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Sammanfattning 
 

Syftet med undersökningen är att genomföra en deskriptiv studie av två nätverk inom den 

svenska fredsrörelsen och deras arbete samt undersöka hur de förhåller sig till social rättvisa och 

socialt arbete. Den metod som använts är kvalitativ, och datainsamling har skett via kvalitativa 

intervjuer med fyra respondenter. Det framkommer i dessa intervjuer att respondenterna är 

organiserade i nätverk och en del av den Svenska fredsrörelsen. De använder sig ibland av civil 

olydnad i symboliskt syfte för att stimulera till dialog kring frågor som vapenexport och 

avrustning. Respondenterna står i sitt arbete för jämlikhet, solidaritet och deltagande. Slutsatser 

som dras i denna studie är att respondenternas arbete skulle kunna ses som en form av 

påverkansarbete för icke nationsbunden solidaritet med utsatta människor, någonting som skulle 

kunna inkluderas i socialt arbete. Respondenternas arbete skulle också, i en mycket vid 

bemärkelse, kunna ses som en form av socialt arbete i icke statlig regi. Delar av deras arbete är 

dock olagligt och således inte förenligt med traditionellt socialt arbete i Sverige som det ser ut 

idag. 
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Abstract 
 

The purpose of this essay is to accomplish a descriptive study of two networks in the Swedish 

peace movement and their work together with a study of how they stand in relation to social 

justice and social work. The method used is qualitative and the collection of data has been done 

via qualitative interviews with four responders. It comes through in these interviews that the 

respondents are organized in networks and a part of the Swedish peace movement. They 

sometimes work with civil disobedience in a symbolic purpose to stimulate a dialogue 

concerning questions such as weapon export and disarmament. The respondents stand in their 

work for equality, solidarity and participation. Conclusions of the thesis are that the work of our 

respondents could possibly be a form of advocacy work concerning non national bound 

solidarity with vulnerable people, something which could be incorporated in social work. The 

respondents work could also, in a broad sense, be seen as a form of non-governmental social 

work. Part of their work is illegal though and because of that not consistent with traditional 

social work in Sweden as it is functioning today. 
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INLEDNING 
 

I det inledande avsnittet ges först en bakgrund till varför det valda ämnet är av intresse. Efter 

detta presenteras syfte och frågeställningar. Inledningen avslutas sedan med en beskrivning av de 

två undersökta nätverken. 

 

Sveriges första professor i socialt arbete, Harald Swedner (1996), använde sig av begreppet 

socialt välfärdsarbete i stället för socialt arbete. Detta då han ansåg att begreppet socialt arbete 

inte inbegrep alla former av arbete som syftade till värnande om utsatta människor. Socialt 

välfärdsarbete innebar enligt Swedner allt arbete som syftade till att skapa ett gott liv för alla 

människorna runt omkring oss (Swedner, 1996). Enligt Swedners resonemang skulle alltså till 

välfärdsarbete bland annat kunna räknas det arbete vilket idag utförs av många sociala rörelser.  

 

Thomson (2002) menar att sociala rörelser länge varit ett komplement till traditionellt socialt 

arbete då de skapat uppmärksamhet kring sociala rättvisefrågor. Detta har bland annat lett till att 

det i socialt arbete förts in tankar om och arbete mot diskriminering av till exempel 

homosexuella, kvinnor och handikappade. Socialt arbete kan således dra nytta av de sociala 

rörelsernas idéer och fokus på förändring. Även om socialt arbete i stort är inriktat på att uppfylla 

politiska mål finns ändå utrymme till kreativa och alternativa lösningar på sociala problem; 

lösningar som riktas mot samhälls- och maktstrukturer där det sociala arbetet kan influeras av 

arbetet som de sociala rörelserna bedriver (Thomson, 2002). 

 

Wettergren och Jamison (2006) menar att sociala rörelser kan ses som ett komplement till den 

vedertagna demokratiska gången när det gäller möjlighet till uppmärksammande av till exempel 

sociala orättvisor. Den demokratiska processen anses trög och endast de som innehar makt och 

inflytande i samhället har möjlighet att påverka dagordningen (att föra in frågor av intresse). De 

som inte har inflytande får således litet utrymme att påverka dagordningen via den vedertagna 

demokratiska processen. Sociala rörelser blir ett viktigt verktyg för dessa människor att 

uppmärksamma frågor som är viktiga för dem och som annars inte hade blivit aktuella 

(Wettergren & Jamison, 2006). 

 

Historiskt sett har sociala rörelser haft stort inflytande på samhällsutvecklingen och spelar även 

idag en viktig roll i det moderna samhället (Thörn, 2006). Ett exempel på sociala rörelser som 

genom sitt arbete har bidragit till samhällsutvecklingen är kvinnorättsrörelsen. Även 

fredsrörelsen har haft stort inflytande i arbetet med att skapa uppmärksamhet kring nedrustning, 

kärnvapenfrågan och de konsekvenser krig får för människor (Wettergren & Jamison, 2006).  

 

Fred och fredliga relationer, skriver Swedner (1996), är en av välfärdsarbetarens huvuduppgifter. 

Han menar att socialt arbete bland annat borde innefatta välfärdsarbete på global nivå vilket 

syftar till att skapa fred mellan folk och nationer. Jane Addams, en framstående pionjär inom 

socialt arbete, var en hängiven fredsaktivist. Hon ansåg att solidaritet mellan människor av olika 

nationaliteter och fredsarbete var viktiga delar av det sociala ansvaret (Swedner & Swedner, 

1995). Hon kämpade för militär avrustning så att de medel som gick till krigföring istället skulle 

kunna gagna de utsatta i samhället. I detta inspirerades hon av den gammaltestamentliga profeten 

Jesajas (2:4) profetia om att smida svärd till plogbillar (Swedner & Swedner, 1995). Addams 

fredsarbete var något som inte gillades av det etablerade samhället. Hennes protester mot första 
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världskriget och USAs inblandning i kriget ledde till att hon fick utstå mycket kritik från 

makthavare som menade att hon agerade felkatigt (Swedner & Swedner, 1995).  

 

Precis som Addams fredsarbete stod i konflikt med samhället i början av 1900-talet finns det 

även idag inom fredsrörelsen grupper som står i konflikt med samhället. Två av dessa grupper i 

Sverige är Plogbillsrörelsen och Ofog. Det är dessa, med anledning av ovanstående, som studeras 

i denna undersökning. 

 

Syfte 
Syftet är att genomföra en deskriptiv studie av två nätverk, Plogbillsrörelsen och Ofog, inom den 

svenska fredsrörelsen och deras arbete samt undersöka hur de förhåller sig till socialt arbete. 

 

Frågeställningar 
Hur är Ofog och Plogbillsrörelsen organiserade? 

 

Vilka metoder använder sig Ofog och Plogbillsrörelsen av? 

 

Vilka värden står Ofog och Plogbillsrörelsen för? 

 

Hur förhåller sig Ofog och Plogbillsrörelsen till socialt arbete? 

 

Presentation av Plogbillsrörelsen och Ofog 
 

Plogbillsrörelsen 
Plogbillsrörelsen härrör från fredsrörelser i USA (Plowshares, 2010). Fredsgrupper där 

utvecklade sitt arbete med anledning av Vietnamkriget samt det kärnvapenhot som var aktuellt 

under 70-talet. De upplevde att deras dåvarande arbete inte gav de resultat som önskades vilket 

ledde till att de utvecklade och intensifierade arbetet. Detta utmynnade i civila olydnadsaktioner 

av olika slag och den första plogbillsaktionen genomfördes 1980 på en kärnvapenfabrik i 

Pennsylvania, USA. Namnet Plogbillsrörelsen kommer ursprungligen ifrån Gamla testamentet 

Jesaja (2:4) om att ”smida svärd till plogbillar”. Dock är rörelsen religiöst och politiskt obunden 

där människor med olika livsåskådningar och religiösa övertygelser är välkomna. Grundläggande 

för organisationen är att dess medlemmar vill avskaffa krig och omvandla vapen och 

militärindustri till fredlig samhällsnytta (Plowshares, 2010). Plogbillsrörelsens motsvarighet i 

Storbritannien heter Trident ploughshares och bildades 1997. De har arbetat med att desarmera 

kraftfulla nukleära ubåtsmissiler vid Faslane utanför Glasgow. Aktivister har tagit sig in på 

området och försökt desarmera dessa vapen vilket fram till 2009 lett till över 2240 arresteringar. 

År 2001 fick Trident ploughshares The right livelihood award, ett alternativt nobelpris, “… for 

providing a practical model of principled, transparent and non-violent direct action dedicated to 

ridding the world of nuclear weapons” (Right livelihood, 2001). 

 

Ofog 
Nätverket Ofog i Sverige bildades av deltagare i en aktion genomförd av Trident ploughshares år 

2002. Till en början deltog de i många aktioner utomlands för att från år 2006 fokusera på 

aktioner inom Sveriges gränser. Många av nätverkets medlemmar har gripits, några har dömts till 

fängelse och dryga skadestånd (Ofog, 2010). 
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Ofog arbetar bland annat mot militarisering och välkomnar alla som följer deras riktlinjer. Då de 

anser vissa lagar vara omoraliska väljer några inom nätverket att bryta mot dessa. Deras aktioner 

är öppna och fredliga. Ofog arbetar aktivt mot diskriminering på grund av till exempel kön, klass 

och etnicitet. De söker former av beslutsfattande där alla är delaktiga. Ofog anser att 

militarismen upprätthåller imperialismen vilken i sin tur upprätthåller strukturellt förtryck så som 

rasism och socioekonomiska klyftor. De skriver att de ”kämpar för nedrustning, internationell 

solidaritet och en rättvis fredlig värld” (Ofog, 2010). 

 

Ofog anser sig ha rätt att använda civil olydnad eftersom de bland annat anser att: 

- svensk vapenindustri bryter mot lagen då de säljer vapen till länder vilka kan komma att 

använda dem i krig 

- det inte finns några argument för att rättfärdiga konstruktion av vapen som kan komma att 

riktas mot andra människor 

- majoriteten av jordens befolkning inte vill ha kärnvapen och 

- civil olydnad är ett effektivt påverkansmedel (Ofog, 2010). 

