för att skapa uppmärksamhet åt 

problembilden som aktivisterna ser. Genom att mobilisera media och skapa uppståndelse kring 

fallet kan man försvåra situationen för det utpekade företaget i hopp om att det bildas en allmän 

opinion mot företaget och i stället sympatier för aktivisterna att legitimera sin ställning i rätten.  

Det skapas empowerment mellan aktivisterna att driva vidare sin fråga genom att göra en 

negativ upplevelse till en positiv orsak. Upprättelsen för tidigare aktioner i historien inger hopp 

att den moraliska rätten kommer slutligen få en absolution från samhället, genom detta minskar 

rättsprocessens negativa aspekter. 

Utifrån teorin om rättspluralism tolkar undertecknad att aktivisterna upplever att det finns, eller 

bör finnas, ett pluralistiskt rättssystem. Istället för att samhället enbart existerar utifrån juristens 
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lagbok, ska rättssystemet samexistera med andra sociala och politiska värderingar samt 

normsystem. Den historiska upprättelsen ger aktivisterna förhoppningar att rättssystemet skall 

förändras efter kulturella händelser som förändrar samhällets normsystem. Aktivisterna 

applicerar en tydlig rättslig legalstrategi genom att mobilisera media till rättegångarna. Det blir 

ett viktigt vapen att legitimera orsakerna för ens handling i förlitan om att skapa sympatier för 

aktivisterna från allmänheten. Att visa upp oredigerade videoklipp i rätten kan enligt informant 

2 ge allmänheten en inblick i polisens övervåld. Ytterligare en viktig aspekt är att synliggöra 

företagets gärningar för allmänheten. 

Gustafsson och Vinthagen är intresserade av relationen mellan rättssystemet och sociala 

rörelser och hur medborgare kan använda lagen. I kapitel 3.1 redovisas det för fem olika typer 

av strategier som sociala rörelser har till sitt förfogande.  Genom att göra motstånd mot rätten 

visar de upp en kompensation mot rättssystemets befintliga normer. Aktivisternas 

rättspluralistiska normbildning som tar utgång från historiska frikännande för andra aktivister 

som Martin Luther och Rosa Parks, vilket resulterar i att informanterna vill reformera 

rättssystemets villkor. Till följd av att mobilisera media kan aktivisterna sprida sitt budskap till 

allmänheten och således påverka utomstående aktörer. Fördelen med att exponera företag och 

rättssystemets orättvisor för att bilda en bredare opinion som legitimerar aktivisternas 

handlingar. Aktivisterna använder sig också av den tredje aspekten, utmana existerande 

rättsordningar och normregler genom att hävda en tolkning eller annan rättslighet. 

Informanterna påvisar att den moraliska rätten som de använder sig av bör vara större än den 

faktiska juridiska monismen. Informanterna menar att hotet som aktivisterna försöker stoppa 

och synliggöra är viktigare än lagen som de bryter. Informant 3 menar att aktioner genomförs 

för en större orsak och att staten bryter mot en grundlag som fasthåller att staten skall försäkra 

att landet är hållbart för kommande generationer. Att påvisa detta i rättssammanhang utmanar 

de befintliga rättsnormerna och hänvisar till aktivisternas moraliska normsystem som är 

konstruerat utifrån kulturella, sociala och historiska värderingar.  

Det finns inget hos informanterna som tyder att de är intresserade av Gustafssons och 

Vinthagens fjärde eller femte legalstrategi. Informanterna uppvisar inga tecken att de vill störta 

rättssystemet för att implementera sina rättsnormer och inte heller underminera den redan 

befintliga rätten.  
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5.2 Verktyg för hållbar aktivism 

5.2.1 Förberedelser 
När en aktion genomförs är det essentiellt att varje individ som deltar ska ha kunskap om vilka 

mål som aktionen har, vad som är inom ramarna för aktionen och vad som går utanför ramarna 

för aktioner. Inför en aktion är det viktigt med kommunikation och att korrekt information når 

ut till aktivisterna. En strategi att göra detta är genom aktionsträning, vilket innebär att man 

förbereder sig rent praktiskt för vad som kan komma att behövas vid aktionen. Vid sådana 

träningar kan man få lära sig att göra armkedjor och prova att springa förbi poliskedjor. 

Informant 3 anser att en viktig aspekt för att känna sig trygg som aktivist och vara väl förberedd 

inför en aktion är att få kunskap om säkerhetsenheternas rättigheter. Informant 2 berättar om 

en strategi som används för att skapa organisation och få möjlighet att kommunicera ut order 

och strategier till stora mängder människor under större aktioner: 

Kommunikationen kan ske på olika sätt, det finns något som heter mic-check som 

är jättekonstigt. Någon ropar mic-check och alla som är runt omkring för ett eko av 

det den säger, så det blir som en mänsklig megafon. Alla som hör säger samma sak 

och då hör fler. Till exempel mic-check så ropar någon ”spread out” och så ropar 

alla efteråt ”spread out”, så går det ut till flera människor. Det är spännande. 

