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Abstract  

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur personer genom berättelser om sin civila 
olydnad skapar mening och identitet. Jag har även intresserat mig för deras motiv och 
drivkrafter, samt hur de rättfärdigar genomförandet av aktioner som innefattar lagbrott. För 
att nå denna kunskap har jag använt mig av intervjuer som metod för materialinsamling. Jag 
har haft möjlighet att intervjua fem individer som genomfört olika former av civila 
olydnadsaktioner. Jag har intresserat mig för hur de ser på sig själva, samhället och sitt 
handlande. Hur informanterna positionerar sig är kopplat till hur de vill framstå. I vissa fall 
blir det extra viktigt att ta avstånd från en viss subjektsposition, eftersom de svarar mot 
föreställningar och stereotyper som de inte önskar associeras med. De viktigaste 
egenskaperna att inte bli associerad med var våldsamhet och passivitet. Samtliga informanter 
handlar utifrån diskurser som skapar mening och orienterar deras handlande. Deras sätt att 
rättfärdiga och legitimera sina handlingar är nära kopplat till hur de ser på sig själva och 
vilka dikurser som är aktiva. Den mest närvarande och naturaliserade diskursen som jag 
identifierade hos mina informanter var en diskurs om individuellt ansvar. Vad som 
möjliggjorde aktionerna var en ideologisk övertygelse, att känna ett ansvar att agera 
moraliskt korrekt och slutligen att tro på att förändring är möjlig genom ens handlande. 
Föregångare blev en tydlig subjektsposition hos informanterna. 

Nyckelord: Civil olydnad, diskurs, identitet, rättfärdigande.   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 Inledning  

Civil olydnad är en metod för att belysa ett problem och skapa politisk förändring genom att 
bryta mot lagar och regler man anser vara omoraliska eller orättvisa. Det kan handla om allt 
från att ockupera en byggnad till att gömma flyktingar (www.ne.se, 2019-04-18). Begreppet 
kan dock förstås på olika sätt menar Månsson. För att kunna kalla en handling för civil 
olydnad anser de flesta författare att handlingen dels ska bryta mot lagen, dels vara medveten 
och ha ett motiv bakom sig. De flesta definitioner innehåller dock minst ett till kriterium 
menar Månsson (Månsson 2004:31f). Organisationen Greenpeace som aktivt sysslar med 
civila olydnadsaktioner beskriver begreppet utifrån fyra principer; inget våld, ingen 
skadegörelse, öppenhet och ansvarstagande (www.greenpeace.org, 2019-04-14). Civil 
olydnad kan i teori vara lite vad som helst, såsom att cykla på en gågata med cykelförbud, 
eftersom man inte orkade hoppa av och leda cykeln just då. Detta skulle kunna ses som en 
slumpmässig civil olydnad. Det jag däremot har intresserat mig för i denna uppsats är den 
kalkylerade civila olydnaden. Den genomtänka olydnaden, som har ett högre syfte än att 
underlätta sin egen bekvämlighet i en viss stund.    

Det finns en delad mening kring civil olydnad som metod i samhället. På Greenpeace 
hemsida kan man läsa om civil olydnad där de hävdar att det inte alltid räcker med att 
diskutera olika problem, man måste ibland också ”rikta strålkastarna” mot problem som 
annars fortsätter att verka i det tysta (www.greenpeace.org, 2019-04-14). I ett debattinlägg 
från SVT Opinion kan vi se ytterligare perspektiv i frågan om civil olydnad som metod. 
Motståndaren i detta klipp hävdade att man inte kan ta sig rätten att ställa sig över lagen bara 
för att man inte håller med lagen. Att om man vill skapa förändring i samhället ska man göra 
det genom de demokratiska institutionerna. Förespråkaren för civil olydnad, i detta fall, 
hävdar istället att bara för att något är lagligt, betyder det inte att det är rätt och han 
uppmuntrar till att våga stå upp mot orättvisor (www.svt.se, 2019-04-14).   

Vi har nog alla ställts inför situationer där vi gjort överväganden mellan vad vi själva 
känner är moraliskt korrekt och vad vi blir tillsagda att göra. Vilket ansvar och vilka 
möjligheter har vi att agera annorlunda? Mot bakgrund av detta har jag intresserat mig för 
att höra rösterna från människor som genomfört civila olydnadsaktioner. Individer som valt 
att gå emot lagen för vad de tror på och som vet att de kan riskera böter eller till och med 
fängelse för sina handlingar.       

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personer genom berättelser om sin civila olydnad 
skapar mening och identitet.  
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 • Vilka motiv och drivkrafter har informanterna i genomförandet av civila 
olydnadsaktioner?  

 • Hur rättfärdigar informanterna genomförandet av sin civila olydnad?   

Teori 

I följande avsnitt redogör jag för de teoretiska utgångspunkter som jag har använt mig av i 
uppsatsen.   

Diskursteoretiskt ramverk 
I denna uppsats använder jag mig av ett diskursteoretiskt ramverket. Diskursteori är i 
grunden socialkonstruktivistiskt. I Diskursanalys som teori och metod utgår författarna från 
Vivien Burrs förståelse av socialkonstruktivismen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:11). 
Burr utgår ifrån fyra premisser för att karakterisera perspektivet. Till och börja med är det en 
antiessetialistisk syn, vilket innebär att den sociala världen ses som socialt och diskursivt 
konstruerad. Vår världsbild och våra identiteter är inte naturgivna utan skapade och därav 
även föränderliga. Sedan ställer även detta perspektiv sig kritisk till en existerande objektiv 
sanning. Det är genom vårt sätt att  kategorisera  världen som verkligheten blir tillgänglig för 
oss. Vidare skapas och upprätthålls vårt sätt att uppfatta världen genom sociala processer. 
Det är i den sociala interaktionen som kunskap frambringas. Och slutligen genom dessa 
social processer konstrueras normer som avgör vilka handlingar som blir naturliga versus 
otänkbara (Winther Jørgensen & Phillips 2000:11f).  

Normer och diskurser är verksamma i vårt identitetsskapande (Martinsson & Reimers 
2014:22) och därför relevant för denna uppsats. Normer kan alltså förstås, inspirerat av 
Foucault, som oskrivna regler vilka påverkar hur vi förväntas bete oss. Normer pekar dels på 
vad som anses vara ”normalt”, men bär sålunda även på föreställningar om det ”icke-
normala” (Martinsson & Reimers 2014:10; Foucault 1993). Hur vi positioneras och vilka 
beteenden som blir tillgängliga beror på normer. Det är i normen som makten sitter 
(Martinsson & Reimers 2014:22f). Normer är dock föränderliga, vilket innebär att gränser för 
vad som anses lämpligt och olämpligt förskjuts och förflyttas i tid och rum (Martinsson & 
Reimers 2014:12).    

Diskurser, till skillnad från normer, kan förstås som “ett bestämt sätt att tala om eller 
förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7 & Börjesson & Palmblad 2007:13). 
Olika diskurser får oss att se på en och samma sak, helt olika. Ett slaktat djur kan ses som ett 
mord eller kvällens middag, beroende vilken diskurs man har. Diskurser skapar mening och 
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orienterar människors handlande (Börjesson & Palmblad 2007:12). Laclau och Mouffe menar 
att alla social praktiker är diskursiva, inte bara det språkliga (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:42; Laclau & Mouffe 1985:108).     

Diskurser är kontingenta (Winther Jørgensen & Phillips 2000:62), vilket innebär att en 
diskurs aldrig kan bli total, men den kan uppnå dominans. Dominanta diskurser är de som är 
mest allmänna och därigenom ses som sanning av flest. Diskurser påverkar vad som 
uppfattas som normalt eller avvikande. I och med att diskurser inte är slutna enheter, pågår 
det konstant en diskursiv kamp om att uppnå hegemoni, det till säga att få dominans på fältet 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000:13; Börjesson & Palmblad 2007:13).      

Diskurser innefattar möjliga positioner att inta. Dessa positioner kommer även med 
förväntningar (Winther Jøorgensen & Phillips 2000:48; Laclau & Mouffe 1985:115), 
exempelvis ur en köttdiskurs finns möjliga positioner såsom producent och konsument. Om 
konsumenten överskrider gränsen för vad som är tillåtet i konsumentpositionen, exempelvis 
att gå in och själv slakta en gris, blir konsumenten inte stämplad som producent utan som 
kriminell. Ett subjekt existerar inte självständigt utan bestäms utifrån flera diskurser. 
Dagligen intar vi flera subjektspositioner. Konflikter om vilken subjektsposition som är 
starkast i ett socialt rum, där en subjektsposition tar ledningen, kallas för att subjektet är 
överdeterminerat (Winther Jøorgensen & Phillips 2000:49). Detta är ett resultat av 
hegemoniska processer. Identiteter är alltså något man antar, tilldelas och förhandlar i 
diskursiva processer. Identiteter är föränderliga, på samma sätt som diskurser. De är även 
relationella, det vill säga skapas inte i ett vakuum utan i relation till något man inte är 
(Winther Jøorgensen & Phillips 2000:51).    

Neutraliseringstekniker 
Jag använder neutraliseringtekniker i uppsatsen för att hjälpa till att förstå och sätta ord på 
informanternas sätt at t prata om sina handl ingar och rätt färdiga dem. 
Neutraliseringstekniker är ett tillvägagångssätt för rationaliseringen av ens brottsliga 
handlingar, utformat av Gresham M. Sykes och David Matza. Sykes och Matza har delat in 
teknikerna i fem huvudsakliga typer. Förnekande av ansvar är den första 
neutraliseringstekniken och handlar om hur brottslingar förskjuter ansvaret och klassar ens 
handlingar som utom ens kontroll. Man går inte till att kalla handling för en olycka. Ens 
agerande är erkänt som medvetet, men dock påverkat av yttre faktorer i en liv, såsom att inte 
bli älskad som barn. Den andra neutraliseringstekniken är förnekande av skada, här hävdar 
brottslingen att brottet inte har gjort någon skada och neutraliserar på så vis brottet, genom 
att tala i termer om att det må vara olagligt men inte omoraliskt. Att neutralisera ett brott kan 
vara att exempelvis hävda att personen man stal bilen från har råd att köpa en ny. Det blir en 
fråga om attityd (Sykes & Matza 1957:667f). Förnekande av offer är den tredje. Här erkänner 
man att ett brott och en skada gjorts men att det rationaliseras med att, under 
omständigheterna, förtjänade den drabbade det, exempelvis genom att tala i termer av 
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hämnd. Den fjärde neutraliseringstekniken är fördömande av fördömarna, där fokus flyttas 
till motståndare eller kritiker av det genomförda brottet. Att exempelvis tala om fördömarna 
som hycklare och hävda att de själva deltar i brottslig verksamhet eller att fördömarna endast 
kritiserar en av illvilja, kan brottet neutraliseras (Sykes & Matza 1957:668). Slutligen har vi 
åberopande av högre lojalitet, vilket syftar till att rationalisera ens beteende genom att 
hävda att en mindre grupps intressen och lojalitet till  gruppen går före allmänhetens 
förväntningar (Sykes & Matza 1957:669).             

Material och metod  

Nedan presenterar och motiverar jag mitt val av metod, samt vad jag fokuserat på vid 
materialinsamlingen. Jag presenterar även mina informanter och en kort sammanfattning av 
vilken typ av civil olydnad de sysslar eller har sysslat med.   