 

Avrusta är en av nätverket Ofogs kampanjer emot militarism och svensk vapenexport. De är 

emot att svenska vapen dyker upp i krig världen över och vill satsa pengarna som går till 

vapenindustrin på samhällsnytta. Avrusta avrustar vapen genom ickevåldslig direkt aktion 

(Avrusta, 2010). 

 

Avrusta för dialog med inblandade parter, genomför civil vapeninspektion och avrustar 

handgripligen vapen genom att ta sig in i vapenförråd och göra vapnen obrukbara med 

användandet av hammare (Avrusta, 2010). 

 

 

TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Tolkningsramen är uppbyggd kring olika teman och ligger till grund för analys och diskussion 

vilka är uppdelade i samma teman. De teman som behandlas kretsar kring sociala rörelser, 

nätverk, fredsarbete, socialt arbete, civil olydnad och deltagande. 

 

Socialt arbete och sociala rörelser 
De sociala rörelsernas roll i samhället är enligt Wettergren och Jamison (2006) att skapa 

uppmärksamhet kring frågor som annars inte aktualiseras. Människor samlas kring en viss fråga 

för att uppmärksamma denna och förhoppningsvis bidra till sociala förändringar. Den 

demokratiska processen ger begränsad möjlighet för människor utan politiskt inflytande att föra 

in nya frågor på dagordningen. Sociala rörelser blir här ett sätt för dessa människor att snabbare 

uppmärksamma politikerna om deras åsikter. Därför spelar dessa rörelser en viktig roll för 

människor som inte har tillgång till makt inom de etablerade strukturerna att kunna 

uppmärksamma och påverka frågor de anser viktiga (Wettergren & Jamison 2006). 

 

Sociala rörelser spelar inte bara en viktig roll i det samtida samhället utan har också haft stort 

inflytande historiskt sett (Thörn, 2006). Att kvinnor ska vara myndiga på samma sätt som män, 

ha rätt att studera och rätt till abort är enligt Wettergren & Jamison (2006) resultat av 
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kvinnorörelsens kamp. Frukterna av miljörörelsen arbete ses idag på hur miljöfrågan nu är en 

viktig fråga på politikernas dagordning. Det finns idag också en medvetenhet om krig och 

kärnvapens konsekvenser för människor vilket till mångt och mycket är fredsrörelsens förtjänst 

(Wettergren & Jamison, 2006). 

 

Andersen och Østeraas (2002) menar att sociala rörelser har haft stor betydelse för utvecklingen 

av samhällstjänster eftersom rörelserna har startat arbete och utvecklat metoder inom nya 

områden som tidigare inte var aktuella. Rörelserna har även fungerat som en slags övervakare, då 

de har skapat uppmärksamhet och utövat påtryckningar inom områden där samhället inte har 

tagit sitt ansvar, vilket lett till påverkan av lagtexter och andra styrande dokument inom den 

offentliga sektorn. Andersen och Østeraas ser sociala rörelser och andra grupperingar som ett 

komplement till det traditionella sociala arbetet. I och med organisationsfriheten kan människor 

”skapa en gemensam styrka i en värld som kan upplevas som ogästvänlig och förtryckande” 

(Andersen & Østeraas, 2002, s.296). I sådana grupperingar finns en öppenhet för olikheter, av 

dem som där ingår finns ingen som har mer makt än någon annan. Dessa grupper utför sitt arbete 

på en lokal nivå men arbetet påverkar även på samhällsnivå i ett längre perspektiv (Andersen & 

Østeraas, 2002).  

 

Neil Thomson (2002) anser att sociala rörelser varit viktiga då de utmanat det traditionella 

sociala arbetet där psykodynamiska och individorienterade förklaringsmodeller varit rådande. I 

och med de sociala rörelsernas arbete har sociala rättvisefrågor kunnat föras in i det sociala 

arbetet. Dessa sociala rättvisefrågor har bland annat lett till arbete mot diskriminering. I detta 

arbete har kvinnorörelsen, arbete mot rasism, arbete för förbättring av de äldres situation och 

handikapprörelsen varit viktiga. Thomson menar att detta inom socialt arbete lett till större plats 

för klienterna/brukarna i utformandet av insatser/service. Främst gäller detta inom 

handikappfrågor men även gällande barns situation och inom äldreomsorgen. Thomson menar 

här att det finns anledning att börja diskutera om det håller på att uppstå en ny typ av social 

rörelse, nämligen deltagarrörelsen, även om han poängterar att det är lång väg kvar tills en sådan 

rörelse kan anses vara utvecklad. Han anser att sociala rörelser bidragit till ett utmanande och 

ifrågasättande av expertstyrt socialt arbete, där socialarbetarna anses vara de som vet vad som är 

bäst för klienten/brukaren. Istället för expertstyrt socialt arbete menar Thomson att det är viktigt 

att utveckla socialt arbete som bygger på partnerskap mellan klient och socialarbetare (Thomson, 

2002). Detta skulle då enligt Donnison (ref. av. Thomson, 2002, s.67) kunna leda till att ”lösa 

upp sociala hierarkier, att göra offentlig service ansvarig och att försäkra att alla bemöts med 

den respekt som varje människa är värd”. 

 

Thomson menar att socialt arbete uppvisar likheter med sociala rörelser och också att det finns 

bra idéer och tankar inom sociala rörelser som kan vara användbara även inom socialt arbete. Till 

exempel menar han att sociala rörelsers fokus kring förändring och arbete med empowerment 

kan vara, och är, viktiga delar av socialt arbete. Socialt arbete i offentlig regi styrs idag i mångt 

och mycket av politiskt uppsatta mål. Det finns dock spelrum att lösa olika sociala problem 

utifrån olika nyskapande arbetssätt. I detta arbete kan fokus riktas mot makt- och 

samhällsstrukturer istället för det mer vanliga fokuset på individen. Thomson poängterar även 

betydelsen av det sociala arbetet som inte bedrivs inom den offentliga sektorn. Han menar att det 

inom den frivilliga sektorn går att hitta goda exempel på deltagarorienterade metoder och 

kollektivt arbete (Thomson, 2002). 
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Ett sådant kollektivt arbete skulle till exempel kunna vara fredsarbetet för vilket Moshe (2001) 

menar att det krävs ett samarbete mellan socialt arbete och förändring av lagstiftning. Det sociala 

arbetets roll i detta blir att skapa förutsättningar för att människor ska kunna utvecklas genom att 

bygga upp goda relationer mellan människor och vara med i skapande av nya institutioner. 

Genom att använda till exempel empowerment, samhällsarbete och olika former av grupparbete 

anses detta kunna uppnås. Lagstiftning ses också som viktigt i fredsarbete då det syftar till att 

skapa ramar, rättigheter och skyldigheter för stat och individer, vilka anses vara nödvändiga för 

att skapa välfärd på såväl individ- som samhällsnivå. Socialt arbete och förändring av 

lagstiftning kan båda syfta till rättvisa, jämställdhet och självbestämmande. Om dessa två 

områden kombineras skapas förutsättningar för ett framgångsrikt fredsarbete. I det sociala arbetet 

bör medborgardeltagande vara centralt och arbetet med lagstiftning bör vara inriktat på 

mänskliga rättigheter (Moshe, 2001).  

 

Sociala rörelser och nätverk 
Som en konsekvens av individualiseringen av samhället har sociala rörelser växt fram. Dessa ger 

utrymme för individers individuella motiv och ställningstaganden samtidigt som de erbjuder 

deltagande i ett kollektivt handlande (Ahrne & Papakostas, 2006). Enligt Thörn (2006) har det 

skett en utveckling från organisation till nätverk vilket kan förklaras med att samhället blivit mer 

individualiserat. Människor tar inte på samma sätt som tidigare på sig ett långsiktigt deltagande 

utan rör sig istället fritt mellan olika sociala sammanhang (Thörn, 2006).  

 

Sociala rörelsers viktigaste beståndsdel är enligt Thörn (2006) hur de handlar för genomgripande 

samhällsförändringar. Med handlande menas här bland annat hur rörelsen för fram sina protester 

genom demonstrationer och olika former av informationsspridning, samt hur de mobiliserar sig 

(Thörn, 2006). 

 
”Sociala rörelser är ett slags organiserat (i lösa nätverk, grupper eller 

organisationer) kollektivt handlande, vars aktörer delar vissa grundläggande 

föreställningar om omvärlden, känner solidaritet med varandra och befinner sig i 

konflikt med det etablerade systemet inom det område där de verkar och framför sina 

protester. För att räknas som social rörelse krävs också att protesthandlingarna och 

den kollektiva identitet som rörelsen etablerar uppvisar en viss varaktighet över tid” 

(Wettergren & Jamison, 2006, s.10). 

 

I dessa rörelser ingår grupper som mobiliserar sig för att uppmärksamma och påverka en viss 

fråga. En social rörelse består således av flera olika grupper.  Att studera en rörelse i sin helhet är 

inte möjligt då det är något som ständigt är i förändring (Wettergren & Jamison, 2006). Ordet 

rörelse i sig tyder på att det är något som inte är fast eller oföränderligt. Rörelser blir aldrig 

färdiga, de är hela tiden under förändring (Ahrne & Papakostas, 2006). Det som däremot går att 

studera är de uttryck grupper/nätverk/organisationer som en del av den sociala rörelsen tar 

(Wettergren & Jamison, 2006). Att studera en grupp inom exempelvis fredsrörelsen innebär 

således inte en studie av fredsrörelsen i sin helhet utan bara en studie av en 

grupp/nätverk/organisation som ingår i fredsrörelsen.  