Det finns andra viktiga verktyg för att skapa bra förutsättningar för en effektiv aktivism. Vid 

en aktion som informant 1 medverkade i var det aktivister som åkte över hela världen som höll 

presentationer, visade motiverande videos, höll workshops där deltagaren fick ta del och lära 

sig redskap för civil olydnad utifrån de regler och överenskommelser som fanns. När en aktion 

genomförs är det viktigt att inte sätta press på deltagare som inte vill göra något som deltagaren 

känner sig obekväm med. Det är viktigt att aktivister bestämmer sig i ett tidigt skede om vad 

man är bekväm eller obekväm med att göra.  

Man behöver aldrig göra mer än vad ni vill, man kan alltid vända sig om och gå 

tillbaka. Det enda som är jobbigt med att man går ifrån en grupp […] Men man har 

alltid valet och det finns inget tryck att göra det man inte vill […] Den var min första 

aktion och vi kände oss inte helt redo att bli misshandlade, ännu, så då ställde vi oss 

upp och då hade man kunnat tänka att resten av gruppen inte skulle vara jättetaggade 

på det. Men alla var okej, de sade: vi ses sen, ha det så bra och klappade. Det var 

jätteglad och go’ stämning. 

Informant 3 menar att det är viktigt att det inte finns någon press på någon att genomföra saker 

som individen inte är bekväm med. Om någon dessutom skulle vilja avbryta aktionen sätter 

ingen press eller lägger några värderingar om personen skulle vilja lämna området. Det är 

viktigt att ge stöd till dem som väljer att lämna och acceptera deras beslut.  
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Informant 2 menar att en aktion kan bestå av flera olika nivåer, varav konfrontation är en av 

dem. Det är viktigt att veta att det kan finnas många olika nivåer och att alla skall betraktas 

vara likvärdiga. Vid en aktion som hen medverkade i hade de vängrupper på 5–15 personer 

och sedan ingick de alltid i ett vän-par. Ett vän-par består av två aktivister och man ska alltid 

vara tillsammans. Genom denna taktiken blir ingen lämnad själv om något skulle hända. Om 

någon skulle bli arresterad följer ens vän med för att visa solidaritet. Det är viktigt att skapa 

en gruppdynamik och grupptillhörighet vid aktioner eftersom det kan vara obehagligt och det 

kan uppstå situationer som är traumatiserande.  

5.2.2 Efterarbete 
Ett viktigt verktyg för att klara av civil olydnad långsiktigt är efterarbete. En civil 

olydnadsaktion kan vara mycket traumatisk och det kan inträffa saker innan, under och 

eftersom kan sätta djupa spår hos individen.  Informant 2 menar att efterarbetet är essentiellt 

för att skapa förutsättningar för en hållbar och långsiktig aktivism. 

Jag var del av en anti-deportation när de skulle göra en massdeportation och det var 

många personer som kände dem som skulle deporteras och i samband med att 

bussarna åkte iväg lyckades vi inte stoppa bussen. […] I och när bussen rullade iväg 

var det jättemånga av personerna som skriker ut i panikångest och förtvivlan, också 

var det en hotfull situation med poliser som i mina ögon använde sig av ett 

oproportionerligt våld. Då är det viktigt att prata för att kunna fortsätta göra aktioner. 

Det är viktigt att ta hänsyn till de traumatiska händelserna och se till att aktivisterna ges verktyg 

för att processa det som de har gått igenom. Nätverken ska ge stöd och ge utrymme för att 

individer vågar visa sina tankar och känslor inför varandra. Utan samtalen tror informant 2 att 

det finns en stor risk att människor inte vågar göra fler aktioner och hänvisar till en 

aktionsträningsinstruktör som inte vågade göra aktioner då hen inte reagerade bra på polisens 

övervåld. Det finns också ytterligare en risk att vid för stora påfrestningar att aktivisterna 

lämnar rörelsen helt och hållet.  

5.2.3 Solidaritet 
Gripandet vid en aktion och de juridiska efterföljderna är inget som passerar obemärkt förbi 

organiseringen av en civil olydnadsaktion. Kommunikation mellan deltagare och aktion 

gällande de eventuella rättsliga efterföljderna är mycket centrala för hur aktivisterna bemöter 

rättssystemet. Informant 1 menar att det finns ett antal olika strategier där aktivisterna 

använder sig av rättssystemet för att legitimera sin orsak och ge stöd till sina kamrater som 

blivit åtalade. Genom att ställa sig bakom aktivisten och visa hen solidaritet kan man hjälpa 

varandra att klara sig utan att bli skuldsatt, men också hjälpa individen att fortsätta genomföra 
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aktioner. Informanterna berättar om liknande strategier som aktivister har använt sig av i rätten 