Tillvägagångssätt  
Hur avgränsningen av fältet kom att alstras avgjordes genom tillgången till informanter. Jag 
fann det tämligen svårt att hitta personer att intervjua eftersom det inte bara handlade om 
individer som är aktiva inom en rörelse, utan individer som medveten brutit mot lagen i syfte 
att uppmärksamma ett problem i samhället. Jag kontaktade folk i min närhet, olika 
aktionsgrupper och individer som jag trodde kunde ha relevanta kontakter. I slutändan fann 
jag fem individer som ville vara med i undersökningen. Informanterna uttryckte alla att de 
regelbundet deltar eller har deltagit i civil olydnadsaktioner, medan motiven varierade. Fältet 
kom således inte att rikta in sig på en aktivistgrupp eller en ideologisk övertygelse, utan att 
handla om att undersöka skapandet av mening och identitet i användandet av civil olydnad 
som metod i syfte att influera.  

För att kunna förstå dessa individer blev intervju en självklar materialinsamlingsmetod, 
eftersom vi genom intervjuer kan nå människors tankar, värderingar, normer, farhågor, 
förhoppningar etc. (Fägerborg 2011:96). Intervjuer, såsom allt annat material, kräver dock en 
kritisk blick. När vi talar om oss själva finns det ett element av att vilja framstå på ett visst 
sätt eller att man svarar utifrån en föreställning om hur man bör svara, vad man bör tycka 
etc. (Fägerborg 2011:96f). Pripp talar i kapitlet ”Reflektion och etik” om den tredje 
närvarande, vilket syftar på vilka föreställningar som tillskrivits gruppen man intervjuar och 
kan gestalta sig genom att informanterna ger svar som man som forskare inte frågat om 
(Pripp 2011:68f), i syfte att exempelvis distansera sig från den bilden. Jag hade exempelvis 
inte berättat för mina informanter var jag stod ideologiskt före intervjuerna och även om det i 
vissa intervjuer blev ganska tydligt under samtalets gång, hade det inte lyst igenom i andra. 
Där jag kände att mina ståndpunkter var minst närvarande var under telefonintervjuerna, 
särskilt med en av djurrättsaktivisterna. Detta bidrog dock till ett rikligt material då 
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informanten, uppfattar jag, kände att hon behövde förklara hur hon resonerar och 
argumentera för sin sak, för att som sagt distansera sig från diverse föreställningar.  

De intervjuer jag genomförde rörde sig mellan att vara strukturerade och ostrukturerade 
(Fägerborg 2011:99), det vill säga jag hade färdiga frågor och teman jag ville behandla men 
gav ändå ganska mycket utrymme för informanterna att tala fritt. Jag upptäckte att detta 
tillvägagångssätt gav utvecklade svar och mycket relevant information som hade varit svår att 
förutspå med färdiga frågor. För att kunna ha ett avslappnat möte spelades samtliga 
intervjuer in. Fägerborg förklarar hur inspelade intervjuer är mer informationsrika och ger 
större möjligheter till analys ur olika synvinklar i jämförelse med att endast anteckna 
(Fägerborg 2011:105). Även om jag fann telefonintervjuerna minst lika givande som övriga 
intervjuer, förlorar man såklart delar av kommunikationen, såsom ansiktsuttryck och 
kroppsspråk, vilket kan påverka hur jag tolkar de svar jag får.      

Informanter 
Denna undersökning innefattar utsagor av fem personer som regelbundet deltar eller har 
deltagit i aktioner kategoriserade som civil olydnad. Intervjuerna ägde rum under februari 
2019 och varade mellan 40-50 minuter. Samtliga informanter är anonymiserade genom att 
de fått fiktiva namn och att vissa ickebärande detaljer i deras utsagor är modifierade. I två av 
fem fall gjordes intervjuerna över telefon på grund av geografiska avstånd. Resterande 
intervjuer gjordes på samma ort. Av dessa hade jag en gruppintervju och en enskild. Samtliga 
intervjuer spelades in och transskriberades. 

Eva, 72. Enskild intervju. Eva hade länge varit aktiv i olika grupper, som innebar olika 
former av aktioner såsom manifestationer och demonstrationer. När hon var 35 var hon med 
i en kvinnohusförening som genomförde demonstrationer, föreläsningar, namninsamlingar 
etc. En dag blev de uppsagda från sin lokal och det blev aktuellt att kämpa för att de skulle få 
en ny fast punkt för utsatta kvinnor att ha skyddat boende och för dem att ha kontor. Detta 
resulterade i att föreningen genomförde en civil olyndnadsaktion i form av en ockupation av 
en hus som skulle rivas av kommunen. Ockupationen som skulle vara över på en helg pågick 
under flera månader. I slutändan revs byggnaden, men en kvinnojour blev senare verklighet 
och ingen som deltog i ockupationen fick nåt straff.    

Anja, 27. Gruppintervju. Anja har dumpstrat i 5-6 år. Till en början av ekonomiska skäl, 
men hon kom snart att lära sig om den mängd av färsk mat som butiker slänger och menar 
att dumpstrandet blev något hon kände sig tvungen att fortsätta med, i protest mot matsvinn.  
Anja var mer aktiv förr. Nu gör hon det några gånger per år. Anja har aldrig arresterats på 
grund av sitt dumpstrande.     

Andreas, 30. Gruppintervju. Andreas har dumpstrat i 8-9 år. Dumpstring var till en 
början en sporadisk aktivitet för Andreas. När han fick mer kunskap om det överflöd som 
slängs och dess påverkan på klimatet, blev dumpstrandet en regelbunden syssla. Vid ett 
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tillfälle levde Andreas endast på dumpstra mat i över ett år. Nu gör han det några gånger i 
månaden när han får tid över. Andreas har aldrig arresterats på grund av sitt dumpstrande.       

Ebba, 22. Enskild telefonintervju. Ebba blev vegan vid 19 års ålder. Hon började med 
aktivism nära därefter. Den typ av aktivism hon deltog i var bland annat demonstrationer 
men även en aktion under kategorin civil olydnad. Aktionen var i syfte att uppmärksamma 
exploateringen av djur. Aktionen gick ut på att ta några djur från en bonde. Aktionen gick 
vägen och straff i form av böter blev en påföljd. 

Malin, 32. Enskild telefonintervju. Malin blev vegan när hon var 27 och blev även 
djurrättsaktivist på samma gång. Hon blev del av en organisation där hon ägnade sig bland 
annat åt manifestationer och demonstrationer. Hon har deltagit i tre civila olydnadsaktioner 
för djuren, där hon straffats för en av dem, i form av böter.     

Analysmetod  
Diskursanalysen handlar inte om att att värdera, den handlar istället om att skapa ordning i 
och tolka det människor menar i sina uttalanden och praktiker. Genom språket får vi tillgång 
till verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips 2000:15) och genom språket kan vi se vilka 
normer och diskurser som verkar (Winther Jørgensen & Phillips 200019). Det blir diskursen 
i sig som är ett föremål för analysen. Vad är sanningen utifrån denna diskurs och vilka 
potentiella sociala konsekvenser resulterar diskursen i (Winther Jøorgensen & Phillips 
2000:28). Jag har i intervjuerna intresserat mig för hur informanterna talar om olika ämnen 
och vilka normer och diskurser som kommer till uttryck i deras utsagor.  Jag använder mig av 
Laclau och Mouffes diskursteoretiska angreppssätt, som ser alla social praktiker som 
diskursiva (Winther Jøorgensen & Phillips 2000:25). I uppsatsen strävar jag även efter att 
finna vilka diskursiva sanningar som är neutraliserade hos mina informanter. Detta gör jag 
genom att se hur mina informanter talar om olika fenomen. Exempelvis baserat på vilken 
respons de får från allmänheten när de genomför sina aktioner eller vad de själva talar om 
som självklarheter. Diskursteorin intresserar sig av hur diskurser påverkar människors 
handlingsutrymme (Winther Jøorgensen & Phillips 2000:27f). Jag har därför i 
informanternas utsagor inte bara sökt efter vilka diskurser de själva handlar inom utan även 
vilka föreställningar informanterna svarar mot och hur deras identitet påverkas av dem.     

Som forskare kan man  aldrig vara helt objektiv, eftersom man är en del av den kulturen 
man undersöker (Winther Jøorgensen & Phillips 2000:29). Och eftersom jag utgår ifrån att 
verkligheten är socialt skapad, det vill säga att sanningar är diskursivt producerade, är det 
viktigt att rannsaka sig själv och   försöka identifiera vilka självklarheter som jag delar med 
mina informanter och hur det potentiellt skulle kunna påverka resultatet (Winther 
Jøorgensen & Phillips 2000:29). Med det sagt skulle jag beskriva mig själv som en outsider i 
att jag aldrig deltagit i en civil olydnadsaktion, men som en insider då jag delar en ideologisk 
samsyn med mina informanter genom en feministisk övertygelse, min vägran till att delta i 
exploateringen av djur och min uppmuntran till klimatsmart handlande.  
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För att inte låta mina åsikter påverka resultatet har diskursanalys varit en bra metod 
eftersom det, som sagt, inte har till syfte att värdera, utan att istället presentera och förklara 
olika sanningar.   

Tidigare forskning  

Civil olydnad är ett mindre etablerat forskningsområde. Den forskning som gjorts inom 
kulturforskning har i stor mån fokuserat på aktionen i sig och frågor rörande demokrati och 
moral. Ett exempel där Tomas Månsson i sin doktorsavhandling Olydnad - Civil olydnad 
som demokratiskt problem (2004), där han presenterar och diskuterar argument för och 
emot civil olydnad baserat på idéer om majoritetsvilja, politisk jämlikhet och demokratiska 
fri- och rättigheter. Med två sidor av myntet, där ena sida menar att civil olydnad är ett 
demokratiskt problem och andra sidan menar att det kan bidra till att stärka en demokrati, 
för Månsson en systematisk och detaljerad diskussion om dessa demokratibaserade 
argument.  

Det finns dock forskare som även riktat fokus på de individer som deltar i aktioner, bland 
annat Maria Zackariasson. I boken Viljan att förändra världen (2006) studerar Zackariasson 
svenska och norska ungdomar, aktiva i den globala rättviserörelsen, för att förstå deras syn 
på sig själva och på omvärlden, med vetskap om allmänhetens föreställning om unga som 
passiva. Även om boken inte fokuserar på civil olydnad, är den relevant som tidigare 
forskning eftersom den, på samma sätt som min uppsats, ger ett inifrånperspektiv i politiskt 
engagerade individers erfarenheter och berättelser. Zackariassons fokus ligger på att vara 
politiskt engagerad och ung. Medan min uppsats handlar om att vara politiskt engagerad och 
använda lagbrott som metod i strävan efter förändring. Zackariasson fokuserar inte på 
specifikt civil olydnad men tar upp liknande teman som mig, såsom demokrati, passivitet och 
attityd till våld.    

På samma sätt som Zackariasson, fokuserar Veronica Abnersson på aktivisternas 
perspektiv, specifikt djurrättsaktivister. I sin licentiatuppsats Djurrättsveganism - Social 
rörelse, identitet och livsstil (2004), uppmärksammar Abnersson betydelsen av att delta i en 
social rörelse för enskilda individers identitet och livsstil. Hon strävar efter att förstå 
aktivisternas ideologi och ageranden. Här berörde hon även civil olydnad som protestform, 
där hon presenterar informanternas åsikter och reflektioner. Civil olydnad tar dock upp en 
mindre del av uppsatsen och en djupdykning saknas, vilket min uppsats kan tillföra.    