 

Det kan därför vara viktig enligt Ahrne och Papakostas (2006) att utröna hur sociala rörelser, 

nätverk, och organisationer är organiserade. Rörelser har i motsats till organisationer en platt och 
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informell uppbyggnad där det inte finns någon given hierarki eller maktfördelning. Det är snarare 

graden av engagemang och deltagande (tid och energi) i rörelsen som avgör hur stort inflytande 

en viss person har i en rörelse. Att tillhöra en rörelse kan sägas vara ett sätt att leva, och en 

persons engagemang och deltagande i en rörelse hänger tätt samman med dennes motivation. En 

rörelses uppkomst och utveckling är ofta något som sker mellan vänner som har liknande 

livsstilar och delar livserfarenheter. Rörelser är vidare i motsats till en organisation inte 

någonting statiskt utan i ständig förändring med otydliga gränser. Rörelser kan sägas bestå av 

olika nätverk vilkas utveckling inte är förutbestämda utan de kan utvecklas i olika riktningar 

beroende på de engagerades intressen. Nätverk är mindre formella än organisationer, då 

organisationer oftast kräver medlemskap vilket leder till en tydlig uppdelning mellan medlemmar 

och icke-medlemmar. Medlemskap i en organisation leder till både skyldigheter (att till exempel 

komma tillbaka) och rättigheter (att till exempel få komma tillbaka). Vidare kan sägas att då 

organisationer vet hur många personer som är medlemmar kan de planera aktiviteter på ett annat 

sätt än inom nätverk (Ahrne & Papakostas, 2006). 

 

Likt sociala rörelser anses nätverk, i motsats till formella medlemsorganisationer, enligt Thörn 

(2006) ha en platt organisation utan hierarkisk struktur där aktivt deltagande och spontanitet 

uppmuntras. Nätverk kan utgöra en del av en social rörelse och ses som en form av politisk 

mobilisering och organisering där kontaktnät byggs upp för att sedan aktiveras vid 

mobiliseringstillfällen. För att ingå i sådana nätverk finns inga krav på annan politisk tillhörighet 

eller krav på specifik ideologisk tillhörighet. Nätverk blir på så sätt flexibla och kan anpassa sig 

till förändringar på ett mer effektivt sätt än vad organisationer kan. Dock behöver inte 

organisationer och nätverk utesluta varandra. Organisationer kan använda sig av nätverk i sitt 

mobiliseringsarbete och därmed utveckla sitt arbete (Thörn 2006). 

 

Ett globalt perspektiv på socialt arbete 
Harald Swedner, Sveriges första professor i socialt arbete, diskuterar i boken Socialt 

välfärdsarbete (Swedner, 1996) vad socialt välfärdsarbete kan innebära. Istället för att använda 

sig av begreppet socialt arbete använder sig Swedner av begreppet socialt välfärdsarbete, med 

innebörden samhälleligt förändringsarbete. Han menar att begreppet socialt arbete är alltför snävt 

och att mycket av det samhälleliga förändringsarbetet som utförs inte ryms inom begreppet 

socialt arbete. Begreppet socialt välfärdsarbete blir då det som bör användas för att kunna fånga 

in allt samhälleligt förändringsarbete (Swedner, 1996). Swedner gör ingen klar definition av 

socialt välfärdsarbete utan diskuterar och ger exempel på vad som kan tänkas ingå i 

beskrivningen av begreppet. Han menar att välfärdsarbete kan ses som alla de verksamheter och 

arbetsuppgifter som syftar till ”att så långt som möjligt tillförsäkra varje individ i det samhälle vi 

lever en god färd genom livet” (Swedner, 1996, s.80). I denna förklaring av välfärdsarbete ingår 

att utsatta personer, vilka behöver specifika insatser för att överleva, ska få det. Detta samtidigt 

som välfärdsarbete också innebär att skapa ett samhälle där målet inte endast är att invånarna ska 

överleva utan också ha en god hälsa och ett meningsfullt liv (Swedner, 1996). Swedner påpekar 

den mångfacetterade innebörden av socialt välfärdsarbete när han skriver 

 
”Välfärdsarbetet bildar en sammanhängande helhet, som alla välfärds-professioner 

och välfärdsarbetare mer eller mindre är engagerade i. Successivt [...] involveras de i 

verksamheten inom allt större revir, från människor som parvis och i smågrupper 

samspelar med varandra till ett arbete som berör allt större grupper som samverkar 

med varandra i lokalsamhället och på nationell, regional och global nivå” (Swedner, 



 
12 

1996, s.81). 

 

Detta citat visar på att välfärdsarbete inrymmer arbete på såväl individnivå som på makronivå. 

Således finns det en stor variation av arbetsuppgifter som kan tänkas ingå i begreppet 

välfärdsarbete. Swedner anser att det i socialt välfärdsarbete på global nivå ingår att ”bygga upp 

fredliga relationer mellan folk” (Swedner 1996, s.81). Swedner påpekar att Jane Addams arbete 

är ett bra exempel på ett socialt välfärdsarbete där det lokala och det globala kopplas samman 

(Swedner, 1996). 

 

Jane Addams var enligt Soydan (1993) en pionjär inom socialt arbete som hävdade alla 

människors lika värde. Hon ansåg att sociala problem inte var individens fel utan berodde på 

samhället, varför förändring i första hand måste riktas mot samhället och inte mot individer. 

Addams arbetade mot fattigdom och tog tidiga steg till socialt arbetet utifrån att opponera sig 

mot felaktigheter i samhället (Soydan, 1993). 

 

Av pacifisten Leo Tolstoj, författare till Krig och fred, fick Jane Addams mycket av sitt 

aktivistengagemang, en övertygelse om att en förändring av någonting i samhället måste föregås 

av aktion (Swdner & Swedner, 1995). Av Tolstoj och från sitt sociala arbete i fattigkvarteren fick 

Addams också sitt fredsengagemang. I dessa kvarter fanns en utbredd solidaritet mellan 

människor av olika nationalitet, vilket Addams ansåg vara skäl nog för att verka mot krig och för 

fred. Hon skulle inte kunna tillåta att dessa människor från olika länder, som levde och arbetade 

tillsammans, gick i krig mot varandra. I Addams idéer om socialt ansvar ingick fredsarbete som 

en viktig del. Hon ansåg att nationalism var ett förkastligt begrepp och att det var nödvändigt att 

se till likheterna mellan människor från andra länder. När dessa likheter åskådliggjordes skulle 

det inte vara möjligt att gå i krig och inte heller möjligt att bry sig om politiskt skapade 

statsgränser. Hon ansåg att en internationell solidaritet var en naturlig och viktig del i det sociala 

ansvaret och att hjältedåd, istället för att ske i krig, skulle ske i fredsrörelsen. Addams skrev två 

böcker om fred, Newer ideals of peace och Peace and bread in time of war (Swedner & 

Swedner, 1995). För hennes strävan för avrustning samt motstånd till krig och vapenhandel 

belönades hon 1931, tillsammans med Nicholas Murray Butler, med Nobels fredspris (Swedner 

& Swedner, 1995).  

 

Jane Addams ansåg att det sociala ansvaret och fredsarbetet kunde kopplas ihop med några 

bibelord (Jesaja 2:4); ”Då skola de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till 

vingårdsknivar; folken skall ej mer lyfta svärd mot varandra och icke mer lära sig att strida”. 

Det var för henne viktigt att verka för fred så att den kostsamma krigsbudgeten, istället för att 

skada, skulle kunna hjälpa människor. Hon ville att pengarna som läggs på krig istället skulle gå 

till en mer rättvis fördelningspolitik (Swedner & Swedner, 1995). 

 

I och med att världen blivit mer och mer globaliserad har det enligt Healy (2008) uppkommit nya 

sociala problem och nya former av socialt arbete. En delprocess i globaliseringen är att 

kommunikationen mellan människor från olika delar av världen har underlättats genom till 

exempel utbredningen av internet och utökat telefonnät (Healy, 2008). Detta har enligt Noble 

(2008) gjort att människor kan skaffa sig information om vad som sker i världen och om hur 

människor påverkas av förändringar i samhället; hur den egna levnadsstilen kan påverka 

människor runt om i världen. Detta har också underlättat utvecklingen av sociala rörelser då de 

på ett enklare och mer effektivt sätt än tidigare kan informera om och uppmärksamma olika 
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sociala orättvisor. Exempel på sådana rörelser är kvinnorörelsen, HBT-rörelsen och fredsrörelsen 

(Noble, 2008). 

 

Hong och Song (2010) menar att en utmaning för socialt arbete i en globaliserad värld är att delta 

i att utveckla det civila samhället (i vilket sociala rörelser är en del) både lokalt och globalt. Detta 

då globaliseringen anses ha skapat nya sociala problem som inte kan hanteras fullt ut av stater. 

Det civila samhället kan då ses som en kanal för påverkan och som ett alternativ till den 

traditionella politiska processen (Hong & Song, 2010). 

 

Noble (2008) menar att det är genom att människor går samman och gör gemensamt motstånd 

kring en viss fråga eller en viss grupps situation som uppmärksamhet skapas. Denna 

uppmärksamhet kan påverka politiker till att ta beslut som gynnar den aktuella gruppen eller en 

viss fråga. Sociala rörelser har alltså möjlighet att spela en viktig roll för den framtida 

samhällsutvecklingen (Noble, 2008). 

 

Samhällsarbete och socialt förändringsarbete 
Enligt Turunen (2004) finns det inte några klara definitioner av vad samhällsarbete innebär vilket 

är något medvetet eftersom det för med sig att samhällsarbetare kan arbeta utifrån de behov, 

intressen och önskemål som ligger för handen i det aktuella arbetet. Hon menar dock att ”det 

ideala målet för samhällsarbete beskrivs som att engagera så många som möjligt i en gemensam 

aktionsinriktad handling och kritisk reflektion” (Turunen, 2004, s.19). Samhällsarbete är inte på 

samma sätt som till exempel familjevård och missbruksvård myndighetsutövande utan utgår mer 

från lokalsamhället och dess invånare med fokus på analys av sociala missförhållanden och 

samhällsförändring på olika nivåer. Samhällsarbete innebär ett samarbete mellan socialarbetare 

och invånare för att tillsammans komma fram till vilka frågor som är viktiga för invånarna och 

vilka lösningar som är möjliga. En central del i samhällsarbetet är således 

medborgarperspektivet, att de som berörs av samhällsarbetet också är direkt medverkande och 

har inflytande på hur arbetet ska utföras (Turunen, 2004). 