för att skapa solidaritet mot den som står inför rätta. Förutom solidaritetsmanifestationer 

utanför rätten som offentliga insamlingar, stödfester där deltagarna får swisha valfritt belopp 

har det också förekommit att organisationen eller deltagarna vid aktionen har sålt t-shirts för 

att skapa flera inkomstkällor. Informant 2 menar att det är jätteviktigt för de drabbade att 

människorna och aktivisterna i deras omkrets går ihop för att lösa boten tillsammans så att de 

drabbade personerna skall våga delta i en aktion igen. Det finns en tanke att kollektivisera 

straffet mellan aktivisterna, ingen skall stå ensam och möta de juridiska konsekvenserna. Vid 

en eventuell rättsprocess har aktivisterna ägnat sig åt manifestationer utanför rättshuset och ge 

vittnesmål där de skildrar deras upplevelser av situationen.  

5.2.4 Bemöta riskerna med fortsatt aktion 
Informanterna upplever inte att straffen har ökat mot de aktionerna som de har genomfört och 

brukar genomföra. Det finns ett konsekvenstänk att man, med enkla medel kan skapa bättre 

förutsättningar för att inte bli lagförd. Genom att mobilisera större aktioner med fler människor 

blir det svårare för polisen att lagföra deltagarna, eftersom man smälter in i mängden. De 

uppger att som deltagare känner man sig betydligt tryggare när man gör aktioner där flera tusen 

deltar än om man bara är tio-femton stycken. För att uppnå större aktioner krävs det att fler 

människor mobiliseras till aktionerna. Tack vare nätverken som bildas mellan aktivisterna 

skapas det bättre förutsättningar att mobilisera människor, inte bara från Sverige, utan från hela 

världen att delta vid aktionerna. Ytterligare en poäng som uppstår med att mobilisera fler 

människor är att ju större aktionerna är, desto fler människor kan känna sig manade att delta. 

Om det är en större aktion kan det upplevas vara säkrare, men också att det finns större 

möjligheter att uppnå reell politisk förändring.  

5.2.5 Analys av verktyg för hållbar aktivism 
Olika verktyg används för att skapa hållbar aktivism och man kan dela upp dessa i två 

kategorier: förberedande och efterarbetande. De förberedande är aktionsträning, där 

aktivisterna får lära sig att göra armkedjor och springa igenom poliskedjor. Det finns många 

viktiga poänger med att utbilda aktivisterna om deras rättigheter och vilka befogenheter som 

poliser och annan säkerhetspersonal har. Att lära sig kommunikativa handrörelser och förstå 

syftet med mic-check gör att aktivisterna blir väl förberedda inför en aktion. Kompetensen 

mellan aktivister sprids genom dessa aktionsträningar och möten inför aktionssammanhang. 

Utifrån Stellan Vinthagens teori om normativ reglering blir rollagerandet en viktig aspekt. 

Genom konflikdramatiserade övningar blir rollspelet ett viktigt verktyg för att förbereda en 
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aktivist inför en aktion. Aktivisterna får prova på olika roller och det sker ett antal viktiga 

aspekter: Först och främst skapar rollerna bättre förståelse för samspelet mellan aktivisterna 

och de tidigare socialiserade rollerna bryts. För det andra får aktivisten praktiska färdigheter, 

vilket leder till bättre kunskaper och praktisk vana vid det faktiska aktionstillfället. Exempelvis 

när de övar att springa förbi poliskedjor. Det tredje är att aktivisterna kan lära sig förstå hur 

viktigt det sociala samspelet är mellan varandra. Genom att lära sig göra armkedjor blir de 

medvetna hur mycket den enskilda individen spelar roll i helheten, så väl som hur helheten 

spelar roll för att uppnå det politiska målet. Den enda sidan från Vinthagens definition av 

rollagerande som informanterna inte uppvisade var empatikonstruktionen för ”den andre”. 

Som undertecknad redogjorde i kapitel 5.1.3 finns lite om än nästan ingen förståelse för 

polisens agerande vid aktionssammanhang. Bytet av roller upplevs ge aktivisterna större fog 

för att hävda att polisen alltid har ett val att använda sig av våld mot aktivister. 

Den andra kategorin, efterarbete, har utvecklats för att bli ett viktigt verktyg för att skapa 

hållbar aktivism. Det är inte allt för sällan som informanterna har upplevt traumatiska 

upplevelser vid en aktion. De berättar att efterarbetet blir en viktig del att följa upp aktionen 

med. Genom att hålla samtal och visa stöd för varandra ökar förutsättningarna för att en enskild 

individ ska klara av att fortsätta med aktivism långsiktigt. Vinthagen menar att en viktig del att 

forma en normativ reglering för sociala rörelser, till dess att den hegemoniska maktordningen 

har störtats, är att uppvisa en social gemenskap och sprida denna vidare. Genom detta 

antagande är det centralt att uppmärksamma den solidaritet som man visar varandra inom 

rörelserna. Rättegången blir, som redovisas i kapitel 5.1.4, en förlängd arm av aktionen. 