Avslutningsvis vill jag nämna en undersökning, gjord på statens vägnar, vid namn 
Olydiga medborgare? Om flyktinggömmare och djurrättsaktivister (1999), som jämför två 
typer av aktivism som vänder sig till civil olydnad som metod. Syftet är att undersöka deras 
motiv och syn på andra former av demokratiskt engagemang. Vi presenteras bland annat 
med informanternas syn på politiken, demokratin, förhållandet till rättsstaten och civil 

!9



olydnad som metod. Undersökningen gör ingen ingående analys om identitet- och 
meningsskapande såsom undersökningarna av Zackariasson och Abnersson, men spelar 
ändå en viktig roll i fältet. Att, i min uppsats, kunna bidra med denna aspekt mer ingående, 
med fokus mer på individerna och mindre på den tillhörande sociala rörelsen, kommer 
kunna ge en mer mångfacetterad bild av fältet. 

Disposition  

Uppsatsen innefattar två empiriska kapitel. I det första empirikapitlet ”Den brottsliga 
handlingen och den icke-brottsliga identiteten” tar jag hjälp utan Sykes och Matzas 
neutraliseringstekniker för att skapa ordning i informanternas resonemang och 
rättfärdigande i de brottsliga handlingar som de genomfört. Det andra empirikapitlet 
”Aktionen och jaget” fokuserar på hur informanterna presenterar sig själva och vad de vill 
och inte vill associeras med. Jag går även in på hur de ser på sig själv och samhället i relation 
till genomförandet av civila olydnadsaktioner. Genomgående har jag försökt identifiera 
diskurser som informanterna verkar inom, samt undersökt hur de skapar mening och  
identitet utifrån sina utsagor.  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Den brottsliga handlingen och den icke-
brottsliga identiteten  

I detta kapitel presenterar jag informanternas syn på civil olydnad som metod och sig själva i 
relation till att deras handlingar brutit mot lagen. Med hjälp av neutraliseringstekniker 
hoppas jag kunna skapa ordning i informanternas resonemang och argument kring sitt 
agerande. Detta avsnittet syftar inte till att värdera olika beteenden, endast att förstå.    
  

“Det är min rättighet” 

”Jag håller inte med lagen och jag skadar ingen enligt min åsikt. Jag har verkligen tänkt 
igenom det här och jag ser verkligen inte det olagliga i det […] Jag tycker bara att det är 
skitdumt [—-] jag tycker att man ska få dumpstra” (Anja, 27).  

Anja rättfärdigar sitt handlande genom att tala om det som en rättighet. Hon menar även att 
den form av brottslig handling som hon deltar i inte riskerar skada för någon eller något. 
Hennes resonemang kan både beskrivas med neutraliseringstekniker som förnekande av 
skada och förnekande av offer (Sykes & Matza 1957:667f). Maten är medvetet slängd och gör 
ingen nytta för butikerna. Både Anja och Andreas påpekar att det kan existera ett viss 
missnöje från vissa butikers sida av att ha människor rota i deras containers och ”förstöra 
deras image”, som Andreas uttrycker det, men att det inte skulle göra dem till offer. Anja och 
Andreas fortsätter med att förklara;    

”Jag brukar ju förstå om nåt är olagligt, det är ju av en rimlig anledning. Här håller jag 
bara inte med. Kasta inte mat då, sälj den billigare eller ge till nån som behöver. Varför 
blir den inte såld, varför tog ni in så mycket? [—-] om nåt ska va olagligt är det väl att 
kasta så mycket mat” (Anja, 27). 

”Det är överlag, för mig i alla fall, riskfritt […] jag har träffat väktare och en del schasar 
bort en, men de gör det ju för att de måste, för troligtvis finns det en kamera så de måste 
visa att de schasat bort en, men efter 10-15 minuter kommer man tillbaka […] det är sjukt 
konstigt att det är olagligt för det finns så mycket butiker kan göra för att inte ha så 
mycket svinn. De står för en väldigt stora andel av allt matsvinn i världen, generellt sätt. 
Det är ju också konstigt att vi producerar mat för typ två tredjedelar mer än än vad vi är 
som befolkning i världen […] det är så ovärt” (Andreas, 30). 
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Återigen blir det tydligt att de inte ser butikerna som offer. Både Andreas och Anja 
neutraliserar även sitt agerande med att ett fördömande av fördömarna (Sykes & Matza 
1957:668). Genom att vända kritiken tillbaka mot butikerna som oansvariga och slösaktiga, 
rationalisera de sitt val av att ta det butikerna slänger, som ett slags ”skyll er själva” 
argument. Genom att hävda att det butiker gör borde vara olagligt, positionerar Anja sig som 
”den gode” och neutraliserar sitt brottsliga handlande. Ett fördömande av fördömarna 
återkommer i samtliga informanters utsagor. Andreas fördömer dock inte exempelvis väktare 
eftersom han, som jag tolkar det, tänker att de inte nödvändigtvis agerar fördömande mot 
honom för att de inte håller med, utan han förstår att de måste göra sitt jobb. Även Eva 
förklarar att den aktion hon genomförde inte innefattade offer.            

”Vi hade en liten lägenhet (för skyddat boende och kontor) [—-] en kväll blev det 
uppenbart att vi skulle bli uppsagda från vår lokal. Utan den hade vi överhuvudtaget 
ingen fast punkt. Då väcktes gnistan att så här får det inte va. Så det gick väldigt snabbt 
snack om att vi kunde ockupera. En helg huset stod tomt [—-] Vi hade rätt att kämpa för 
vår sak, vi var ju inte offer… sen fanns det ju offer för våld som vi ville minska antalet av 
och hjälpa. Sen tyckte vi att vi var schyssta mot kommunen. Vi betalade bland annat 
vattenräkningen i huset. Så vi gjorde ju inte kommunen till nåt offer” (Eva, 72). 

I Evas utsaga blev ockupationen en protest och hur hon även senare talar om ockupationen 
som en självklarhet och som något hon är stolt över, uppfattar jag inga tecken på ånger. Som 
Sykes och Matza skriver, olika sätt att rättfärdiga sina brott gör att de för brottslingen  blir 
befogat, men inte för rättsystemet. På så vi fungerar dessa neutraliseringstekniker som ett 
sätt att avskriva sin eventuella skam eller ångest kring brottet (Sykes & Matza 1957:666). Som 
Eva förklarar såg hon inte kommunen som offer. Kommunen var skälet till att de blev utan en 
plats för utsatta kvinnor till och börja med. Denna typ av rationalisering kan som sagt ses 
som ett fördömande av fördömarna, men även förnekande av skada och offer. Ingen kom till 
skada eftersom det var en icke-våldsam aktion och ockupanterna gjorde rätt för sig genom att 
ta hand om huset och betala elräkningen.  

Som nämnt i början beskrev Anja dumpstrandet som en rättighet. Även Eva förklarade, i 
citatet, att de hade rätt att kämpa för sin sak. Detta resonemang var återkommande i 
informanternas utsagor. Ebba förklarade följande;     

”Det är viktigt att man ser civil olydnad som en del av demokratin, men att man också är 
noga med att man aldrig använder begreppet för att göra nåt för sin egen skull. Och jag 
tror det är där man måste se skillnaden och det är ju väldigt stor skillnad på någon som 
bryter mot lagen för att de vill ha mer pengar eller nån ny pryl eller för att skada nån 
annan. Jag tycker det är viktigt att man pratar om att man gör det för andras skull” (Ebba, 
22). 
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Ebba beskriver civil olydnad som en rättighet. Hon trycker dock på att det inte får 
missbrukas. Jag uppfattar, trots de medvetna lagbrotten att lagar generellt är respekterade av 
informanterna. De aktioner som de genomfört har inte skett slumpmässigt utan är väl 
genomtänkta och legitima enligt informanterna. Utöver dessa aktioner uppfattar jag alltså 
dem som lagförande medborgare. Hos samtliga informanter kan jag dock identifiera en 
neutraliseringsteknik i form av åberopande av högre lojalitet (Sykes & Matza 1957:669). I alla 
andra fall följer de lagen, men när det kommer till, exempelvis djurrätt för Ebba, finns det ett 
högre syfte och en högre lojalitet mot gruppen och lagbrottet blir ett nödvändigt undantag. 
Att göra det för djuren och tala om det som att moralen gå före lagen neutraliserar 
handlingen. I Ebbas fall kan gruppen innefatta allt från djuren, till den skara människor som 
stöttar genomförandet av dessa aktioner, till de som rent av deltar. Det är inte säkert att Ebba 
hade gjort en liknande handling i ett annat syfte. I det här fallet är det den aktuella gruppens 
gemensamma normer och åsikter som hörs och som får henne att se sitt handlande som 
legitimt (jfr Sykes & Matza 1957:669).   

        

”Lagen är inte fast” 
”Bara att se att man kan göra skillnad är är väldigt spännande, tycker jag. Man försöker 
hitta nya sätt, nya effektiva sätt att föra budskapet och nå ut till folk [—-] I början var det 
ilska, som gjorde att man orkade, nu är det faktiskt hopp” (Ebba, 22). 

Civil olydnad som en effektiv metod är återkommande i informanternas utsagor. I vissa fall 
är dock effektivitetsaspekten inte avgörande för att genomföra aktionen. Malin förklarar att 
det har förekommit bland djurrättsaktivister att vissa tagit djur utan att anmäla det. Då har 
det inte syftat till att sprida kunskap utan bara i syfte att rädda det specifika djuret. Ebba 
förklarar i nedanstående citat att det är skillnad på lag och moral.  
  

”Det finns ju många som kritiserar det här med att gå emot lagen och så vidare. Och jag 
tror att det är där man måste få folk att öppna ögonen mer, att man visar att lagen inte är 
nånting fast utan det är något som konstant ändras och lagen är inte alltid lika med rätt 
och etiskt. Jag brukar ofta prata med människor som har invändningar, om att det funnits 
väldigt många lagar som har varit helt absurda. Saker som har varit lagliga tidigare. Det 
har varit lagligt att ha slavar, det ar varit lagligt att slå sina barn, tidelag var lagligt bara 
för några år sen [—-] öppna ögonen för att lagen inte alltid är sanningen” (Ebba, 22). 

Ebba talar utifrån, vad jag identifierar som en föregångardiskurs. En syn på sig själv som 
någon som sitter på den ”verkliga sanningen”, eller diskursiva sanningen. Utifrån denna 
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diskurs får lagbrott ett minskat värde. Det blir inte en stor sak att bryta mot lagen, eftersom 
hon hoppas på och förväntar sig att lagen kommer följa. Förkämpe blir en aktuell 
subjektsposition som hon tillhör. Även Andreas och Anja agerar utifrån denna diskurs. De ser 
att det finns mat i containrar, håller inte med om att det är olagligt att ta den maten, går emot 
lagen och väntar på att folk ska inse hur betydelsefull handling det är och hoppas på att lagen 
kommer följa. Utifrån föregångardiskursen skapar man alltså mening genom att agera som 
en förkämpe, utifrån den sanning ens moraliska instinkter påpekar. Samtliga informanter 
trycker på värdet av att agera.        

 ”Det är oerhört viktigt att se att det man gör betyder något […] sen att man inte alltid kan 
förändra… man kan alltid försöka, då har man gjort vad man kan” (Eva, 72). 