 

Turunen (2004) tar upp fyra inriktningar inom samhällsarbete. Grannskapsarbete innebär att 

skapa kontakt och hjälpa människor inom ett visst geografiskt område så att de tillsammans ska 

få möjlighet att påverka sina egna livsvillkor. Organisationsarbete lägger fokus på samverkan för 

att på så sätt kunna anpassa olika verksamheter (föreningar, organisationer och institutioner) för 

de människor som berörs av dessa. Den del av samhällsarbete som handlar om medverkan i 

samhällsplanering för anpassning av samhällstjänster till medborgarna och om att bidra till ett 

ökat medborgardeltagande i samhällsplanering går under namnet social planering. Den mest 

radikala inriktningen inom samhällsarbete är aktionsinriktat arbete. Denna inriktning syftar 

bland annat till en ökad solidaritet mellan medborgare och då främst utsatta grupper i samhället. 

Användandet av radikala aktioner syftar inom denna inriktning till att skapa uppmärksamhet 

kring och påverkan för social rättvisa och därmed också tillsammans med den sociala rättvisan 

öka medborgarnas makt. Aktionsforskning har ett frigörande och maktmobiliserande syfte och 

innebär ett samarbete mellan forskning och praktik; i samverkan med utsatta grupper utveckla 

forskningen samtidigt som det praktiska arbetet utförs (Turunen 2004). 

 

I Stefan Wahlbergs bok Samhällsarbete – strategier för ett radikalt och humanistiskt socialt 

arbete (Wahlberg, 1998) skriver han att många socialarbetare uppfattar målen för socialtjänsten 
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som något ouppnåeligt, något som är mer retorik än realistiska mål. Detta trots att det i femte 

paragrafen står om ansvaret att arbeta för att dessa mål ska påverka samhällsutvecklingen. 

Tolkningsutrymmet i portalparagrafen är stort, någonting som kan hämma den praktiska 

tillämpningen av målen. Demokrati kan till exempel i portalparagrafen ”begränsas till den 

parlamentariska representativa demokratin och ej innefatta direkt-demokratiska processer” 

(Wahlberg, 1998, s.221). Många socialarbetare inom socialtjänsten är också ”sina strukturers 

fångar och få orkar eller önskar utmana det etablerade systemet även när vi finner att det fyller 

dehumaniserande funktioner” (Wahlberg 1998, s.212). Socialarbetare sitter således fast i en 

offentligt organiserad organisation som bara har förmåga att lindra symtom och inte problemet i 

sig vilket bidrar till att välfärdsstaten i ökande tempo vittrar sönder (Wahlberg, 1998). 

Socialtjänsten som en instans i statsapparaten upprätthåller folkets tillkämpade sociala reformer, 

men reformerna kan också leda till ett systemets legitimering och således pacificera kampen om 

nya reformer (Wahlberg, 1998). För att kunna uppnå socialtjänstlagens mål krävs således nya 

angreppssätt, andra sätt att tänka och jobba med sociala frågor för att finna vägar till förändring. 

Sådana diskussioner bör ta sin utgångspunkt i de värden (social rättvisa, jämlikhet i 

levnadsstandard och deltagande i samhällslivet) som framkommer i socialtjänstlagen (och då 

främst de som anges i portalparagrafen). Vidare bör de etiska riktlinjerna för socialt arbete samt 

erfarenheter från praxis vara en del av sådana diskussioner (Wahlberg, 1998). Wahlberg talar om 

en ”politisk, kulturell och stundtals även ekonomisk vitalisering för att förbättra 

levnadsförhållandena för medborgarna i allmänhet och för utsatta grupper i synnerhet” 

(Wahlberg, 1998, s.15). 

 

Civil olydnad  
 

”Under en regering som orätt fängslar någon har en rättfärdig människa sin sanna 

plats i ett fängelse” (Thoreau, 1993, s.29). 

 

Begreppet civil olydnad myntades av den amerikanske filosofen Henry David Thoreau när han i 

sin bok Civil disobedience (Thoreau, 2005) hävdade att människor bör bryta mot orättvisa lagar. 

Han skriver i boken att det i ett väldigt dåligt styrt land inte finns någon som motsätter sig en 

revolution. I Thoureaus USA, år 1849, var en sjättedel av befolkningen slavar  och landets armé 

hade även invaderat Mexiko, därför såg han upproret som en plikt. Människor klagar på statens 

orättvisor men gör inget handfast åt dessa. Mot detta ställs det principiella handlandet där 

någonting direkt och konkret görs åt en orättvisa. Att överträda en orättfärdig lag och således 

peka på brister gillas inte av staten, men är en rättfärdig människas plikt. Att förändra det orätta 

på laglig väg och under tiden också leva det orätta tar för lång tid och kräver ett orätt leverne. 

Det är därför en kärlekshandling mot sig själv, sin granne och mot staten att bryta mot en orätt 

lag (Thoreau, 1993). 

 

Även om lagarna upprätthålls av en fysiskt mycket starkare makt än dig själv så är lagen 

fortfarande en mänsklig makt och således också påverkansbar. Ett brott mot den orätta lagen görs 

ur en önskan att få foga sig under rättfärdiga lagar. Lagstiftarna kan aldrig göra ett bra jobb utan 

att ta åt sig av den kritik, som framförs av de som påverkas av lagarna (Thoreau, 1993). Thoreau 

ansåg att det fanns många argument mot en stående armé och att den orättfärdiga lagen tvingade 

ut människor i strid. Han ansåg inte soldater vara orättfärdiga människor utan såg dem istället 

som av staten förvridna människor (Thoreau, 1993). 
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Jürgen Habermas menar i sin artikel Civil olydnad – den demokratiska rättsstatens grundbult 

(Habermas, 1986) att överheten och lagstiftarna vill ha tandlösa demonstrationer av 

konventionell art. Han menar att detta är en farlig utveckling då många okonventionella 

fredsdemonstrationer i hans samtida Tyskland liknas vid terrorism i etablissemangets ögon. 

Dessa skulle istället erkännas av en stat vilken var säker på sig själv som en väsentlig del av 

demokratin. Fredsrörelsen skiljer sig på detta vis från den tidigare studentrörelsen genom att den 

accepterar sin roll som enbart symbolisk och inte som någon skenrevolution (Habermas, 1986). 

 

John Rawls definierar civil olydnad som en ”offentlig, våldsfri, samvetsbestämd, men olaglig 

handling som vanligtvis syftar till att åstadkomma en ändring av lagen eller regeringspolitiken” 

(Rawls, ref. av. Habermas, 1986, s.7). Den civila olydnaden är således en offentlig handling och 

ett brott av symbolvärde i enstaka frågor men ett accepterande av övriga lagar. Medborgarnas 

lydnad i en demokratisk stat bör endast förväntas under de lagar som allmänt anses rättfärdiga. 

Lagarnas legalitet gör dem således inte automatiskt legitima. Där makten kommer från folket 

finns också ett skydd mot rättsröta. En total tilltro till auktoriteterna och endast de 

påverkansvägar dessa ställer upp ter sig för tysken Habermas märkligt 50 år (då texten skrevs) 

efter att Hitler kom till makten. Det är de mest utsatta som först drabbas av en orätt och dessa 

innehar sällan en inflytelserik roll i samhället, varför civil olydnad här blir det sista skyddsnätet i 

en sann rättsstat. De som utför civil olydnad blir härmed, om syftet är hederligt, ett avant garde 

för mer rättvis lagändring (Habermas, 1986, s.7-11). 

 

Men ett syfte behöver inte vara rättfärdigt bara för att det av lagbrytaren anses så menar 

Habermas (1986). Av denna anledning kan all civil olydnad på förhand inte legaliseras. Lika fel 

är det dock att ge fullt straff till en som handlat efter moralens principer. Habermas funderar 

således på om vi snart inte placerar de som bryter mot lagarna i kamp mot massförstörelsevapen i 

samma fack som vi idag placerar Thoreau och Martin Luther King. Skillnaden mellan dessa två 

personers civila olydnad och den civila olydnaden inom fredsrörelsen är att den senare berör 

indirekta orätter. När Habermas går vidare i sin tanke funderar han på om det verkligen kan vara 

så att beslut om utplacering av massförstörelsevapen, med potential att oåterkalleligt förstöra för 

oss alla, verkligen kan fattas med majoritetsbeslut bland de förtroendevalda i riksdagen. Civil 

olydnad kan här bidra med en dynamik till beslutsfattandet (Habermas, 1986). 

 
”Grunden för allt ickevåld och allt politiskt handlande måste alltid vara de svagas 

behov av mat, kläder och husrum, de behov som är nödvändiga för att man ska kunna 

engagera sig i något överhuvudtaget” (Herngren, 1999, s.188-189). 

 

Herngren (1990) skriver att civil olydnad utvecklades under slutet av 1800-talet ur liberala och 

humanistiska traditioner. Den moderna demokratin sågs inte som tillräcklig för att alla människor 

skulle komma till tals och ha lika förutsättningar och makt att påverka samhällsfrågor. Trots 

demokratins löfte om alla människors lika värde ansågs det förekomma förtryck. Civil olydnad 

ses som en alternativ väg att gå för att kunna påverka politik och samhällsfrågor. Herngren pekar 

här på två aspekter av civil olydnad, dels som en metod att utmana människor till civil olydnad 

och dels som ett sätt att mobilisera motstånd och föra dialog. Han menar att civil olydnad bör 

förstås som en sorts dialog. En dialog som förs med såväl motparten (genom aktion och 

rättegång) som med övriga medborgare (genom den utmaning som straffet innebär). För att 

denna dialog ska bli lyckad krävs att aktionerna förs på ett öppet sätt, där aktionens syfte är 

tydligt och inte undangömt. Vidare krävs också att de som utför aktionerna är beredda att ta de 
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konsekvenser som handlingen kan föra med sig. Att utöva civil olydnad innebär inte att sätta sig 

över lagen då de som utför civil olydnad är villiga att ta de rättsliga konsekvenserna för sitt 

agerande. Civil olydnad bör enligt Herngren ses som ett sätt att konfrontera lagen vilket i sin tur 

öppnar upp för dialog i vilken målet är att komma fram till en överenskommelse. Civil olydnad 

innebär också att minimera riskerna att människor ska komma till skada. Här kommer ickevåld 

in som en förutsättning för civil olydnad, detta bland annat då det anses omöjligt att skapa tillit 

om våld också är en del av en aktion. Herngren menar att civil olydnad som metod inte alltid kan 

ses som den rätta metoden. Detta skulle innebära att metoden stod över de eventuella obehag 

andra människor skulle kunna drabbas av. Handlingar måste därför alltid bedömas både utifrån 

intentionen och sättet de genomförs på. Handlingens resultat eller metoden i sig kan inte 

rättfärdiga dess eventuellt olyckliga påföljder (Herngren, 1990).  