Solidariteten handlar om att ingen skall bära en börda själv. Vid vissa aktioner har 

informanterna haft vängrupper och vän-par, vilket är en annan aktivist som följer med om man 

skulle bli gripen. Vid en rättsprocess är det betydande att skapa en känsla av tillhörighet där 

andra aktivister visar sitt stöd genom att anordna fester, livespelningar, sälja tröjor för att samla 

in pengar samt närvara vid rätten för att uppmärksamma orättvisorna. Solidariteten i rätten är 

en väsentlig del av efterarbetet för att hänvisa till de sociala förbindelser som finns inom 

rörelserna. 

Normsystemet som aktivisterna bygger upp är baserat på ett antal kulturella och historiska 

värderingar. Dessa värderingar är viktiga när aktivisterna skall rättfärdiga sina handlingar. De 

kulturella normerna bygger på den historiska absolutionen som tidigare aktivister fått, vilket 

ger en förhoppning att samtida aktivisters handlingar och val rättfärdigas. Med andra moraliska 
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värderingar än de vedertagna samhällsnormerna blir värderingarna förutsättningarna för att 

utmana makten, skapa nya lagar samt utveckla de utomparlamentariska rörelserna ytterligare.  

För att analysera utifrån Gustafsson och Vinthagens legalstrategier blir dessa normbildningar 

ett samhällsemancipatoriskt arbete. Sociala rörelser har som avsikt att frigöra sig från 

samhällets normer, oavsett om det är inom rättssystemet eller samhälleliga normer överlag. 

Genom att bilda och arbeta för alternativa normbildningar än dem som föreställs i samhället 

blir sociala rörelser ett alternativ till den normativa politiken. Utomparlamentariska rörelser 

använder sina metoder för att sprida vidare sina normer.  

Genomförandet av aktioner kontinuerligt skapar ytterligare en aspekt för att vidareföra 

normerna. Informanterna hävdar att större aktioner har större genomslagskraft för politisk 

förändring samtidigt som risken för repressalier minskar. Vid mindre aktioner finns det en ökad 

risk för repressalier och en minskad chans för politisk förändring. Därför anser informanterna 

att det kommer bli viktigare i framtiden att genomföra större aktioner, så att budskapet och 

normsystemet sprids. Varje gång nya aktioner genomförs reproduceras normerna och etableras 

i den samhälleliga diskursen. Det är genom gemenskapen inom de sociala rörelserna som 

normerna manifesteras. Det är genom denna normetablering som det uppstår, utifrån 

Gustafsson och Vinthagen, en normativ reglering. Det är betydande att det genomförs en 

subversiv protest. Dels för att uppmärksamma de positiva orsaker som kan ersätta det 

orättfärdiga. Exempelvis via en miljöaktion där man kan peka att naturen kommer att må bättre 

av förändringarna från aktionen och således också människor under kommande generationer. 

Genom att bilda nya rollinnovationer skapar man alternativa möjligheter att förändra samhället 

till det bättre, exempelvis genom aktionsträning. 

Slutligen genomförs en civil olydnadsaktion för att utmana makten. Till följd av att 

kontinuerligt påvisa normerna i det offentliga rummet kan detta skapa en ny normgemenskap 

som kan attrahera andra med likande värderingar. Det är en väsentlig del att rörelserna utökas 

i antal deltagare, detta av två aspekter: den första är att skapa möjligheter för större aktioner 

som kan utmana makten med en större folkrörelse. För det andra skapas det förutsättningar att 

normsystemet utvecklas. Utan nya deltagare i rörelserna stannar utvecklingen av 

normsystemet. Stagneringen resulterar således i att rörelserna måste förlita sig på att de 

befintliga aktivisterna stannar kvar.  

Med detta i åtanke, är undertecknad medveten om att det finns fler faktorer som spelar roll för 

politisk förändring än bara baserat på aktionens omfattning.  
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5.3 Sammanfattning av analys 
Studies syfte är att uppnå en djupare förståelse för hur aktivisterna förhåller sig till 

rättsapparaten, undersöka den individuella påverkan samt vilka åtgärder som vidtas för att 

skapa förutsättningar för en hållbar aktivism.   

Analysen, som är uppdelad i två separata delar, har som avsikt att undersöka och analysera 

olika delar av studiens syfte. Den första delen ämnar redogöra hur aktivisterna förhåller sig till 

rättssystemet och vilka åsikter som uppvisas mot den svenska rättsapparaten. I analysen 

förevisar informanterna en relativt enhällig rättspessimistisk åskådning av det svenska 

rättssystemet och att rättssystemet är ett uttryck för klassamhället. Aktivister kan också 

använda sig av rättssystemet för att legitimera sina handlingar och använda sig av media för att 

exponera sin orsak till allmänheten. 