Eva och övriga informanter uppmuntrar till att följa det man tror på och uppvisar även ett 
kritiskt tänk kring lagar och normer. Ebba uttrycker bland annat att “Världen kommer inte 
bli bättre av sig själv” och menar att det är viktigt att prata om lagar eftersom det är våld som 
är lagligt. Beroende på vilka sanningar man lever under, har man olika attityder till diverse 
ageranden och uttalanden. Malin berättar bland annat att både hon och andra 
djurrättsaktivister får minst lika mycket kritik för sina åsikter och ageranden, som bönderna 
får. Men hon menar att djurrättsaktivisterna till skillnad från bönderna klagar inte över 
minsta lilla kritik, som hon uttrycker det. Hon visar dock en förståelse kring att bönderna 
känner sig obefogat attackerade samtidigt som hon själv ser det som befogat eftersom hon ser 
exploateringen av djur som ett legitimt skäl att kritiseras för. Att gå emot och kritisera den 
dominerande köttdiskursen, göra att Malin inte får tillskriva sig offerrollen och hon menar 
att det går i perioder hur lätt det är att borsta bort hot och kritik, men att det som gör det 
hanterbart och som hon kan luta sig tillbaka på att hon vet att hon agerar utifrån vad hon tror 
på, samt att hon tror på att förändring är möjlig.      

Straffet som en del av aktionen  

Att vara beredd på att ta konsekvenserna för ens agerande var hos flera av informanterna 
centralt. Hos djurrättsaktivisterna var deras mål att sprida kunskap och starta en 
konversation. För att lyckas med det blir det viktigt att komma fram och visa varför man 
exempelvis tagit djur från en bondgård, annars missar man poängen. Ebba förklarar att om 
hon tar en gris utan att berätta för någon att hon gjort det, har hon räddat livet på grisen men 
ingen får veta varför. Om hon istället gör samma sak och berättar sina motiv, får aktionen 
uppmärksamhet och kunskap om exploateringen av djur når ut till allmänheten. Malin 
förklarar att ingen skada egentligen görs vid icke-våldsaktioner i och med att de är öppna 
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med vad de gör och eventuella ekonomiska förluster återbetalas när aktivisterna får sitt straff 
och i deras fall betalat böter. Ebba förklara att poängen inte är att förstöra för folk utan att 
sprida kunskap och öppenhet blir då väsentligt. Återigen går det att identifiera ett förnekande 
av skada och offer. De förnekar dock inte ansvar (Sykes & Matza 1957:667). De är fullt 
medvetna om vad deras handlingar kan få för konsekvenser och tar ansvar för sitt agerande.   

Både djurrättsaktivisterna och Eva förklarar att öppenhet handlar om att självmant 
anmäla sig till polisen, när en straffbar aktion utförts, eftersom det dels kan ses som ett 
rättfärdigande av handlingen dels för att kunna uppmärksamma ett problem. För Andreas 
och Anja handlar öppenhet om att inte dölja att de dumpstrar. Till skillnad från övriga 
informanter, har Andreas och Anja inga ambitioner att tilldelas straff. De ser dock 
handlandet som relativt riskfritt och hade risk för straff varit mer närvarande hade de med all 
förmodan agerat mer varsamt. Med premissen om att undvika straff, blir öppenhet och 
ansvarstagande relevant i den form att de endast vill sprida kunskap om problemet med 
matsvinn. Eftersom varken Andreas eller Anja ser felet i att ta sopor, tycker de heller inte att 
de bör straffas för det. Att anse att deras handlingar inte skadar någon är samtliga 
informanter överens om. Malin fortsätter att förklara;   

”Jag är väldigt noggrann med inget våld och ingen skrämsel […] varje gång vi har varit 
inne hos djur… herregud bostadshuset är ju inte ens nära. När vi tog djuren (red.) så 
yrkade de på psykiskt lidande på grund av att vi hade brutit oss in, eller brutit oss in, vi 
bröt oss inte in, dörrarna var öppna. Så de ville ju ha 20 000 kronor för psykiskt lidande, 
men de hade ju inte ens märkt det” (Malin, 33). 

Malin förnekar det psykiska lidandet som, bönderna i det här fallet, hävdade att de utsatts för 
vid, som Malin kallar det, fritagningen. Återigen kan vi se att detta faller under ett 
förnekande av offer och skada (Sykes & Matza 1957:667f). När Malin rättfärdigar brottet som 
något de inte hade märkt om inte alla som deltog kommit fram och berättat vad de gjort, 
neutraliserar hon sina handlingar. Som sagt anser ingen av informanterna att deras 
handlingar orsakar någon skada och de antyder även att varför de inte använder hot eller 
våld är för att aktionen är symbolisk. Det är viktigt att inte skrämma för att kunna bjuda in 
till konversation (jfr. Hebert & Jacobsson 1999:106). För Anja och Andreas vinner de såklart 
på att dumpstra genom att få gratis mat, men det finns också ett högre syfte. Det handlar för 
samtliga informanter om att sprida kunskap om ett problem eller förtryck som pågår och som 
informanterna starkt känner måste belysas och diskuteras. Som den symboliska akten det är 
blir då även straffet en del av aktionen.  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Aktionen och jaget 

I följande kapitel presenteras och diskuteras hur informanterna talar om sig själva och sin 
civila olydnad, hur de ser på sig själva i relation till till samhället och vilka diskurser de 
verkar inom, samt hur de resonerar kring hur långt de är villiga att gå för den aktuella 
frågans skull.    
  

“Jag känner mig bara som en svampplockare” 

Samtliga informanter i denna undersökning uttryckte en medvetenhet om att deras 
ageranden var olagliga och höll med om att deras handlingar kan definieras som civil 
olydnad, samt att deras handlingar kan ses som aktivistiska. Alla var dock inte samstämmiga 
i att de själva föll under kategorin aktivist. Nedan presenteras citat från gruppintervjun med 
Andreas och Anja.    

Andreas: Jag ser mig själv som medveten.  
Anja: Jag tror inte att det finns nå ord. Men det faller under samma kategori som att 
plocka svamp eller plocka bär […] jag vet att det finns mat där (i containern) på samma 
sätt som att jag vet att det finns kantareller i skogen. Jag plockar dem innan de förstörs, 
innan säsongen är över [—-] Jag ser mig hellre som en aktivist när jag pratar om det. När 
jag berättar och informerar och får folk att tycka att det låter fett normalt att göra sånt […] 
Jag kan vara en normal student och det är ju ingen som behöver följa med, jag tvingar 
inte i dem dumpstra mat om de tycker att det är det äckligaste på jorden, även fast det är 
precis samma […] Att jag kan visa bilder på hur mycket jag hittade den där kvällen, då 
känner jag att jag gör skillnad för nu kommer nåt gå i deras huvuden. Kanske kommer de 
gå till kort datum hyllan och inse hur mycket vi kastar.  

Varken Andreas eller Anja pratar om dumpstring som något uppseendeväckande. De anser 
att det bör ses som lika normalt att ta mat från en container som att ta mat från naturen eller 
affären. I citatet kan vi se att utifrån den respons Anja fått, talar hon mot en föreställning där 
dumpstring ses som äckligt eller onormalt. Att inte positionera sig som aktivister kopplar jag 
ihop med att de inte anser att det de gör är ett särskilt anmärkningsvärt beteende. Hur en 
civil olydnadsaktion blir mottagen av allmänheten påverkar hur personerna bakom aktionen 
talar om handlingen. I Anja och Andreas fall hamnar fokus mer på det faktum att de tar och 
äter vad som klassas som sopor, än att det de gör är olagligt. Anja fortsätter att förklara;    
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”[…] för om jag har skrivit till nån och ba: wow kolla vad jag har hittat! […] (har de svarat) 
”men gud du ska inte behöva göra så, stackars! Ska jag swisha dig?” Så blir de värsta 
hjälten själv, ba nä jag har faktiskt pengar trott eller ej” (Anja, 27). 

Här ser vi hur dumpstrandet kan ses av utomstående som en handling man gör som en 
nödlösning, inte som något självmant. Anja dumpstrar inte på grund av att hon inte har råd 
med mat, hon gör det för att hon känner att hon måste agera, att ta tillvara på det överflöd av 
mat som slängs av butiker. När Anja uttrycker att hennes vän skulle ”bli värsta hjälten själv”, 
uppfattar jag att det är så hon ser  på sig själv. Som en person som gör någonting värdefullt 
för miljön. Även om Anja och Andreas inte positionerar sig som aktivister, ser de på 
dumpstrandet som en betydelsefull handling. Jag uppfattar, som sagt, inte att det är den 
olagliga aspekten av dumpstring som människor i Andreas och Anjas omgivning fördömer. 
Att det handlar om sopor som tas och brukas har däremot en avgörande roll. Andreas 
förklarar att;   

”Om jag tar en paprika från en butik eller en färsk paprika från en containern, sak samma. 
Den i butik har ändå legat framme, folk har typ nyst på den. Det måste ju ändå tillredas 
och sköljas som allt annat” (Andreas, 30).  

Andreas trycker på att paprikan är färsk även fast den ligger i en container. I boken Waste 
and Want hänvisar författaren till Mary Douglas som menar att allt är relativt. Så fort 
paprikan placerats i containern, hur färsk den än må vara, hamnar den under en ny kategori, 
sopor, och klassas som oätlig. Douglas menar att sopor endast är materia på fel plats 
(Strasser 1999:5). Strasser diskuterar vanan att slänga i vår kultur och hur detta beteende 
passerar obemärkt då det blivit en oreflekterad vana att slänga saker i syfte av att vi inte vill 
ha det, även fast det är i bra tillstånd eller att det inte klassas som presentabelt, ätbart etc. 
(Strasser 1999:5). Bara genom att ta en sväng förbi en återvinningsstation kan man se hur 
mycket rena, hela och fräscha saker som slängs. Saker som hade kunnat säljas eller donerats. 
Det finns dock alternativ och det är precis ett sådant Andreas och Anja funnit. När de 
förklarar att maten de tar är just mat och inte sopor och använder ord som fräscht när de 
talar om den slängda maten de konsumerar, positionerar de sig som rimligt agerande 
individer.  

Negativa reaktioner tydliggör alltså att det som Anja och Andreas sysslar med utmanar 
vår uppfattning om vad som är ett socialt acceptabelt beteende. Däremot nämner Matilda 
Marshall i boken Hållbarhet till middag med hänvisning till Hetherington, att sopor må ha 
förlorat sitt ätbara värde när det hamnat i en container, men att sopor idag har blivit en 
resurs för energiproduktion och därmed fått en ny status med ett hållbarhetsvärde (Marshall 
2016:133). Uttalandet tyder på att attityder förändras och även om dumpstring inte har en  
hög status i samhället idag, bidrar hållbarhetsaspekten till att ge deras agerande ett högre 

!17



värde. Marshall talar nämligen om ett grönt kapital, vilket syftar till att status går att erhålla 
genom att leva hållbart (Marshall 2016:56). Utifrån detta perspektiv skulle ett handlade 
såsom dumpstring kunna ge en person högre status om det görs i syfte av att rädda miljön, 
snarare än av ekonomisk vinning. Det skulle även göra handlingen mindre märkvärdig i 
allmänhetens ögon. Ju mer hållbarhetsdiskursen sprider sig och handlande med miljön i 
åtanke får mer status och blir ärofyllt, dessutom mer kan handlanden som dumpstring 
komma att ses som mer acceptabla. Att hållbarhetsdiskursen redan har stor resonans, tror 
jag bidrar till att Anja och Andreas känner sig bekväma i sitt handlande. Det är alltså inte det 
största normbrottet som kan göras i deras ögon.  