 

Herngren (1990) antar ett historisk synsätt och menar att som samhället ser ut idag behöver det 

inte se ut i framtiden. Världen förändras, samhällen utvecklas och människor kan påverka denna 

utveckling. Han menar att vi idag lever i ett konkurrenssamhälle där individer konkurrerar med 

varandra snarare än att samarbeta och komma fram till gemensamma lösningar på gemensamma 

problem. Häri ligger den första utmaningen i arbetet med att utveckla alternativa metoder för 

samhällspåverkan. Det är i gemenskapen som motståndet kommer till. Gemenskapen är således 

central i utvecklandet av påverkansarbete men den uppkommer eller fortskrider inte utan 

konflikt. Konflikter uppstår i gemenskapen (till exempel i en aktionsgrupp) som måste diskuteras 

och förhandlas för att en lösning som öppnar upp för nytt skapande ska kunna nås. Om sådana 

förhandlingar stoppas utan att alla parter har fått komma till tals krävs motstånd för att återuppta 

förhandlingarna, denna gång på ett rättvist sätt. Arbetet i gemenskapen fungerar alltså på samma 

sätt som gemenskapen vill agera gentemot sina motståndare, att genom dialog komma fram till 

överenskommelser. Att inte säga sin åsikt kan leda till falskt konsensus, där alla tycks vara eniga 

men inte är det, vilket i förlängningen kan leda till att människors engagemang minskar. Det är 

därför viktigt att lyfta fram konflikterna direkt för att på så sätt kunna bearbeta och komma till 

rätt med dem. Gemenskap innebär inte bara konflikthantering utan det innebär också samarbete. 

Samarbete mellan olika gemenskaper och grupper är viktigt för att tillsammans arbeta mot en 

maktfull motpart (Herngren, 1990). 

 

För att ta steget att utföra civil olydnad krävs oräddhet inför vilka konsekvenser som aktionen 

kan föra med sig. Herngren påpekar att rädsla hänger ihop med lydnad. Lydnad är en naturlig del 

av hur samhället fungerar, det är de som har makten som också anses kapabla att fatta de rätta 

besluten. De finns många som kritiserar makthavarnas beslut men utan att handla genom civil 

olydnad. Detta beror enligt ovanstående resonemang på en rädsla för handlingens konsekvenser. 

Civil olydnad innebär således att övervinna denna rädsla och bryta lydnaden. Ett sätt att 

överkomma denna rädsla finns i vängrupper som är ett sätt att organisera civil olydnad. 

Personerna inom vängruppen hjälper och stöttar varandra i arbetet. En vängrupp är organiserad 

så att alla personer som ingår i gruppen är med och organiserar en eller flera aktioner. Istället för 

att använda sig av en person som ledare får alla personer i gruppen utrymme att komma till tals 

och ta ansvar för ett visst område (Herngren, 1990). 

 

Beslutsfattande i en vängrupp sker i konsensus, vilket enligt Herngren (1999) innebär en 

kompromiss alla deltagare kan acceptera. Ett beslut diskuteras tills konsensus råder och i de fall 

detta är omöjligt kan gruppen bli tvungen att dela på sig. En diskussion kan pågå tills en lösning 
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nås utan behov av att splittra sig. Det kan sägas finnas två sorters beslutsfattande i konsensus, en 

kollektivistisk där en minoritet av ofta bestämd storlek krävs för att blockera ett beslut, och en 

individualistisk-kollektivistisk där det räcker med en person för att blockera ett beslut. Civil 

olydnad kan ses som ett uttryck av beslutsfattande i konsensus fast på samhällsnivå. Här har 

minoriteten i det demokratiska samhället en chans att föra en diskussion på tal för att eventuellt 

kunna nå konsensus. Vid konsensus läggs mer energi ner eftersom alla har en direkt påverkan på 

resultatet. Konsensus kan av logiska skäl inte tvingas på någon. Beslutsformen börjar med ett 

avgränsande av problemområdet. För att även de som inte själv tar initiativet till att tala ska få 

sin röst hörd så blir nästa steg en förslagsrunda. Sen diskuteras ett förslag fram som alla får ta 

ställning till i turordning. Om ingen blockerar förslaget råder konsensus. Vid halvfärdiga förslag 

kan diskussionen få fortgå även om konsensus råder för att komma fram till ett förslag som alla 

känner än starkare för (Herngren, 1999). När beslut tas i konsensus är dialogen således mycket 

viktig. 

 

Deltagande 
Pedagogen och teoretikern Paulo Freire har skrivit boken Pedagogy of the oppressed (Freire, 

1993). Häri talar han om en dialog som ska skapa medvetande och mana till förändrande 

handling, en sorts revolutionär pedagogik där förtrycket ska belysas för att kunna bekämpas. 

Härigenom medvetandegörs människor om politiska, sociala och ekonomiska orättfärdigheter, 

vilket leder till kamp mot förtrycket (Freire, 1993). Freire skriver om falsk generositet och anser 

att endast i ett förtryckande system kan falsk välgörenhet existera, ett sätt att kontrollera de 

förtryckta och få dem beroende av det förtryckande systemet. Sann generositet vill istället 

attackera roten till orättvisan trots förtryckets motstånd. Det är de förtryckta som känner 

nödvändigheten till emancipation bäst. Därför kan förändring bara komma från de förtryckta och 

de som i sanning är solidariska med dem (Freire, 1993).  
 

Angående dialogen skriver Freire att lärande alltför ofta, av en läromästare (subjektet), tvingas 

på eleven (objektet) både i skolan och i samhället. Detta leder till att eleven fylls med 

information utan att nödvändigtvis få ut någonting av den, ett slags abstrakt förtryck där 

läromästaren anser sig kunnig och eleven anses okunnig. Han skriver att det emancipatoriska 

informationsutbytet bygger på ett förkastande av detta subjekt-objekt system. Båda parter lär av 

varandra i en jämlik dialog med verklighetsanknytning där kreativitet och kritiskt tänkande får 

dominera (Freire, 1993). Stefan Wahlberg (1998) skriver att det också inom samhällsarbete 

(ovan) är viktigt med den dialog Freire förespråkar även om denna kan vara svår att få till stånd 

för samhällsarbetare som inte lyckats lämna sin traditionella socialarbetarroll (Wahlberg, 1998). 

 

 

METOD 
 

Denna undersökning utgår från ett kvalitativt metodval om vilket Bryman (2002) skriver att detta 

bör användas då forskaren är intresserad av vad som sägs och hur respondenter uppfattar sin 

verklighet (Bryman, 2002). Detta överensstämmer med studiens syfte då undersökningsintresset 

kretsat kring värderingar, organisering och metoder bland respondenterna som representanter för 

deras nätverk. I kontrast till kvalitativ metod står, enligt Bryman (2002), den kvantitativa 

metoden vilken lägger tonvikten på kvantifiering. Inom denna metod anses det även finnas en 

objektiv sanning, någonting som inte stämmer för den kvalitativa metoden (Bryman, 2002). 
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Syftet med undersökningen har varken varit en ansats till kvantifiering eller ett sökande efter en 

objektiv sanning. Syftet har istället varit förståelse och tolkning varför kvalitativ metod valts. 

 

Datainsamlingstekniker 
 

Litteratursökning 
Litteratursökningen som gjorts till denna undersökning har utgått från Örebro 

Universitetsbiblioteks katalog och även i databaserna Elin och Social Services Abstract. Både 

svenska och internationella referenser har eftersökts för att skapa en så bra bild av 

forskningsområdet som möjligt. De svenska sökord som använts är socialt arbete, 

samhällsarbete, sociala rörelser, fred, fredsarbete, avrustning och civil olydnad. På engelska har 

motsvarande sökord använts och sökning har således skett efter orden social work, community 

work, social movements, peace, peacework, disarmament och civil disobedience. 

 

Intervju 
Inom kvalitativ metod finns flera olika tillvägagångssätt för att samla in empiri, däribland 

kvalitativa intervjuer (Bryman 2002), vilka syftar till förståelse av respondenternas utsagor och 

dess syn på omvärlden (Kvale & Brinkmann, 2009). Den här formen av datainsamling har passat 

undersökningen väl (jämför ovan), varför kvalitativa intervjuer valts för att insamla empiri. 

 

Det finns två olika sorters kvalitativa intervjuer, ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. 

En ostrukturerad intervju innebär enligt Bryman (2002) att respondenten i stor utsträckning blir 

den som styr intervjun. Intervjuaren har då inte några förutbestämda frågor (möjligtvis endast 

några förutbestämda teman) vilket gör att intervjun liknar ett vanligt samtal. I den semi-

strukturerade intervjun används vanligtvis en intervjuguide som är indelad i frågeområden som 

intervjuaren vill utforska. Dock har respondenterna även vid semi-strukturerade intervjuer ett 

relativt stort utrymme att själv utforma svaren. Vid användandet av semi-strukturerade intervjuer 

kan svar från olika intervjuer jämföras med varandra då respondenterna svarat på liknande frågor 

(Bryman, 2002). 

 

Vid val av intervjuform har hänsyn tagits till att inte leda respondenterna allt för mycket. Det har 

dock funnits vissa områden av särskilt intresse varför en helt ostrukturerad intervju inte 

genomförts. En sådan intervjuform skulle ha generat en för stor mängd oanvändbart material, 

vilket inte skulle varit möjligt att hantera på grund av tidsaspekten. Därför har intervjuerna 

strukturerats upp något och valet har då fallit på semi-strukturerade intervjuer. Med denna 

intervjuform har utförlig information om de specifika intresseområdena kunnat insamlas utan att 

generera en ohanterlig mängd transkriberat material. Valet av intervjuform möjliggör också en 

viss jämförelse mellan de olika intervjuerna vilket förhoppningsvis skapat en något bredare bild 

kring de olika frågorna.  