Den andra delen av analysen har som avsikt att undersöka vilka verktyg som används inom 

organisationer för att, på effektivaste sätt, bilda en långsiktig och hållbar aktivism. Under 

aktionssammanhang utsätts individen för stora påfrestningar, både psykiska och fysiska. Därför 

är organisering och övningar inför en aktion viktiga för att individen skall vara väl förbered för 

vad som väntar vid olika aktionssammanhang. Det ger organisationerna och individerna 

praktiska verktyg för att hantera de eventuellt traumatiska påfrestningar som deltagare kan 

utsättas för, både före, under och efter en aktion.  
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6. Avslutning 

6.1 Resultatdiskussion 
Frågeställningarna i uppsatsen var: Hur förhåller sig aktivister inom civil olydnad till 

rättsapparaten och vilka attityder uppvisar aktivisterna mot rättssystemet? Vilka konsekvenser 

har civil olydnad för den individuella aktivisten? Samt, hur skapar aktivisterna möjligheter att 

bedriva långsiktig aktivism? För att besvara dessa frågeställningar har legalstrategier, 

rättspluralism och normativ reglering tillämpats. 

Studien visar att det juridiska systemet upplevs att vara relativt problematiskt av informanterna. 

Enligt informanterna anses inte lagar vara av naturen given och lagarna tolkas på olika sätt 

beroende på vem och vilka som har befogenheten att tolka dem. Lagarna tolkas av de som sitter 

högst uppe på samhällsskiktet och upplevs ha en politisk agenda för hur de bedömer 

aktivisterna. Tolkningarna som görs skyddar företagen samt utövar makt över folket. Utifrån 

Vinthagens perspektiv om normer förefaller det att informanterna som ägnar sig åt civil 

olydnad betraktar sina handlingar som en överordnad princip för hur man bör leva. 

Informanterna uppvisar exempel på vad de anser är den sanna rätten och att deras handling 

därmed bör rättfärdigas. Följaktligen uppvisar informanterna i studien en rättspessimistisk syn 

på rättssystemet. Individer som ägnar sig åt utomparlamentariska metoder domineras av andra 

normsystemet än det som rättssystemet domineras av. Genom sociala, kulturella och 

ideologiska normer bildas en pluralism mellan aktivisterna och det monistiska rättssystemet. 

Således uppstår det konflikter mellan hur den moraliska rätten bedöms i jämförelse med den 

juridiska rätten. Informanterna hänvisar till historiska fall och de handlingar som utfördes vid 

de tidpunkterna inte var lagliga men har blivit lagliga med tiden. Aktivisterna uppger att de 

kulturella normerna är viktiga för att skapa en sammanhållning mellan aktivisterna, vilket 

öppnar för en absolution i framtiden. Polisens övervåld vid fredliga aktioner bedöms på andra 

villkor än vad aktivisternas lagöverträdelse blir. Det saknas en transparens från myndigheternas 

sida för hur polisen hanterar samt bedömer övervåldsfallen i de interna utredningarna. 

En rättsprocess är inte uteslutande negativt från informanternas sida, utan rättssalen blir en 

förlängd arm av aktionen där man kan använda sig av andra strategier för att påverka sin sak. 

Genom att mobilisera media till rättegångarna kan aktivisterna strategiskt använda sig av 

mediebevakningen av två anledningar: a) att legitimera sina handlingar genom att b) synliggöra 

för allmänheten vilka handlingar som företaget/företagen har gjort. 
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För att skapa bättre förutsättningar när en aktion genomförs är det viktigt att deltagarna får ta 

del av sina rättigheter, polisernas rättigheter, genomföra aktionsträning och ta del av 

motiverande filmer. För att fortsätta bedriva civil olydnad är ett systematiskt efterarbete viktigt. 

I efterarbetet tillåts aktivister att prata ut efter de eventuellt traumatiska händelser som de varit 

med om. Vid rättegångar är det viktigt att visa stöd genom att iscensätta solidaritetsaktioner så 

som att anordna fester samt hjälpa till att betala skadeståndet/boten. Ingen ska bli lämnad 

ensam, utan för att forma en ny normbildning som utvecklas är det centralt att rörelserna 

utvidgas.  

6.2 Slutsats 
Alla dessa verktyg som presenteras i studien är viktiga för att skapa förutsättningar för ett 

reproducerbart system. Om aktivisterna inte vågar genomföra aktioner och blir lagförda måste 

man förlita sig på att mediebevakningen från rätten kan skapa en så pass stark opinion från 

allmänheten att fler vågar engagera sig trots att riskerna för konsekvenser ökar. Men eftersom 

rätten och aktivisterna har olika sätt att tolka lagarna samt att det är rätten som har den juridiska 

rätten att tolka lagarna och utfärda repressalier finns det risk att det pluralistiska rättssystemet 

som aktivisterna har som norm inte ger den historiska absolution, som är viktigt för de 

utomparlamentariska rörelsernas reproduktion.  