Civil olydnad kan alltså innefatta normbrott, men är i sig inte nödvändigtvis ett 
normbrott. En lag kan ses som en matematisering av olika normer (jfr. Martinsson & 
Reimers 2008:16), då normer är de oskrivna reglerna i samhället för hur man förväntas bete 
sig. Att genomföra aktioner i form av civil olydnad, även om inte regelrätta normbrott, gav 
ändå liknande sanktioner i form av kritik från omgivningen. Eva berättade att ockupationen 
var en självklarhet för henne. Hon var inte rädd för vad folk skulle tycka eftersom hon kände 
att det hon gjorde var rätt och nödvändigt. Vad hon dock inte hade förutspått var nivån av 
motstånd hon möttes av.    

”Jag tänkte att jag kunde freda mig. Jag hade länge varit på arbetsplatsen (red.) och jag 
var dessutom chef så jag tyckte att jag hade det säkert. Så skulle jag ju kanske in ha tänkt 
om jag inte var fullt så naiv som jag var men tack och lov så var jag det. Jag tänkte att jag 
ska va med […] jag nudda vid att det här kan ju få sociala konsekvenser. Jag var kanske 
den enda som blev hotad (i jobbet), för flera av mina kollegor blev rasande. De tyckte att 
det här var förfärligt [—-] Det var också vissa som var härligt tuffa så jag fick väldigt 
mycket stöd” (Eva, 72).  

Eva visade en medvetenhet att det hon gjorde kunde ses som kontroversiellt. Hon kände dock 
att aktionen var större och viktigare så eventuella sanktioner kändes värt det i hennes ögon.   
Soneryd och Uggla skriver att människans förmåga att byta egna vanor och gå emot normer 
är baserat på ens förmåga att reflektera över och problematisera den givna ordningen 
(Soneryd & Uggla 2011:94f). En förmåga som jag vill påstå att samtliga informanter besitter. 
Att vara självsäker i att det man gör är försvarbart kan även leda till de känslor som Ebba 
hade om att vara djurrättsaktivist.   

”Det som har varit svårast för mig och det som jag är mest stolt över gällande mig själv är 
att jag faktiskt vågar gå emot normen för det som är rätt, även om det är jätte jätte 
jobbigt” (Ebba, 22). 

Det finns ett högre syfte hos alla informanter. Handlingarna görs för att hjälpa förtryckta 
grupper och/ eller miljön och genom dessa motiv får deras handlingar ett högre värde, i deras 
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ögon, och något att vara stolt över. Att gå emot rådande normer och regler kan vara svårt och 
ge sociala konsekvenser, men jag tolkar att deras tro om att förändring är möjlig och att de 
känner att de till hundra procent kan stå bakom sina handlingar gör att de sociala 
konsekvenserna blir mer hanterbara. I (O) möjliga livsstilar pratar författarna om hur Matti, 
som de intervjuat om dumpstring,  hävdar att hans attityd till dumpstring förändrades ju mer 
det kom att bli en vana, samt att han hade folk i sin omgivning som också deltog (Soneryd & 
Uggla 2011:93). Han blev del av ett kollektiv där dumpstring inte sågs som onormalt. 
Detsamma kan sägas om mina informanter. De verkar i en miljö med människor som 
sympatiserar med deras verklighetsbild. Att exempelvis verka utanför en norm, med en 
saknad av samhörighet med likasinnade kan skapa känslor av utanförskap och tära på ens 
självkänsla, eftersom den kollektiva identiteten ofta bygger på en känsla av gemenskap och 
likhetstänkande (Hammarén & Johansson 2009:40). Som uppvisat leder aktionerna, som 
mina informanter genomför, till social konsekvenser. Det motstånd som de möter skulle 
kunna påverka deras identitet negativt, såsom känslor av utanförskap eller skuld. Men det 
faktum att de tillhör ett kollektiv och har högre syften än bara själviska intentioner, leder 
istället till känslor av stolhet och en subjektsposition som en föregångare, som vågar gå emot 
strömmen och som någon att se upp till.   

Ett ansvar att agera  

Individualisering går hand i hand med det moderna samhället. I ett individualiserat samhälle 
uppfattar människan sig som fri, men med frihet kommer också ansvar. Den paradox 
människan möts av är att den förväntas handla utifrån sin fria vilja, medan normer och 
diskurser fortfarande styr ens handlande och vad man uppfattar som ansvarsfullt eller 
moraliskt korrekt (Soneryd & Uggla 2011:11f). Människan möts dagligen av valmöjligheter 
och ett konstant flöde av ny information och ökad insikt, vilket gör att alla handlingar kan ses 
som politiska, handlingar som man även förväntas motivera. Bör jag välja ekologiskt eller 
inte, ta cykeln istället för bilen,  använda smink eller ej. Man ska redogöra för sina val och hur 
man rättfärdigar sitt handlande blir en del av ens identitetsskapande och påverkar hur man 
framstår inför andra (Soneryd & Uggla 2011:8f).   

Som tidigare nämnt, identifierar sig informanterna som medvetna, aktiva personer. När 
jag frågade om tankar och känslor kring passivitet fick jag en samstämmig respons. Det 
framkom en frustration kring hur inaktiva, de tycker, att människor är och hur mycket mer 
som skulle kunna göras. Anja uttrycker en stark frustration kring passivitet. Hon menar att vi 
förväntar oss att andra ska agera och att när vi talar om att vi måste, är inte jaget en del av 
viet. Vi vet vad som behöver göras, men vi lägger över ansvaret på andra och förtroende i 
andra att de kommer agera. Hur Anja pratar om passivitet hos människor, identifierar jag 
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som ett intagande av en åskådarroll, det vill säga när det skett en ansvarsförskjutning och 
personen i fråga har avskrivit sig ansvar att agera. Denna känsla av att inte vara skyldig till att 
agera leder även till ett opåverkat samvete (Bauman 2004:224ff). Anja själv står utanför 
denna roll.     

“Jag kan inte vara en sådan person som inte gör nåt. Jag kommer inte vara den som “mm 
nä jag är upptagen, för jag ÄR inte upptagen”. Hur kan jag va så upptagen när det här 
händer? Vad är jag upptagen med? Hur relevant är det? [...] Jag kanske inte alltid kan 
skänka nåt, men behöver ni mitt namn varsågod, min mejl varsågod” (Anja, 27).   

  
När Anja säger att hon inte kan vara en sådan person som inte gör något, identifierar jag dels 
en känsla av skyldighet att agera, dels antyder att det är vedertaget bland människor i 
samhället att blunda för problem runt omkring oss och kan ses som åskådare. Informanterna 
i denna  studie handlar utifrån, inspirerat av Dahls avhandling, en individualiserad 
ansvarsdiskurs (jfr. Dahl 2014). I sin avhandling, Om miljöproblemen hänger på mig, 
konstaterar Dahl att hennes informanter handlar utifrån en diskurs om individuellt 
miljöansvar (Dahl 2014:320). Baserat på mina informanters utsagor uppfattar jag att även de 
handlar utifrån en känsla av ett individuellt ansvar. Denna diskursiva sanning, att man själv 
har ett ansvar som människa att agera och ta ansvar över exempelvis miljön, gör att mina 
informanter ibland kan känna att de inte har något val. Dahl skriver i sin avhandling att när 
ansvar blir individualiserat, blir politiska frågor istället en fråga om moral (Dahl 2014:39f). 
Att Anja säger att hon inte kan vara en person som bara ser på, tyder på att hon känner ett 
moraliskt ansvar att handla ”rätt”, något som såklart de flesta av oss vill, men i detta fall 
innefattar det rätta sättet att agera, att handla utanför lagar. Civil olydnad kan ses som en av 
de yttersta formerna av individuellt ansvar materialiserat, att man väljer att gå emot lagen för 
att kunna agera moraliskt korrekt utifrån ens ideologiska övertygelse om vad som är viktigt 
att ta ansvar för.      

Utifrån denna naturaliserade diskurs blir inte bara den agerande individen ett ideal, det 
kan även skapa ett måste hos en själv, att inte överlåta ansvaret till någon högre makt och lita 
på att andra kommer lösa problemen. Utifrån en diskurs om individualiserat ansvar tror man 
på att individuellt handlande har värde. Man ser vikten i att agera och man tror på att 
förändring på strukturell nivå är möjlig att uppnå och att en alternativ verklighet är trolig. 
Perspektivet uppvisar förakt mot åskådarrollen och ansvarsförskjutning. I citatet tar Anja 
avstånd från åskådarrollen och genom att beskriva sig själv som lojal och ansvarstagande 
positionerar hon sig som det ideal som hon och de andra informanterna hyllar. Dahl skriver 
att individualisering i ett samhälle innebär en risk i att människor uppmuntras att söka efter 
egna lösning på problem, men att de strukturella förhållandena kanske inte ger dem 
förutsättningarna (Dahl 2014:21f). Ebba resonerar i citatet nedan om varför hon inte har 
planer på att genomföra fler civila olydnadsaktioner.  
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J: Är du aktiv just nu (med aktioner)?  
E: Ja litegrann. Jag jobbar väldigt mycket nu, det gör mig ganska utmattad, men lite 
aktiv. 
J: [—-] Skulle du göra en till aktion i form av civil olydnad i framtiden?   
E: […] Jag skulle gärna vilja men jag har väldigt svårt att se hur det skulle passa min 
livssituation, man försöker ändå skapa ett liv på nåt sätt och dessutom tror jag inte att det 
är lika viktigt längre för att folk har redan fattat och det är väldigt många som är 
medvetna om att det finns människor som är villiga att gå in på djurfarmer och ta djur 
därifrån. 

När Ebba talar om att hon vill men inte kan, identifierar jag en viss skuldkänsla i att behöva 
säga att hon inte är lika aktiv längre, eftersom hon följer uttalandet med förklaringar om 
varför hon inte kan vara aktiv till den nivå hon hade velat. Den individualiserade 
ansvarsdiskursen uppfattar jag spelar en stor roll i informanternas liv. Att närma sig 
passivitet eller åskådarrollen kan utifrån en individualiserad ansvarsdiskurs framkalla 
känslor av skuld och svek. Ett svek att inte ”göra sitt jobb”, att inte vara nog ansvarsfull. Dahl 
hävisar till Peterson och Stripple som menar att när individer görs till självstyrande aktörer 
och exempelvis ”deras” koldioxidutsläpp framstår som ett moraliskt problem, kan detta 
förknippas med skuld (Dahl 2014:22). Ebba uttryckte även under intervjun att hon inte 
tycker aktioner är kul, men att hon måste genomföra dem. Även Anja talade i citatet i termer 
av att hon inte har ursäkter. Även i (O) möjliga livsstilar talar författarna om hur det inom 
politiken länge talats om individens ansvar, i det fallet, när det kommer till miljön, och hur 
det är viktigt med enskilda individers medverkan och viljan att ta ansvar. En skildring som 
riktar fokus bort från de strukturella problemen med den västerländska livsstilen i sin helhet 
(Soneryd & Uggla 2011:35). Att Ebba, som jag tolkar det, känner att hon sviker sig själv, 
djuren, andra djurrättsaktivister, vem det än må vara, kan bero på vilka förväntningar hon 
har på sig själv. Martinsson och Reimers talar om hur identifikationspositioner skapar olika 
förväntningar (Martinsson & Reimers 2014:22f). Att se sig som en aktiv person men brottas 
med att inte kunna handla till den grad hon känner att hon vill eller borde, kan leda till 
känslor av otillräcklighet eller skuld. Vilka förväntningar mina informatör har på sig själva 
och vad en aktiv person är nuddar Malin vid i följande citat.   