  

Då semi-strukturerade intervjuer använts har också en intervjuguide (se bilaga 1) utarbetats. 

Intervjuguiden delades in i intresseområden och under dessa lades frågor som syftade till att styra 

intervjuerna åt rätt håll (jfr. Bryman 2002). De frågor som använts har i största möjliga mån varit 

av öppen karaktär för att ge så utförliga svar som möjligt. I intervjuerna har även använts vad 

Kvale och Brinkmann (2009) kallar uppföljningsfrågor och sonderande frågor vilka syftar till att 

få respondenten att fördjupa ett svar. Det har också funnits en strävan mot att motverka spretande 
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frågor för att på så sätt få en bra följd genom intervjuguiden (jfr. Bryman, 2002). Intervjuguiden 

har inletts med bakgrundsfrågor om respondenten (namn, ålder, yrke och utbildning). Detta för 

att kunna få förståelse för utifrån vilken kontext respondenten svarar (jfr. Bryman, 2002). Efter 

detta har intresseområdena följt vilka varit utformade för att ge respondenterna möjlighet att 

hoppa mellan frågor, något som är utmärkande för en semi-strukturerad intervjuguide (jfr. Kvale 

& Brinkmann, 2009). Dessa specifika intresseområden har varit desamma som undersökningens 

frågeställningar. Intervjuguiden har avslutats med att respondenterna getts möjlighet att tillägga 

vad de inte ansett sig haft möjlighet att ta upp. En anpassning av intervjun med tanke på analysen 

har inte varit nödvändig då den analysmetod som använts (nedan), enligt Kvale och Brinkmann 

(2009), inte kräver något speciellt anpassande av intervjuandet. 

 

Urval 
Vid urvalet av respondenter valdes en person från Plogbillsrörelsen och fyra personer från 

nätverket Ofog. I motsats till organisationer har Plogbillsrörelsen och Ofog, då de är nätverk, inte 

några medlemslistor och således föreligger ingen urvalsram. Urvalsmetoden har därför varit 

tillfällighetsurval (bekvämlighetsurval) som Bryman (2002) skriver är relativt vanligt bland 

kvalitativa undersökningar eftersom det inte finns mycket till val om urvalsram saknas. I e-post 

till respondenterna ombads de rekommendera andra personer i Sverige som de visste arbetat för 

avrustning med civila olydnadssaktioner och respondenterna rekommenderade då varandra. 

 

Bortfall 
En av respondenterna var vid intervjutillfället sjuk och kunde inte ställa upp. Detta var den sista 

intervjun och det fanns något av en upprepning i svaren från de tidigare respondenterna. 

Tillsammans med det faktum att den insamlade mängden material redan var stor gjorde detta att 

beslut fattades om att nöja sig med de genomförda fyra intervjuerna, för att kunna hinna klart 

med undersökningen i tid. 

 

Databearbetning 
Intervjuerna bandades då den mängd material dessa genererade inte gick att ha i huvudet. 

Anteckningar togs inte under intervjuerna då detta skulle ha kunnat ta fokus från själva 

intervjuarbetet. Vid bandandet av intervjuerna togs hänsyn till det Bryman (2002) skriver om att 

detta ska ske i en lugn miljö med rätt utrustning och efter godkännande av respondenten. Vid alla 

intervjuer (en på ett café, en via telefon och två i respondenternas hem) skedde dessa således 

enskilt och ostört för att så lite som möjligt av inspelningen skulle falla bort. Intervjun på cafét 

genomfördes i ett enskilt rum på övervåningen. 

 

Vid kvalitativa intervjuer genereras en stor mängd material, vilket kan ta lång tid att transkribera 

(Bryman, 2002). Således avsattes på förhand tid för transkribering efter varje intervju. 

Intervjuerna tog i genomsnitt en timme effektiv tid och vid transkriberingen motsvarade i 

genomsnitt fem minuters inspelad intervju en datorskriven A4-sida. Vid de olyckliga tillfällen där 

ett eller flera ord föll bort i inspelningen markerades detta i texten med ohörbart. 

 

Analysmetod 
I analysen har inte någon specifik analysform valts. Detta beror på, som Kvale och Brinkman 

(2009) skriver, att många anser användandet av en enda specifik analysform begränsa 

analysarbetet. De är istället intresserade av att låta en fördjupning kring ämnet styra sin analys 
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och använder således ingen särpräglad analysteknik (Kvale & Brinkmann, 2009). Önskas ändå 

namnge den analysmetod som använts så kallar Kvale och Brinkmann (2009) den för bricolage. 

Det är en vanlig och mer osystematisk form av analysarbete där en övergripande uppfattning 

skapas kring intervjuerna för att sedan på ett eklektiskt sätt analyseras med olika metoder (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Ingen speciell, systematiserad och begränsad analysmetod med andra ord. 

 

Detta sagt är det ändå viktigt att ge exempel på hur analysarbetet sett ut och därför anges här två 

exempel på analysmetoder som använts till viss del. Då transkriberingen genererat över femtio 

datorskrivna A4-sidor material (ovan) har en organisering på något sätt behövts för att ge en 

bättre översikt. Därför har meningskodning och meningskoncentrering används i viss 

utsträckning, två analysmetoder, som Kvale och Brinkmann (2009) skriver, underlättar just 

organisering och översikt av intervjumaterialet. Meningskodningen innebär kategorisering av en 

text för att bland annat kunna jämföra den. Kvale och Brinkmann (2009) presenterar två metoder, 

en meningskategoriseringsmetod och en väldigt grundlig meningskodningsmetod framtagen av 

Glaser och Strauss. I arbetet har meningskategorisering använts för att ge en god översikt över 

det transkriberade materialet. Angående meningskoncentrering (meaning condensation) skriver 

Kvale och Brinkmann (2009) att detta innebär ett koncentrerande av utsagorna i det 

transkriberade materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna mening har meningskoncentrering 

till viss del använts i resultatavsnittet. Där har det transkriberade materialet gjorts om från skrivet 

talspråk till skriftspråk och sedan har endast essensen av långa utsagor plockats ut. Detta för att 

ge struktur åt det material vilket efteråt analyserats. 

 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär att alla steg i undersökningen redovisas på ett uttömmande sätt (Bryman, 

2002). Reliabilitet berör tillförlitlighet och handlar om en underöknings objektivitet och hör ihop 

med i vilken utsträckning en studie kan replikeras. Vidare handlar reliabilitet om hur en 

respondent skulle ändra sitt svar om denne skulle bli intervjuad vid två olika tillfällen av två 

olika intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2009). Reliabiliteten i denna undersökning bejakas främst 

i detta metodavsnitt, där det funnits en strävan efter att beskriva tillvägagångssättet på ett så 

utförligt sätt som möjligt. Även i utformningen av frågeformuläret har denna strävan funnits. 

Frågorna har syftat till att ge respondenterna möjlighet att kunna svara uttömmande. Detta med 

förhoppningen om att helheten i svaren inte skulle ändras vid en eventuell replikering av studien. 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver dock att intervjuarens påverkan på respondenten kan 

försvåra den kvalitativa undersökningens reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Hänsyn har 

tagits till detta och på grund av att undersökningen är kvalitativ med semi-strukturerade 

intervjuer finns medvetenhet om att reliabiliteten blir lidande. Kvale och Brinkmann (2009) 

hävdar dock vidare att i en kvalitativ studie kan ett allt för stort fokus kring reliabilitet hämma 

kreativiteten och informationsfrigörelsen (Kvale & Brinkmann, 2009). Även om reliabiliteten i 

denna undersökning bejakats har den dock fått stryka på foten till förmån för ett effektivare 

informationsutbyte. 

 

Begreppet validitet kommer från början från kvantitativ metod och berör undersökningens 

giltighet och sanningsgrad. Begreppet kan också användas inom kvalitativ metod, dock med 

utvidgad betydelse. Validitet inom kvalitativ metod kan sägas ställa kritiska frågor kring 

huruvida ”en undersökning undersöker vad den försöker undersöka” (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s.264). Utifrån ett postmodernt förhållningssätt ökas validiteten genom att utifrån olika synsätt 
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och tolkningar föra dialog och diskussion kring ett påstående. Genom att föra fram giltiga och 

välgrundade argument kan ett påståendes sanningsgrad ökas och därmed ökas också validiteten 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Validitet är något som ska genomsyra hela undersökningen, från val 

av ämne till rapportering. Under hela denna process ska undersökningen kritiskt ifrågasättas för 

att exempelvis se korrektheten i författarnas användning av teori och om undersökningen är 

logiskt utförd (Kvale & Brinkmann, 2009). Ambitionen har genom hela undersökningsprocessen 

varit att ha en kritisk hållning till tillvägagångssättet. I detta arbete har handledaren varit till stor 

hjälp. Målsättningen har givetvis också varit att uppnå syftet på ett så adekvat sätt som möjligt. 

Den form av validitet undersökningen ligger närmast skulle enligt Kvale och Brinkmanns (2009) 

definition vara den kommunikativa validiteten. Här menas att ingen undersökning kan 

presenteras som sanningen, utan snarare som ett inlägg i forskarvärldens diskursiva dialog 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Detta tas även upp i metodvalet, att undersökningens syfte inte är 

att hitta någon objektiv sanning utan istället söka välgrundad förståelse och tolkning. 

 

Etiska överväganden  
Gällande de etiska överväganden som gjorts i arbetet har utgångspunkten varit Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 

1990). Dessa principer handlar om förhållandet mellan forskningskravet och 

individskyddskravet. Forskningskravet innebär att kunskap och metoder ska utvecklas och 

förbättras. Individskyddskravet innebär att forskningskravet inte får leda till att någon individ 

kommer till psykisk eller fysisk skada. Det är således viktigt att forskningens eventuella värde 

ställs mot vad den kan få för konsekvenser för individen. För att underlätta uppfyllande av 

individskyddskravet har Vetenskapsrådet tagit fram fyra huvudkrav, vilka gås igenom nedan 

(Vetenskapsrådet, 1990). 