Således finns det en risk att det blir för höga odds för att mobilisera nya deltagare till rörelserna. 

För- och efterarbete är essentiellt, dels för att skapa trygghet inför en aktion och klarhet mellan 

aktivisterna, men också att se till att aktivisterna ges möjlighet att processa det som de har varit 

med om. Stödaktionerna efter en rättegång blir viktiga för att hålla kvar deltagare. Genom att 

skapa solidaritetsband mellan aktivisterna kan man se till att den drabbade aktivisten vågar 

fortsätta. Ingen får lämnas utanför utan alla står och faller tillsammans.  

Det är viktigt för aktivister som använder sig av utomparlamentariska metoder att skapa 

medvetna legalstrategier för att uppnå långsiktiga mål. Syftet med att arbeta 

samhällsemancipatoriskt är att moraliskt frånkoppla sig från den monistiska definitionen av 

rättssystemet och de hegemoniska samhällsnormerna. 

6.3 Vetenskaplighet och kommunicerbarhet samt övergripande styrkor och svagheter 
Det var förhållandevis svårt att hitta informanter till studien. Det är en ganska liten del av 

befolkningen som ägnar sig åt civil olydnad och det är ännu färre som är öppna nog med det 

för att tänka sig bli intervjuade. Att göra en pilotstudie var ytterligare en svårighet eftersom det 

fann så lite informanter och därmed ingen möjlighet att slumpmässigt välja ut en för en 
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pilotstudie. Intervjuguiden blev istället testad på en person med politisk övertygelse och med 

kunskaper kring ämnet, men utan att ha genomfört aktioner själv. Detta innebar att flertalet 

frågor inte kunde besvaras på ett sätt som gjorde det möjligt för mig att ha möjlighet att 

utvärdera vissa frågor innan de testas i skarpt läge. Dock gav intervjuguiden både undertecknad 

och informanterna positiva samtal och några problem upplevdes inte som behövde åtgärdas. I 

denna studien fungerade det utan några större problem vid intervjutillfällena, men det hade lika 

gärna kunnat gå dåligt.  

En teori som fanns med ursprungligen för att förklara verktyg för hållbar aktivism var Niklas 

Luhmanns teori om sociala system men med fokus på autopoiesis. Teorin var intressant och 

analysen blev spännande sett till systemets reproduktion. Emellertid lyckades inte 

undertecknad gå in på djupet som önskat och upptäckte att Stellan Vinthagens teori om 

normativ reglering var mer lämplig för att förklara verktygen för hållbar aktivism. 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Eftersom denna studie undersöker rättssystemet kan det vara intressant att intervjua aktivister 

som blivit dömda för mer än skadestånd -och böter och göra en studie av de som engagerat sig 

och blivit fängslade för hur de upplever om orsaken var värt konsekvenserna. En annan 

intressant aspekt skulle vara att studera aktivister som driver egna privata nätverk med civil 

olydnad som gör aktioner på heltid och tillägnat sitt liv till att förändra världen.  

En liknande studie kan genomföras men med andra teoretiska perspektiv. Därför kan man 

modifiera intervjuguiden för att undersöka mer socialpsykologiska aspekter av att vara aktivist, 

exempelvis: stress, sociala band och emotioner.  

 

 

 

 

 

 



34 
 

Referenslista 

Analoga källor 
 

 

Cain. E. Williams, “1817-1862: A brief biography”, i: Cain, William E. (red.), A historical 

guide to Henry David Thoreau, Oxford University Press, New York, 2000 

 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena 

(red.), Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm,  

2012 

 

Herngren, Per, Civil olydnad: en dialog, Kraftigt omarb. uppl., Lindelöw, Göteborg, 1999 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2014 

 

Mathiesen, Thomas, Rätten i samhället: [en introduktion till rättssociologin], 

Studentlitteratur, Lund, 2005 

 

Månsson, Tomas, Olydnad: civil olydnad som demokratiskt problem, Thales, Diss. 

Stockholm: Univ., 2004, Stockholm, 2004 

 

Persen, Åsne Berre & Johansen, Jörgen, Den nødvendige ulydigheten, FMK, [Oslo], 1998 

 

Rosengren, Karl Erik & Arvidson, Peter, Sociologisk metodik, 5., [omarb. och utök.] uppl., 

Liber, Malmö, 2002 

 

Svanberg, Jan, Rättssociologi: en introduktion, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008 

 

Svensson, Peter & Ahrne Göran, ”Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt”, Eriksson-

Zetterqvist, Ulla, Ahrne Göran, ”…Att fråga folk”, Öberg, Peter, ”Livshistorieintervjuer”, I: 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 2., [utök. och aktualiserade] 

uppl., Liber, Stockholm, 2015 

 

Thoreau, Henry David, Civil olydnad, 2., utvidgade uppl., hström - Text & kultur, Umeå, 

2005 

 

Thornberg, Robert & Forsklund Frykedal, Karin, ”Grundad teori”, i: Fejes, Andreas & 

Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 2015 

 

Vinthagen, Stellan, Ickevåldsaktion: en social praktik av motstånd och konstruktion, 

Institutionen för freds- och utvecklingsforskning (PADRIGU), Göteborgs universitet, Diss. 