   ”Det är ju väldigt frustrerade men jag kan förstå att man har… människor har mycket 
med sina egna liv och sina egna problem och att det är svårt att kanske ta steget att 
faktiskt göra nåt. Kanske gå på nån demonstration eller nåt… asså bara göra nåt. Det är 
nästan värre med de som vet men inte agerar, än de som inte vet alls. Och det är ju ett 
svårt problem att behålla människor aktiva. Det är ju många som kör hårt ett tag sen 
försvinner de. Så absolut det är ju när människor som vet väljer att inte kämpa lika 
mycket längre, men jag kan förstå att det är ett svårt steg att ta” (Malin, 33). 
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Förväntningar spelar alltså en stor roll för hur vi värderar vårt och andra människors 
handlande. När mina informanter talar om att vara aktiv uppfattar jag att de talar om att göra 
det där extra. Att vardagligt handlande såsom att sopsortera eller äta veganskt, även om 
uppskattat, inte ingår i definitionen aktiv. Den typen av aktivt handlande tolkar jag mer som 
en förväntning, en självklarhet. I citatet antyder Malin att det finns ett element av 
valmöjlighet. Även Eva uttrycker att ”passivitet också är en handling” men visar också på en 
insikt om att inte alla tänker så och antyder att problemen är strukturella. Samtidigt 
insinuerar hon i sin utsaga att även om vi påverkas, har vi också möjlighet att påverka. 
Zackariasson förklarar att en individ som uppfattar sig ha möjlighet att påverka, kan inte 
oreflekterat lägga över ansvaret på en högre makt och sedan svära sig fri (Zackariasson 
2006:89). Även Ebba talar om aktivt handlande att gå ett steg längre än att bara exempelvis 
välja bort kött.  

”Jag förstår dem till 100 procent för det är inte kul. Det är jobbigt och man blir ifrågasatt 
så jag önskar att de skulle vilja vara aktiva på vilket sätt som helst, de behöver absolut inte 
göra samma sak som jag gör. De skulle kunna skriva ett brev och sätta upp på en 
anslagstavla eller ta en fika med en vän och prata… men jag vill att människor ska vara 
aktiva för jag tycker att världen kommer inte bli bättre av sig själv och när det handlar om 
individer i utsatta positioner så måste man ändå känna någonstans att man vill hjälpa… 
hoppas jag. Sen tror jag att det är många som inte känner att det är deras position eller att 
de inte vågar eller inte har lust, och det är ju upp till dem… men jag personligen vill se mig 
som någon som gör det jag tycker är rätt och riktigt” (Ebba, 22).   

Både hon och Malin uttrycker en slags common sense i att vilja agera. Båda visar förståelse 
för att inte alla har samma kunskap eller förutsättningar, men menar att kunskap om ett 
förtryck eller problem borde generera en självklarhet hos människor att vilja agera. Att vara 
aktiv blir en bärande del av informanternas identitet. Att delta i aktioner blir ett 
betydelsefullt handlande och kan ge status inom gruppen, som delar samma diskursiva 
sanning (jfr. Zackariasson 2006:89ff).   

Det civiliserade lagbrottet 

Hos samtliga informanter var det första och viktigaste kravet, vid genomförandet av civila 
olydnadsaktioner, att ingen ska komma till skada. Våld och hot var något som alla 
distanserade sig ifrån. Att bruka våld var helt otänkbart enligt Andreas och Anja, eftersom 
det inte tjänar ett syfte. Andreas och Anja har inte samma syn på sina ageranden, som övriga 
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informanter har på det som de genomfört. Som tidigare nämnt, ser Andreas och Anja inte sig 
som aktivister och att dumpstra är en handling som de deltar i för att ta vara på mat som 
slängs, en slags kompensation då matvarubutiker inte tar sitt ansvar, som de antyder. Att 
handlingen är relativt riskfri blir en central del i varför de deltar. Det handlar inte om att göra 
en uppståndelse, det handlar om att belysa ett problem genom att sprida information 
samtidigt som de har i avsikt att normalisera sitt handlande. Våldsanvändning blir därför 
inte aktuellt.  

Övriga informanter håller med om att våld är att gå till överdrift, Eva uttrycker dock att 
civil olydnad kan innebära medvetna sabotage och antyder därav att viss materiell skada kan 
ses som nödvändig för att uppmärksamma ett problem, medan personskada var helt 
otänkbar. Malin och Anja instämmer i att ingen människa ska komma till skada.   

”Jag tror inte att det handlar om att bönderna heller är elaka människor, för de har vuxit 
upp och lärt sig nåt som de tror är sant och som de tror är rätt och riktigt och därför tror 
jag inte att hot och våld är rätt väg att gå. Det är få människor som lyssnar på det och jag 
tycker att om man använder våld för att försöka motverka våld då blir det liksom… det 
känns inte som det bästa att göra, det känns som dubbelmoral och det är 
ineffektivt” (Ebba, 22). 

Utöver att våld inte ses som en effektiv metod, visar även Ebba på en förståelse av att inte alla 
lever med samma verklighetssyn. Det finns en köttnorm i samhället som ser djur som objekt, 
som något för oss människor att bruka. Köttdiskursen är sålunda hegemonisk, den 
dominerar, vilket gör djurrättsdiskursen till en alternativ syn, en motdiskurs. Ur detta 
perspektiv ses djur som individer. Ett språkbruk som både Malin och Ebba uppvisar. De är 
tydliga att poängtera att de deltagit i fritagningar av individer, när de tagit djur från bönder. 
Djurrättsdiskursen existerar i linje med posthumanismen, som ställer sig kritisk till det 
humanistiska förhållningssättet. Inom humanismen står människan i centrum och ses som 
ett ramverk och utgångspunkt för resten av världen, också kallat antropocentrism. Det 
posthumanismen önskar att åstadkomma är en, som Braidotti uttrycker det, ”de-centering of 
’Man’” (Braidotti 2013:2). Braidotti hänvisar till Spanozas tankesätt om att världen är 
monistiskt och kan inte ägas av en art (Braidotti 2013:68). Köttdiskursen existerar inom  den 
humanistiska tankeramen som ser människan som överlägsen. Människans placering på en 
piedestal, legitimerar således dess maktutövande på djur och natur (Braidotti 2013:68). Ebba 
talar om människans handlande mot djur som paradoxalt.  

”Om jag skulle se en person bete sig illa mot sin hund och jag går emellan och och den här 
personen vägrar sluta, då skulle jag känna mig berättigad att ta till våld mot den här 
personen för att få den att sluta […] men det är nog de flesta människor överens om att 
om man ser en människa vara elak mot en annan människa eller ett husdjur då får man 
gå emellan även om det innebär fysiskt […] men det är så himla svårt att se det på det 

!23



sättet (med djurindustrin) Varje dag skickar de kor till slakt och då räcker det inte med att 
man går fram och slår nån på käften” (Ebba, 22).   

Det sker ett systematiskt våld mot djur och rankningen av djur blir synlig i detta citat och kan 
förklaras i termer av specisism. Braidotti hänvisar till Louis Borges som delar in djur i tre 
grupper, enligt det antropocentristiska förhållningssättet. De vi kollar på TV med, de vi äter 
och de vi är rädda för (Braidotti 2013:68). Den diskurs, eller sanning, vi lever utifrån 
påverkar hur vi uppfattar olika handlingar. Utifrån en djurrättsdiskurs kan då behandlingen 
av djur inom djurindustrin ses som lika makabert som om det hade utförts mot husdjur eller 
människor. Detta resonemang skulle kunna legitimera en våldshandling, då det skulle ses 
som ett berättigat försvar. Medan samma våldshandling ur en köttdiskurs skulle ses som ett 
obefogat angrepp. Både Ebba och Malin avstår från att använda våld, bland annat eftersom 
de förstår att handlingen kommer ses som ett angrepp då köttdiskursen är hegemonisk. 
Malin förklarar att;    

”Det finns mycket som man skulle vilja säga som man absolut inte gör, för det skulle bara 
ge negativa… man måste lägga band på sig […] Jag vet hur människor ser på mig och jag 
måste agera efter det [—-] för några år sen kände jag typ ”nu ska vi bränna ner det här 
slakteriet”, men det kanske inte är så lämpligt […] man är ju så pass arg inombords så 
man skulle vilja agera på ett sätt, men sen får man ju tänka på vad som är klokt och som 
ger bäst resultat” (Malin, 33). 

Att Malin inte känner att hon kan agera så som hon egentligen skulle vilja skulle kunna 
förklaras med hänvisning till Foucaults teori om disciplin. I Övervakning och straff skriver 
Foucault om hur straff har gått från att vara offentliga skådespel, där publiken kunde visa 
stöd till båda sidorna, till att bli något mer undangömt. Straff handlar inte längre om att bara 
sona sina brott, det handlar om att skapa en förbättring hos individer, där normer skapar 
förväntningar i hur vi ska bete oss och en avvikelse får den normen kan leda till exempelvis 
egna känslor av skam. Foucault skriver ”det är fult att vara straffbar, men föga ärofullt att 
straffa” (Foucault 2017:37). Foucaults redogör i boken varför makt kan upprätthållas genom 
rena vetskapen om att man övervakas och kan straffas, hans svar var disciplin (Foucault 
2017:227). Disciplin har som syfte att öka den enskildes herravälde över sin kropp, som 
Foucault uttrycker det (Foucault 2017:176). I normerna sitter makten. Vi har dock ett val i att 
antingen godkänna eller göra motstånd mot makten. Vi kan dock inte välja vilka potentiella 
straff vi kan komma utsättas för. Vi är alltså socialiserade till att vara lydiga, då en olydig 
medborgare är en onyttig sådan. Den disciplinära makten är konstant närvarande och därför 
något som håller människor lydiga, eftersom lydiga människor är nyttiga människor för 
samhället (Foucault 2017:226f). Malin, såsom resterande informanter som inte heller 
använder våld, är socialiserade in i ett samhälle där denna disciplinära makt är integrerad, 

!24



vilket får Malin att hålla tillbaka. Både Malin och Ebba förhåller sig dessutom till en 
föreställning om djurrättsaktivister som våldsamma.     

”Det har ju varit på tapeten senaste tiden i media om aktivister som betett sig illa mot 
bönder” (Ebba, 22). 

”Jag förstår hur jag ser ut i samhället […] de som skriver ”ni har inga jobb” och ”parasiter 
i samhället” jag förstår att de blir frustrerande och arga på oss […] men jag hoppas att det 
kan inspirera människor, att de ser på mig som nån som faktiskt offrar mycket för djuren” 
(Malin, 33). 