 

Informationskravet handlar om att respondenterna ska få information om den aktuella 

undersökningens syfte, att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att dra sig ur 

undersökningen om de så vill (Vetenskapsrådet, 1990). Respondenterna har på förhand, innan 

intervjuerna, fått information om syftet och möjligheten att dra sig ur undersökningen. 

 

Samtyckeskravet innebär att respondenten ska samtycka till medverkan i undersökningen och då 

extra känslig information kan tänkas behandlas ska detta beaktas (Vetenskapsrådet, 1990). 

Respondenterna har innan intervju gett sitt samtycke till att medverka och de har även fått 

möjligheten att hoppa över frågor om de så velat. Ingen av respondenterna valde dock att hoppa 

över någon fråga. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att känslig information som uppkommer i forskningsarbetet ska 

avidentifieras. Respondenterna ska ha möjlighet att vara konfidentiella (Vetenskapsrådet, 1990). 

Respondenterna har informerats om möjligheten till avidentifiering och gjorts medvetna om hur 

data kommer användas. 

 

Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in endast ska användas till den aktuella 

undersökningen och inte lämnas ut till kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 1990). Detta följs givetvis i undersökningen och respondenterna har även 

informerats om detta. 
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Metoddiskussion 
En av intervjuerna genomfördes via telefon, eftersom det inte fanns möjlighet att träffa 

respondenten ifråga eftersom hon befann sig på kvinnofängelset Hinseberg och det skulle tagit 

för lång tid att få besökstillstånd. Kvale och Brinkman (2009) menar att telefonintervjuer är 

användbara då intervjuer ska genomföras med personer som inte går att träffa ansikte mot 

ansikte. En nackdel med telefonintervju är att användning av kroppsspråket inte går att använda, 

såsom till exempel ansiktsuttryck (Kvale & Brinkmann, 2009). En telefonintervju är mer 

opersonlig än en vanlig intervju och ger inte möjlighet till ögonkontakt samt avkännande av 

sinnesstämning. Detta kan då i telefonintervjun till exempel ha lett till uteblivna följdfrågor då 

det är svårare att känna av vad respondenten är villig utveckla. Telefonintervjun följde i övrigt 

samma mönster som de övriga intervjuerna. Bryman (2002) skriver att ett projekt i vilket flera 

intervjuare deltar kan tappa i jämförbarhet mellan de olika intervjuerna om de olika intervjuarna 

skött sina intervjuer på olika sätt (Bryman, 2002). För att undvika detta deltog båda intervjuarna 

vid alla intervjuer. Högtalartelefon användes vid telefonintervjun för att båda intervjuarna skulle 

kunna delta i intervjun. Detta möjliggjorde också ett bandande av telefonintervjun för att 

intervjun senare skulle kunna transkriberas. 

 

Innan publicering av denna studie diskuterades vilka för- och nackdelar det finns med att 

använda respondenternas riktiga namn. Detta blev aktuellt då respondenterna, efter att ha fått 

information om konfidentialitetskravet, inte hade någonting emot att deras riktiga namn 

användes i denna studie. Enligt Vetenskapsrådet (1990) ska dock information som kan anses vara 

känslig användas på ett sådant sätt att det inte går att identifiera vem som har sagt det. Med 

känslig information menas här ”vad man kan anta att de berörda (således ej forskaren) och 

deras efterlevande kan uppfatta som obehagligt eller kränkande” (Vetenskapsrådet, 1990, s.12-

13). Eftersom respondenterna valt att inte vara konfidentiella har utgångspunkten varit att de inte 

uppgivit någon för dem känslig information. Vetenskapsrådet (1990) framhåller att information 

som skulle kunna kopplas till en specifik respondent ska publiceras med dennes samtycke 

(Vetenskapsrådet, 1990). Information som skulle kunna kopplas till intervjupersonerna skulle 

vara mycket svårt att inte framföra i undersökningen och därför är det tacksamt att 

respondenterna inte uttryckt någon önskan om konfidentialitet. Vetenskapsrådet (1990) skriver 

dock att identifiering av individer ska försvåras i en undersökning (Vetenskapsrådet, 1990). Detta 

är alltså någonting som inte följts i denna undersökning. Respondenterna är noga med öppenhet 

(bland annat i deras aktioner) och kontaktbarhet och då de inte haft något emot att figurera med 

namn i undersökningen har således deras riktiga namn skrivits ut. Detta sagt kan tillåtelsen från 

respondenterna att skriva ut deras riktiga namn istället ses som någonting positivt. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att anonymitet kan leda till en friare tolkning av respondentens svar 

och omöjliggöra en intersubjektiv kontroll (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Det kan hävdas att en intervjuundersökning inte är tillförlitlig då intervjuaren väljer frågor och 

påverkar respondenterna genom sättet denne ställer frågorna på (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 

fanns i undersökningen en medvetenhet om detta. Det är givetvis omöjligt att komma bort från 

den subjektivitet en kvalitativ intervjuundersökning innebär. Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver dock att subjektiviteten kan vara ett bra verktyg för att få fram information om forskaren 

är en skicklig intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2009). Istället för att försöka motverka den 

oundvikliga subjektiviteten har istället fokus lagts på att försöka få fram så mycket för studien 

relevant material som möjligt.  



 
23 

 

Kvalitativa intervjuer kan också ifrågasättas angående deras generaliserbarhet. Detta då 

möjligheten att generalisera resultaten blir lidande av det lilla antalet respondenter (Kvale & 

Brinkmann, 2009). På denna punkt har dock strävan varit efter det som Bryman (2002) beskriver 

som överförbarhet, det vill säga att en djupare förståelse prioriteras framför en bred beskrivning 

av det undersökta. Som ovan nämnts har förståelse och tolkning satts i centrum för 

undersökningen. 

 

 

RESULTAT 
 

Vid meningskoncentreringen av det transkriberade materialet utkristalliserades några olika teman 

vilka här i resultatavsnittet fått stå som rubriker för att ge avsnittet en bättre översikt. 

 

Respondenterna 
Alvine Andersson är 28 år och jobbar som webbutvecklare. Hon har varit aktiv inom Ofog sedan 

2003. Alvine är medlem i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen och har innan hon blev aktiv 

inom Ofog varit engagerad i Djurens Rätt samt olika feministiska nätverk och sammanhang. Hon 

har läst Globala studier och Statsvetenskap på universitetet och läser nu Media och 

kommunikation.  

 

Martin Smedjeback är 37 år, jobbar som ickevåldsutbildare och har en fil. kand. i psykologi. 

Hans engagemang för internationella rättvisefrågor började när han var aktiv inom Kristna 

studentrörelsen. Han har tidigare varit anställd av Kristna Fredsrörelsen och anser sig idag 

tillhöra olika grupper inom fredsrörelsen men de senaste åren har han varit mest aktiv inom 

Ofog. 

 

Annika Spalde är 41 år och sjuksköterska, diakon samt författare. När hon kom i kontakt med 

aktiva i Plogbillsrörelsen ledde detta till ett ökat intresse för internationella frågor. Idag är hon 

aktiv inom Ofog och Kristna Fredsrörelsen. 

 

Per Herngren är 49 år och jobbar som ickevåldstränare. Han har gått författarutbildning och 

forskarutbildning i sociologi. Han har sin bakgrund i fredsrörelsen där han fick höra talas om 

Plogbillsrörelsen och var med på sin första plogbillsaktion 1984. Han anser sig också tillhöra 

Ofog då Plogbillsrörelsen och Ofog överlappar varandra.  

 

Synen på sociala problem 
Alla respondenter poängterar att sociala problem hänger samman med varandra och att det inte 

finns några enkla förklaringar till dessa. De menar att det finns komplexa samband mellan 

sociala problem och dess förklaringar. Respondenterna anser därmed att det är svårt att välja ut 

några specifika sociala problem som viktigare än andra. Spalde betonar till exempel att många 

sociala problem har med makt att göra, att makthavare utövar makt och exploaterar på bekostnad 

av de som inte har någon eller lite makt. Herngren uttrycker det komplexa förhållandet mellan 

sociala problem och dess förklaringar på följande sätt: 

 
”Vapenföretagen ensamma skulle vara helt maktlösa. Det är ju för att det finns en 
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massa kopplingar mellan vapenföretag, krig och diktaturer där det skapas resonanser 

som förstärker varandra. Ungefär som gitarrsträngar och gitarrlådan skapar 

resonanser, man hör helt plötsligt en liten gitarrsträng som inte skulle höras annars, 

som i en stor konsertlokal tack vare resonanserna. Och de här olika sakerna som 

diktaturer, tredje världen, vapenföretag, krig och staters hierarkiska system hamnar i 

resonans med varandra och förstärker varandra. Det gäller att bryta de där 

resonanserna och skapa andra resonanser”. 

 

Herngren säger vidare att det är de aktiva inom Plogbillsrörelsen som resonerar sig fram till vilka 

sociala problem de anser viktiga att arbeta med. Dock menar Herngren att de viktigaste frågorna 

inom Plogbillsrörelsen handlar om att vapen skapar svält, ojämlikhet, förtryck, diktatur och krig.  

 

Gällande synen på relationen mellan fredsarbete och bekämpning av fattigdom menar 

respondenterna att det finns samband. Detta då de ser att resurser som satsas på militär istället 

skulle kunna satsas på till exempel mat till fattiga. Herngren menar att Plogbillsrörelsen vid en 

aktion hade som syfte att belysa detta då de började bygga en flyktingförläggning på JAS-

fabriken i Linköping. Smedjeback menar att om de styrande i ett land har militär makt kan det 

leda till att demokratisk och rättvis utveckling hämmas. Eftersom de styrande kan utöva sin 

militära makt genom att hålla tillbaka dem som kämpar för demokrati och rättvisa.  