Göteborg : Göteborgs universitet, 2005,Göteborg, 2005 

 

 

 

 



35 
 

Digitala Källor 
 

Codex, ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, 

tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf - (hämtad 2018-05-10) 

Leduc, “Induktion, deduktion och abduktion”, tillgänglig: 

http://www.leduc.se/metod/Induktion,deduktionochabduktion.html, 2011, (hämtad 2018-06-

12) 

Martin Holmqvist, ”De terroråtalas för att ha hindrat massutvisning”, tillgänglig: 

https://www.etc.se/inrikes/de-terroratalas-att-ha-hindrat-massutvisning, 2018-03-22 (hämtad 

2018-04-16) 

 

Motion 2007/08:Ju259. Skärpta straff för civil olydnad. Hämtad från: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skarpta-straff-for-civil-

olydnad_GV02Ju259, 2007. (hämtad 2018-05-14) 

 

Motion 2017/18:2909. Hårdare tag mot civil olydnad. Hämtad från: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5022909, 2017. (hämtad 

2018-05-14) 

 

Ofog, ”Rättegång och skadestånd”, tillgänglig: 

http://ofog.org/shamepoint/rattegang-och-skadestand, 2015. (hämtad 2018-04-16) 

 

Sydsvenskan, ”Demonstration mot Aimpoint”, tillgänglig: https://www.sydsvenskan.se/2008-

09-19/demonstration-mot-aimpoint, 2008. (hämtad 2018-04-16) 

 

Sydsvenskan, ”Därför bryter de öppet mot lagen”, tillgänglig: 

https://www.sydsvenskan.se/2008-09-19/darfor-bryter-de-oppet-mot-lagen, 2008. (hämtad 

2018-04-16) 

Audiovisuella källor 
“Rättsmetod – Rättssociologi, Socio-legal methods”. [Video], tillgänglig: 

https://vimeo.com/189335504, 28 Oktober, 2016. Hämtad 2018-04-16 

Studio Ett, 16-timmen (2009). [Radioprogram]. Sveriges Radio, P1, 14 December, 16:00. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sydsvenskan.se/2008-09-19/darfor-bryter-de-oppet-mot-lagen
https://vimeo.com/189335504


36 
 

Bilagor 

Bilaga1 

 

Hej, 

Mitt namn är Fredrik Olsson och jag studerar till en fil.kand. med en major i Statsvetenskap 

och Sociologi vid Karlstad Universitet. För nuvarande arbetar jag på min kandidatuppsats inom 

ämnet Sociologi C med ämnet ”Civil olydnad”.  

Syftet med studien är försöka uppnå djupare förståelse kring hur aktivisterna förhåller sig till 

rättsapparaten samt att utröna förståelse kring den individuella påverkan hos aktivisterna.  

Därmed skulle jag vilja intervju dig, då jag tror att du kan bidra med information och 

livserfarenhet som är värdefull för mitt arbete. Intervjun kommer att ta ca 45–60 minuter och 

jag hoppas att du skulle kunna medverka på detta.  

Vid intervjuerna och under hela forskningen kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Deltagande vid denna studien är frivilligt och det är din rättighet att 

avbryta studien utan att behöva förtälja anledning. Allt material som kommer mig tillhanda 

kommer att behandlas konfidentiellt och enbart användas i detta projektarbete. Vid medverkan 

av denna studie kommer du att förbli helt anonym.  

Vänligen meddela så snart som möjligt om ni vill medverka i studien. Uppkommer det några 

frågor eller funderingar kan ni kontakta mig på följande e-postadress och telefonnummer: 

 

Mail: fredrik.olsson999@outlook.com 

Tel: 070–1517158 

 

Handledare: 

Majken Jul Sørensen  

majken.jul.sorensen@kau.se                

                                                                                           Med vänliga hälsningar 

 

________________________________ 

                                                                                          Fredrik Olsson 

mailto:majken.jul.sorensen@kau.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

_________ 

Tema 1 – Generell information 

Vad är det första som du tänker på när jag säger ordet civil olydnad? 

- Vad var det som fick dej att vända dej till civil olydnad?  

- Hur gammal var du när du gjorde din första aktion?  

- Vad heter gruppen/grupperna/aktionerna som du är involverad i? 

Kan du berätta om den senaste civila olydnads-aktionen du medverkade i? 

- Vad var det som ni gjorde aktion emot? 