Att distansera sig från våld och inte vilja bli associerad med det, kan ses som ett svar mot  
samtida föreställningar om aktivister som våldsamma och hotfulla. Det blir en central del av 
deras identitet att inte falla in i den stereotypen, för att inte framstå som ociviliserad. En 
annan aspekt som Malins citat visade var att hon svarar mot en bild där djurrättsaktivister 
ses som orimliga och som inkräktare. Det är därför centralt för Ebba och Malin att distansera 
sig från den stereotypen och visa att de inte är så, för att inte associeras med den bilden. Att 
visa på ”förnuft” blir en tydlig identitetsmarkör hos Ebba och Malin. Båda visar dock på en 
nyanserad bild, där de förklarar att de förstår viljan att bruka våld. Jag tolkar att ickevåld är 
det enda sättet att få respekt från motståndare utifrån att vi lever i en samtid där en lydig 
medborgare ses som normen och får respekt därefter. Att delta i en aktion som bryter mot 
lagen och som påverkar folk med en annan ideologisk övertygelse kräver att inte agerar för 
ociviliserat för att kunna få respekt. 

”Det är ju ifall jag kan avvara en månad i fängelse” 

I informanternas utsagor blev det tydligt att deras gränser för vilka brott och straff de var 
villig att ta varierade. Var informanterna drar sina gränser är något jag har intresserat mig 
för i intervjuerna. Jag frågade Eva ifall hon hade några gränser och om hon hade genomfört 
ockupationen under vilka omständigheter som helst.   

”Svårt. För jag visste ju att jag inte riskerade fängelse […] Hypotetiskt, inte under vilka 
omständigheter som helst nej. Det tror jag inte. Jag hade dock kunnat offra mer. I 
backspegeln betydde det mycket för stan och hur man diskuterar feminism och våld. Det 
har betytt jättemycket och fått ringar på vattnet. ” (Eva, 72).    
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Med vetskapen om att hennes agerande hade effekt, väcktes tankar om att hon hade kunnat 
offra mer. Ockupationen medförde dock oväntade konsekvenser. Eva hade en chefsposition 
vid tillfället av ockupationen och fortsätter med att förklara;    

  ”Jag var kanske den enda som blev hotad (i jobbet). Det var många stormiga möten och 
grupperingar […] plus en som väckte en fråga om jag kunde behålla min tjänst, så det blev 
ett ärende i styrelsen [—-] Det har funnits tankar om fler (ockupationer), men då var jag 
fortfarande kvar på min arbetsplats (red.) och då argumenterade jag nog så att jag inte 
ville utsätta mig för den pressen en gång till. Det hade blivit ännu mer rabalder om det 
hade gått igenom” (Eva, 72).  

Jag identifierar att hennes gränser dras vid att ha kvar sin karriär och inte hamna i  fängelse. 
Vad människor tyckte verkade inte vara avgörande, men ifall människors åsikter hade lätt till 
konsekvenser såsom att förlora sitt jobb, ansåg hon det inte vara värt det. Jag skulle säga att 
det är den ideologiska övertygelsen som får Eva att dels känna att hon är villiga att offra en 
viss bekvämlighet, dels kunna stå emot kritik. Samma sak kan sägas med de andra 
informanterna. Att den ideologiska övertygelsen och diskursiva sannningen de lever under 
kan ses som en grund i deras engagemang (jfr. Herbert & Jacobsson 1999:78). Med det sagt 
fanns det skillnader i till vilken grad informanterna var villiga att gå. Anja förklarar;  

”Om du klipper upp ett lås är det ju uppenbart att du gör nåt fel. Men är det en öppen 
container och du städar efter dig ser jag inte problemet” (Anja, 27). 

Anja antyder i detta uttalande att det hon gör nu inte är fel. Och som vi redan har varit inne 
på ser varken Andreas eller Anja något problematiskt eller olagligt i sitt handlande, därför 
blir det heller inget tal om straff. De skulle inte dumpstra om det innebar straff. Eftersom 
Andreas och Anja inte ser sig som aktivister, talade de heller inte om andra typer av aktioner 
för exempelvis miljön. I informanternas utsagor har deras motiv för den civila olydnaden ett 
större syfte än för deras egen vinning. Deras motiv får dem att uppoffra en viss bekvämlighet 
för att kämpa för vad de anser moraliskt korrekt. Vi har varit inne på att informanterna 
handlar utifrån en individualiserad ansvarsdiskurs, där de känner att de inte kan se på när 
orättvisor fortsätter att existerar i vårt samhälle utan känner ett nästintill tvång att agera. För 
att utveckla denna diskurs, finns det även ett element av uppoffring. Vad som enligt en själv 
kan kännas som en uppoffring varierar såklart beroende på bland annat erfarenhet. Jag 
kommer dock fortsätta tala i termer av uppoffring, även om mina informanter kanske känner 
det i varierande grad. När jag frågade Malin om vilka gränser hon hade, svarade hon;      

 ”Jag blev tillfrågad att göra en till men då kommer jag säkert hamna i fängelse så det är 
ju ifall jag kan avvara en månad och sitta i fängelse [—-] Så jag skulle nog tänka mig för 
om jag gjorde en till (aktion som kommer leda till fängelse)… men absolut nån form av 
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civil olydnad skulle jag inte ha problem att göra. En bekant (red.) har ju gjort det [—-] Jag 
är ju fortfarande väldigt aktiv, men har ingen plan just nu att på att köra någon civil 
olyndadsaktion som innan [—-] Det var ju nån gång jag sökte jobb och de ville ha 
brottsregister, då det har ju varit några gånger som jag har fått problem för att jag har 
gjort det här [—-] om det skulle gå så långt att jag inte kan få nåt jobb och jag kommer 
hamna på gatan… dock vet jag att jag har ett jäkligt bra backup, människor omkring mig 
som aldrig skulle låta det hända heller. Men det är väl där nånstans. Jag har inte så 
mycket gränser egentligen. Jag skulle gå ganska långt så länge det inte skadar 
nån” (Malin, 33). 

Malin leker med tanken om hur mycket hon är villig att offra. Den individualiserade 
ansvarsdiskursen uppfattar jag är väldigt stark hos Malin då hon redan märkt av problem i 
sin vardag som dessa aktioner, men resonerar fortfarande kring att eventuell göra en till, 
vilket då kommer leda till fängelse. Även Ebba har reflekterat kring att eventuellt ta fängelse 
för aktioner.            

”Den här aktionen jag gjorde för några år sedan. Om någon skulle säga till mig, den 
kvällen, att om du gör det här så kommer du få fyra månaders fängelse då skulle jag göra 
det [—-] Jag skulle garanterat ta en högre böter och jag skulle garanterat ta fängelse 
(då)” (Ebba, 22).   

Ebba förklarar att hon förut hade kunnat offra mer, inklusive ta ett fängelsestraff, men att det 
inte passar hennes livssituation nu att offra sig till den grad. Hon förklarar att hon, som jag 
tolkar det, var mer spontan och inte lika brydd över att straffas då som nu, kanske för att hon 
känner att hon har mer att förlora nu. Hon och några andra hade bland annat förstört en 
massa skyltar för en cirkus, vilket visade sig inte vara straffbart eftersom de skyltarna inte 
hade haft tillstånd att sitta uppe. Så i slutändan gick hon därifrån fläckfri. Ebba talar även om 
hur hon har visat att hon är villig att straffas, vilket är hela poängen med aktionen hon deltog 
i. Att visa att man är villig att uppoffra sin bekvämlighet för andra.  
Något jag identifierar i både Ebba och Malins uttalanden är hur deras förutsättningar har 
förändrats. Ebba talar inte om fängelse som ett alternativ längre. Samma sak med Malin som 
antyder att det inte känns lika aktuellt nu, men att ifall hon genomförde en aktion som 
resulterade i ett fängelsestraff skulle hon ha ett bra back-up. Kanske behövs någon slags 
trygghet eller skyddsnät för att möjliggöra eller åtminstone underlätta genomförandet av 
aktioner.   

För att återgå till Ebbas uttalande. Jag läser in ett visst resonemang kring att ”göra sin 
del”. Alla informanter har gränser. Ingen är villig att förstöra sitt liv till den grad att de inte 
kan leva någorlunda opåverkat, det vill säga de kan fortfarande få jobb och utöver en kortare 
obekvämlighet, leva någorlunda oförändrade liv. Att lita på och hoppas att andra också ska 
agera, så man inte blir ensamt ansvarig för att hjälpa andra, blir en slags tro på att även 
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andra tänker kollektivistiskt och solidariskt. Att praktisera solidaritet, gentemot djur, kvinnor 
och/eller miljön, är en betydande och självklar del av informanternas personlighet, baserat 
på hur de talar om att agera och hjälpa andra. Det går att läsa mellan raderna att mina 
informanter förespråkar solidaritet gentemot andra och den starka tron i att inget kommer 
bli bättre om man inte själv agerar, gör också att de har hopp om att andra handlar under 
samma tro och sanning. Hunt och Benford förklarar att solidaritet kan just ses som en 
utlösande faktor för deltagande i kollektiva handlingar (Hunt & Benford 2004:439). 
Solidaritet var dock inte något som bara var riktad och uppvisad utåt bland mina 
informanter. Det var även en stark beståndsdel inom gruppen. Eva förklarade att;  

”Åklagaren la ner, med ingen risk för fortsatt brottslig verksamhet, så det blev inga åtal 
[—-] vi lyckades hålla trenden att ingen ”ledare” behövde bli utpekad, så ingen blev fälld. 
Hade det varit så så hade vi kunnat hjälpas åt med böter och sånt. Solidariskt!” (Eva, 72). 

Både Eva, Ebba och Malin uppvisar en solidaritet inom deras grupper. Eva förklarade att om 
ockupanterna hade fått böter, hade den betalats av alla gemensamt. Ingen skulle behöva stå 
för allt bara för att just den personen råkade vara i huset då polisen slog ner ockupationen. 
Även Ebba och Malin uttrycker att böter som någon i gruppen får betalas genom insamlingar, 
dels av folk i gruppen, dels av sympatisörer från bland annat sociala medier. Herbert och 
Jacobsson hävisar till Melucci som menar att i sociala rörelser konstrueras en kollektiv 
identitet som innefattar dels en vi-känsla, dels solidaritet, baserat på gemensamma 
övertygelser (Herbert & Jacobsson 1999:13; Melucci 1991:43ff). En kollektiv identitet kan ses 
som en nödvändighet inom sociala rörelser, likaså en produkt av gemensamt agerande (Hunt 
& Benford 2004:433). Hunt och Benford skriver även att forskning visar att solidaritet 
innefattar en dimension av känslomässigt engagemang (Hunt & Benford 2004:439), vilket 
kan förklara varför människor som inte är med och genomför aktioner ändå känner att de vill 
bidra genom att hjälpa till att betala böter. Kanske har de inte förutsättningarna att själva 
delta, men känner solidaritet gentemot antingen den grupp som aktivisterna vill hjälpa och/
eller känner solidaritet gentemot de straffade aktivisterna.  
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Avslutande diskussion   

I denna uppsats undersöker jag hur individer som genomför civila olydnadsaktioner skapar 
mening och identitet genom sina berättelser om aktionerna. I början av empiridelen tog jag 
hjälp utav neutraliseringstekniker för att identifiera hur informanterna rättfärdigar sitt 
handlande. Jag har identifierat återkommande teman i deras resonemang. Till och börja med 
framställs civil olydnad som en effektiv och opinionsbildande metod av mina informanter. 
Civil olydnad ses som en rättighet och i vissa fall även en nödvändighet. Samtliga informanter 
neutraliserar till och börja med sina ageranden med att det inte har orsakat någon skada eller 
att det finns något offer att tala om (Sykes & Matza 1957:667f). Alla aktioner involverar på 
något sätt en annat part, vare sig det är en butik, kommun eller individer, men utifrån 
informanternas berättelser blir deras handlingar legitima eftersom de ser aktionen som ett 
försvar eller en rättvis handling baserat på motpartens handlande, exempelvis genom att en 
butik bidragit till ett ökat matsvinn eller en bonde som bidrar till exploatering av djur. 
Genom att fördöma fördömarna neutraliserar de sitt handlande då kritiken riktas mot 
motparten (Sykes & Matza 1957:668). Informanterna  förnekar inte att det de gör är olagligt, 
men eftersom de dels inte använder våld, dels betalar tillbaka eventuella ekonomiska 
förluster genom att de anmäler sig och betalar böter, förnekar de som sagt att någon kommit 
till skada eller kan klassas som offer. Informanterna ser sig själva som lagföljande 
medborgare, men resonerar att deras handlande görs på grund av ett högre syfte och och en 
högre lojalitet mot gruppen och den fråga som de jobbar för (Sykes & Matza 1957:669). 
Lagbrotten ses alltså som befogade och nödvändiga undantag.  

Informanterna handlar utifrån en föregångardiskurs, vilket dels blir en viktig del av deras 
identitetsskapande, att se sig som en förkämpe, dels återigen neutraliserar deras handlingar. 
En avgörande faktor för att genomföra aktionerna hade hos samtliga att göra med att de tror 
på att lagar och attityder är möjliga att påverka och förändra. Handlandet blir då en 
ofrånkomlig aspekt (jrf. Zackariasson 2006:105). Att de ser sig själva som föregångare skapar 
en självsäkerhet och legitimitet i deras handlingar. Utöver att de tror på att samhället går att 
påverka och förändra, spelar såklart deras ideologiska övertygelse roll i genomförandet av 
aktionerna. Att de tror på att det de kämpar för är moraliskt korrekt och försvarbart. 

I den senare delen av empirin konstaterar jag att den civila olydnaden har haft olika 
betydelse för mina informanter beroende på typ av aktion. För Andreas och Anja som 
dumpstrar, blir handlingen betydelsefull men inte särskilt anmärkningsvärd. Det motstånd 
som de möter är snarare kopplat till att de brukar sopor, än att handlingen är olaglig. Deras 
identitet påverkas av detta då de vill framställa sig som vettiga, rimligt agerande individer 
och normalisera sitta agerande. En aktivistidentitet är nästintill icke-närvarande. Den civila 
olydnaden är ett sätt att skapa opinion och lagbrottet blir ett sätt att få uppmärksamhet för 
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att kunna belysa olika problem, som mina informanter ser i samhället. För Eva, Ebba och 
Malin blir uppståndelse centralt i aktionen. Det finns ingen strävan efter att dölja sin 
identitet. Det handlar om att stå för det man gör och ta eventuella straff. Något som inte 
gäller för dumpstrarna. Där blir inte straffet en del av aktionen. Att få kritik för sitt agerande 
är något som informanterna räknar med. Den kritik de möter kan vara jobbig ibland men att 
tillhöra en grupp med likasinnade människor som stöttar en och håller med om att ens 
agerande är värdefullt, skapade känslor av stolhet hos många och bekräftar deras 
föregångarindentitet. 

Informanterna tror som sagt på att inget är stabilt och att lagar och attityder går att 
förändra. De verkar också under en diskurs om individuellt ansvar (jfr. Dahl 2004:320). Att 
ansvar har blivit individualiserat och att ens handlande blivit en fråga om moral påverkar 
dem mycket starkt. Eftersom diskurser talar om för oss vad som är sant och orienterar vårt 
handlande (Börjesson & Palmblad 2007:12), blir det en självklarhet för informanterna att, 
utifrån denna diskurs som är naturaliserad hos dem, agera som de gör och därigenom ”ta sitt 
ansvar”. Den önskvärda subjektspositionen och idealt är den aktiva individen. Passivitet är 
en föraktad egenskap hos informanterna och ett närmande mot denna kan frambringa 
känslor av skuld. Vi möts här av en intressant paradox. Ifall man inte kan agera till den grad 
man önskar kan det fylla en med känslor av skuld, men att istället handla till en nivå där man 
rent av bryter mot lagen för att kunna följa sin moral, kan leda till sanktioner i form av 
exempelvis böter eller fängelse. Samhället bäddar inte alltid för att ge en de förutsättningar 
man behöver för att kunna agera moraliskt korrekt i en individualiserad värld (jfr. Soneryd & 
Uggla 2011:11f). 

Civil olydnad innefattar ett brett spektrum av handlingar och beroende på ens motiv kan 
ens handling uppfattas olika av allmänheten. Att Anja och Andreas agerar för miljöns skull 
kan öka deras status i samhället och göra deras handling mer accepterad då 
hållbarhetsdiskursen är stark (jfr. Soneryd & Uggla 2011:11ff; Dahl 2014:19), medan för 
exempelvis Ebba och Malin finns det inte samma nivå av förståelse i samhället då vi har en 
köttnorm där djur ses som objekt för oss att nyttja. Att Ebba och Malins sanning inte är lika 
allmänt utspridd påverkar hur de uppfattas. Eftersom de har ett starkt motstånd blir det 
extra viktigt för dem att framställa sig på ett visst sätt. Något återkommande som samtliga 
informanter starkt tar avstånd ifrån är våld. Våld är en tydlig gränsdragning, eftersom de 
förstår att inte alla lever med samma sanning som de själva och att bruka våld blir då en 
överdrift. Det finns dock en förståelse hos vissa informanter att vilja bruka våld eller göra 
värre aktioner, men det finns även en aspekt av att framstå civiliserad bland informanterna. 
En civiliserad person får respekt och blir lyssnad på menar de. Hänvisat till Foucaults teori 
om disciplin, är vi socialiserade till att agera lydigt och civiliserat. Den disciplinära makten är 
allltid närvarande, bevisligen även under lagbrott (Foucault 2017:226f). Det blir en tydlig 
identitetsmarkör för samtliga informanter. För Andreas och Anja handlar ett civiliserat 
beteende om att först och främst inte bruka våld, men även att inte skräpa ner efter sig när de 
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dumpstrar. För Ebba och Malin handlar det om att inte agera hotfullt eller våldsamt, samt 
anmäla sig efter en aktion för att kompensera en eventuell ekonomisk skada. För Eva 
handlade det även om att ta ansvar, bland annat genom att de betalade elräkningen i huset de 
ockuperade. Att framställa sig som en förnuftig och civiliserad individ som endast följer sina 
moraliska instinkter blev en tydlig identitetsmarkör.   

Jag intresserade mig för var de drog sina gränser kring vilka brott de var villiga att 
genomföra och vilka potentiella straff de var villiga att ta. Den yttersta gränsen jag 
identifierade var ifall ens livs skulle påverkas till den grad att det blev märkbart och 
återkommande, exempelvis genom att inte kunna få jobb eller hamna på gatan. Men en 
kortare obekvämlighet såsom kritik, böter eller fängelse var närvarande i deras utsagor. 
Malin som talade om att eventuellt kunna ta fängelse för att belysa hur djur behandlas, talade 
om att hon hade en bra back-up. Att ha ett skyddsnät tror jag är bärande för att kunna se civil 
olydnad som ett alternativ, särskilt om den civila olydnaden skulle innebära ett fängelsestraff.  
Även om man i teorin har valfrihet att göra vilken motmakt som helst, är vi betydligt mer 
begränsade i praktiken (jfr. Zackariasson 2006:182).    

Jag konstaterade att det fanns en ”göra-sin-del” attityd bland informanterna. En  attityd 
som har tillit för och hoppas på att det finns ett kollektivistiskt och solidariskt tänk bland 
sympatisörer att också agera. Just solidaritet är mycket närvarande hos mina informanter, 
såsom bland sociala rörelser i allmänhet (jfr. Herbert & Jacobsson 1999:13; Melucci 
1991:43ff). Solidariteten existerar dels utåt gentemot, i detta fall, djur, utsatta kvinnor och 
miljön. Solidariteten är en stark del av informanternas identitet. Sedan är även solidariteten 
central inom gruppen. Solidaritet praktiseras inom gruppen genom att tillsammans betala  
för potentiella böter eller att anmäla sig tillsammans till polisen efter en aktion. Civil olydnad 
är för mina informanter en effektiv metod för att skapa förändring och uppmärksamma 
problem i samhället. Det är en symbol för motmakt och solidaritet.    
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur personer genom berättelser om sin 
civila olydnad skapar mening och identitet. Jag har även velat undersöka deras motiv och 
drivkrafter, samt hur de rättfärdigar att använda sig av metoder som medvetetet bryter mot 
lagen. För att nå denna kunskap har jag intervjuat fem individer som har genomfört eller som 
mer kontinuerligt genomför civila olydnadsaktioner. Det insamlade materialet har resulterat 
i två empirikapitel där jag genomgående använder mig av ett diskursteoretiskt ramverk, men 
även tar hjälp av neutraliseringstekniker i kapitel två.  

I kapitel två, ”Den brottsliga handlingen och den icke-brottsliga identiteten”, presenterar 
jag hur informanterna resonerar och rättfärdigar sitt val av metod. De ser nämligen civil 
olydnad som en effektiv metod för att skapa opinion och belysa problem i samhället. Civil 
olydnad ses som en rättighet och i vissa fall även en nödvändighet bland mina informanter. 
De tar ansvar för sina handlingar och erkänner att det de gör är olagligt, men anser inte att 
deras handlingar orsakar några skador eller att det finns några offer att tala om, eftersom de 
dels tar sitt straff, dels agerar i försvar för, i detta fall, miljön, djuren och utsatta kvinnor. 
Informanterna ser sig själva som lagföljande medborgare, men menar att lagbrotten är 
befogade och de kan då ses som nödvändiga undantag. De agerar som föregångare och deras 
ideologiska övertygelse tillsammans med att de tror på att förändring är möjlig, är drivkrafter 
för deras handlingar.  

   I kapitel tre, ”Aktionen och jaget”, går vi djupare in på deras syn på sig själva i relation 
till samhället och sitt handlande. Den civila olydnaden får olika betydelser beroende på vad 
den innefattar för agerande. För de som dumpstra blir en strävan att normaliserat sitt 
agerande centralt. Aktivistidentiteten blir där inte lika aktuell som hos övriga informanter. 
Samtliga informanter känner ett individuellt ansvar att agera. Den aktiva individen blir ett 
ideal och passivitet föraktas. En annan central aspekt av den civila olydnaden är att inte agera 
hotfullt eller våldsamt. Detta blir en tydlig markering hos samtliga informanter, eftersom de 
dels har förståelse i att inte alla delar samma syn som dem, dels att den civila olydnaden är 
symbolisk, vilket innebär att den inte är menad att orsaka skada, endast åskådliggöra 
problem i samhället. Informanterna har både gränser för hur långt de är villiga att gå, samt 
vilka straff de är villiga att ta. Gränserna varierar men vissa är villiga att gå så långt som att ta 
fängelse. Det finns ett solidariskt tänk som går att återfinna i deras utsagor och som 
genomsyrar den grupp de tillhör. Solidaritet utåt, samt inom gruppen. 

Avslutningsvis knyter jag ihop de slutsatser som jag gjort genomgående i de empiriska 
kapitlen och sammankopplar med undersökningens syfte och frågeställningar.    
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