- Finns det någon annan aktion som du medverkat i som har varit viktig för dej och 

din utveckling? 

Hur går det till när man genomför en aktion? 

- Hur förbered man sig iför en aktion?  

- Hur ser förberedelserna ut?  

- Ligger det mycket träning bakom för att uppnå en bra aktion? 

- Finns det några utmärkande strategier som ni använder er utav? 

 

Tema 2 – Rättssociologin 

En viktig aspekt av civil olydnad är att man bryter mot lagen, kan du berätta för mig hur du 

tänker kring detta? 

- Anser du att det är moraliskt rättfärdigat att bryta mot lagar för att nå ut med sitt 

budskap? 

Finns det några speciella strategier som ni använder eller har använt er av om någon i 

organisationen skulle hamna i rätten? 

- Kan man använda sig av rättssystemet strategiskt för att öka stöd för sin orsak? 

- Finns det sätt som ni har använt er av rättssystemet för att nå ut med erat 

budskap? 
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Upplever du att motståndet mot aktivister som använder sig av civil olydnad har ökat? 

- Finns det en rädsla att straffen mot aktivism och civil olydnad skärps? 

- Tror du att det är olika straff för olika typer av aktivism? Exempelvis mellan klimat 

och anti-deportation? 

Vad har du för syn på rättssystemet som vi har i Sverige? 

- Upplever du att rättssystemet bestraffar de som vill göra rätt för sig? 

Reflekterar du över de rättsliga konsekvenserna när du planerar och genomför en civil 

olydnads-aktion? 

- Har du blivit mer medveten av riskerna över tid som du har sysslat med detta? 

- Tror du att det är en skillnad mellan olika grupper som genomför civil olydnad-

aktioner i hur man blir bemött av säkerhetspersonal och rättsväsende? 

Vad har hänt om du eller någon du känner har blivit gripen? 

- Har det blivit en rättsprocess? 

- Har det blivit några efterföljder? 

- Hur regerar du emotionellt om du skulle bli arresterad vid en aktion? 

- Har (den eventuella) rättsprocessen påverkat sitt val att försätta att vara aktiv? 

Hur upplevde du interaktionen mellan säkerhetspersonal och polis när du blivit gripen.  

Finns det möjligheter för aktivister att kunna nyttja sig av rättssystemet för att kunna nå ut 

med erat budskap? 

- Finns det fördelar att man faktiskt bli gripen och att det startas en rättsprocess? 

I september år 2008 genomförde den civila aktivistgruppen Ofog en aktions 

mot företaget Aimpoint i Malmö genom att klättra över ett säkerhetsstängsel 

för att uppmärksamma att Sverige hjälper till med ett bedriva ett 

imperialistiskt krig mot Irak. Efter aktionen krävde Aimpoint att de skulle 

kompenseras med ett skadestånd på 739 000 Kronor. Men efter 

överläggningar år 2010 beslutade Svea hovrätt en av aktivisterna till 78 000 i 

skadeståndböter och en annan 42 000. Totalt blev skadeståndet 120 000 tusen 

till Aimpoint inklusive räntekostnader och advokatkostnader. 

Påverkas du av att domarna mot aktivister har ökat under de senaste åren? Hur 

känner du inför detta? 

- Gör det att du blir mer eftertänksam att fortsätta göra aktioner? 
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- Om du skulle hamna i en liknande situation och få böter, skulle du få hjälp 

av din organisation att betala detta? 

 

Tema 3–  Individuella påverkan 

Hur reagerade dina vänner och din familj när du först började med att engagera dej med 

civila olydnad-aktioner och vad tycker dem idag? 

- Finns det några negativa aspekter med att engagera sig? 

Om du tänker på ditt privatliv, hur upplever du att det har blivit påverkat av din aktivism? 

- Hur ser dina relationer ut med andra aktivister? Umgås ni på fritiden eller separerar 

du på aktivism och fritid? 

- Upplever du att det bildas speciella relationsband aktivister emellan? 

- Ger ni stöd till varandra även utanför aktionerna i privatlivet? 

Finns en förutfattad mening från allmänheten mot dem som valt att engagera sig inom civil 

olydnad? 

- Varför tror du att denna bilden har uppkommit mot er aktivister? 

- Hur tror du att man skulle kunna förändra bilden mot er? 

Är det svårare att söka jobb eller kunna få anställning med en bakgrund inom civil olydnad? 

- Upplever du att du blir diskriminerad i arbetslivet för ditt val att engagera dej? 

Finns det några speciella tankar som du går igenom innan och efter en aktion? 

- Upplever du någonsin ett tvivel på att det du gör inte är värt konsekvenserna? 

- Tänker du någonsin på konsekvenserna som kan drabba dej? 

 

 

Avslutning 

Finns det något du skulle vilja ta upp som du känner att jag inte tog upp eller som du vill 

tilläga?  

 

Tack för din medverkan! 

 

 