 

Mål 
Respondenterna menar att det inte finns några klart formulerade mål varken inom Ofog eller 

Plogbillsrörelsen. Spalde uppger dock att det finns några mål på vägen som hon anser vara 

viktiga, till exempel att sprida Ofogs arbetsformer, stoppa våld i allmänhet och militärt våld i 

synnerhet.  Andersson uppger att det inom Ofog inte finns strukturer där mål och delmål kan 

diskuteras. Hon menar att Ofog snarare än mål har en vision om hur de vill att världen ska se ut. 

Hon pratar om att en viktig utgångspunkt för henne är att det i världen idag finns ”maktförtryck 

på grund av ekonomiska och politiska faktorer men också på grund av att man låter det finnas”. 

Därför, menar Andersson, kan en viktig strategi vara att ta tillbaka makten över sitt eget liv och 

över sitt sammanhang för att på så sätt ”här och nu skapa det som vi skulle vilja uppnå i 

framtiden”. Herngren säger att Plogbillsrörelsen istället för att tänka på mål som något som ska 

uppnås i framtiden istället lever målen, målet är det som görs. ”Vill vi ha avrustning i världen 

avrustar vi. Vill vi ha demokrati så utvecklar vi tekniker för att öka demokratin” menar Herngren. 

Smedjeback ger exempel på sakfrågor som han ser som viktiga delmål att jobba mot. Han 

nämner till exempel arbete med att stoppa vapenexport, uppmärksamma kriget i Afghanistans 

konsekvenser och arbete mot kärnkraft. Han säger att det övergripande målet för Ofog skulle 

kunna vara antimilitarism och arbete för fred och rättvisa.  

 

Värdegrund 
Gällande vilken värdegrund respondenterna utgår ifrån framkommer ickevåld som en central del 

i deras engagemang. Likaså säger respondenterna att handling är viktigt och att passivitet anses 

kunna leda till att människor kommer till skada.  Smedjeback uttrycker detta på följande sätt: 

 
”Mina huvudprinciper grundar sig på en ickevåldsinställning, för mig betyder det att 

man ska minimera risken för att någon individ skadas när man agerar. Men att också 

vara passiv är ju en fara för då kanske vi inte gör de sakerna som vi borde göra och i 

och med det skadar människor. Men det är också en princip att man hela tiden ska 
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agera med respekt och vänlighet med alla inblandade, det är en stark värdegrund”. 

 

Anderssons utgångspunkt gällande värdegrund är att alla människor är lika mycket värda och har 

samma rätt till ett värdigt liv. Detta menar hon för med sig en skyldighet för dem som har det bra 

att engagera sig och förändra orättvisor. När det gäller hur Herngren ser på värdegrund svarar 

han att Plogbillsrörelsen inte tänker i banor kring värdegrund och menar på samma sätt som när 

det gäller måltänkande att det är linjärt tänkande. Istället för att tänka i värdegrund och mål säger 

Herngren att han försöker producera och leva värden som hela tiden utvecklas och förändras i 

olika riktningar.  

 

Angående solidaritet menar Spalde och Smedjeback att det inte är ett begrepp som används ofta 

inom Ofog, dock menar båda att det är ett begrepp som kan vara användbart. Smedjeback ser 

solidaritet som ett slags ”syskonskap över hela jorden och att vi betraktar varandra som att vi 

står varandra nära”. Han resonerar vidare och tror att om människor skulle tänka på jordens 

befolkning som ett syskonskap över alla gränser så skulle världen se helt annorlunda ut. Spalde 

menar att även om solidaritet inte används som begrepp inom Ofog så genomsyrar det ändå 

mycket av det arbete som utförs inom Ofog. Spalde menar att hon istället för solidaritet använder 

rättvisa som begrepp utan att göra någon stor skillnad mellan dessa. Andersson säger att 

solidaritet hänger ihop med värdegrunden och menar att de som tjänar på det sätt som samhället 

är uppbyggt på, speciellt globalt sett, också har ett ansvar att lämna ifrån sig privilegier som 

innehas på grund av det orättvist uppbyggda samhället. Herngren är här inne på samma tanke och 

menar att tredjepartsingripande (vilket innebär de som ej är direkt inblandade) är centralt. Det är 

inte de fattiga ensamma som själva har ansvaret att ingripa, utan detta gäller också alla andra i 

solidaritet med de utsatta. Herngren säger att solidaritet är en viktig del av Plogbillsrörelsen och 

menar att det dagliga mötet med de människor arbetet riktar sig till är viktigt (till exempel arbete 

i soppkök, kontakt med hemlösa, fattiga och flyktingar). Herngren säger att det annars finns risk 

att projicera vad de utsatta behöver utan att veta hur de utsattas situation ser ut och vad de själva 

anser nödvändigt. 

 

Metod  
 

Civil olydnad 
Spalde menar att lagen är till för att skydda människor och egendom samt upprätthålla ett 

samhälle där människor kan leva goda liv. Om lagen då inte förmår att göra detta anser Spalde att 

lagen måste förändras och då är civil olydnad en metod för att skapa förändring. Hon menar att 

civil olydnad har haft en betydande roll i samhället när det gäller att förändra lagar och i 

människors kamp för rättigheter, till exempel rösträtt och strejkrätt. Herngren tar upp ett exempel 

på detta från USA där människor bröt mot lagen för att i kamp mot slaveriet. Spalde säger att hon 

ser att dagens lagar innehåller orättvisor vilket gör att det finns anledning att fortsätta använda 

sig av civil olydnad. Smedjeback säger att en viktig orsak till att han arbetar med civil olydnad är 

att han ser det som ett konkret och effektivt arbetssätt. Han säger också att införskaffande av 

kunskap om civil olydnad innebär ett ansvar att använda den kunskapen i handling. Smedjeback 

säger vidare att civil olydnad är en metod som kan ge ett mer seriöst intryck än att till exempel 

skriva en debattartikel, detta då civil olydnad innebär uppoffringar och får konsekvenser för ens 

eget liv. Andersson anser att civil olydnad kan bidra med mer dynamik till vårt demokratiska 

system, hon säger: 
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”Jag kanske inte är helt övertygad om att det mest demokratiska är ett 

parlamentariskt system så som det ser ut idag, för partipolitiken är så pass långt ifrån 

människorna. Gå och rösta vart fjärde år är för mig inte demokrati utan jag vill ha 

något mer, där folk faktiskt är delaktiga och jag tror också att själva känslan av att 

vara delaktig i någonting också leder till att man också känner ett ansvar för 

någonting och om människor kunde vara mer delaktiga i politiken så skulle man 

känna ett ansvar för resultatet och också känna en gemenskap på ett helt annat sätt…” 

 

Herngren menar att civil olydnad som metod är viktig för att öppna upp för dialog, detta genom 

att brott mot lagen innebär rättegång vilket innebär ett igångsättande av en dialog med samhället. 

Åklagaren representerar regeringen vilket gör att det i en domstolssituation uppstår en dialog 

mellan dem som begått brottet och regeringen. Herngren pratar också om vikten av att både 

arbeta med symptom och symptomens bakomliggande orsaker. Han menar att Plogbillsrörelsen 

gör detta genom att koppla samman socialt arbete och civil olydnad, han säger:  

 
”Man kan inte ta bort socialt arbete från civil olydnad, de hör ihop. Och tar man bort 

civil olydnad från socialt arbete så blir det att man bara plåstrar om men man tar inte 

bort orsaken till att folk blir skadade”. 

 

Konsensus 
Alla respondenter är överens om att konsensus är en bra och effektiv metod att använda främst 

när det gäller beslut inom en aktionsgrupp där det är mycket som står på spel. Respondenterna 

menar att alla i en aktionsgrupp måste vara överens då aktionen/aktionerna som ska utföras kan 

få stora konsekvenser. Respondenterna menar dock att det krävs ett genomtänkt arbetssätt om 

konsensus ska lyckas. De säger att Ofog och Plogbillsrörelsen använder sig av olika tekniker 

som kan underlätta beslutsfattandet. Exempel på sådana tekniker är att gå rundor i gruppen så 

alla får chans att uttala sig och att använda demokratibevakare för att se till så ingen blir 

avbruten. Spalde hävdar konsensus effektivitet när hon säger: 

 
”Om man fattar ett beslut [utan konsensus] och så är det en missnöjd minoritet  så 

kan ju det ställa till jättemycket problem under en lång tid för att dom fick inte vara 

med och de känner sig förbigångna. En konsensusprocess kan ju ta lite längre tid men 

det är ju för att man lyfter upp, för att man tvingas ta alla konflikter, ja medan man 

försöker komma fram till ett beslut. För att det man eventuellt förlorar i tid då kanske 

man får igen på andra sätt sen”. 

 

Spalde säger här att då alla är med och bestämmer i konsensusprocessen känner de sig delaktiga 

vilket får till följd att beslutet kan implementeras på ett effektivare och kraftfullare sätt.  

 

Dialog 
När det handlar om dialog är alla respondenter överens om att det är viktigt att göra båda parter 

till subjekt, att vara öppen för vad den andra parten har att säga. Spalde pratar om att det är 

viktigt att lägga sina egna fördomar åt sidan, att se varandra som medmänniskor och att tro på 

gemensamma lösningar. Herngren säger att det i en bra dialog är viktigt att inte gå in med 

målsättningen om att övertala den andra parten. Han menar att det inte går att hålla föredrag om 

salsa och sen tro att alla de lyssnade efteråt ska kunna dansa salsa. Han säger att ”när polisen 

görs till subjekt och inte till objekt för vår agenda så har poliserna kunnat visa sitt stöd och även 

kunnat bidra med tips på andra vapenfabriker att gå till”. Smedjeback menar på liknande sätt att 
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det är viktigt i en dialog att inte anse sig själv sitta inne med hela sanningen utan att också lyssna 

på hur den andra parten resonerar och argumenterar. Han poängterar att via dialog får Ofog 

tillfälle att argumentera och förklara varför de gör de aktioner som de gör, vad som ligger bakom 

dessa och vad de vill uppnå med aktionerna. 

 

Lagstiftningens betydelse 
När det gäller respondenternas syn på lagen anser alla att den kan vara ett sätt att komma tillrätta 

med sociala problem. Respondenterna menar att lagar är ett bra sätt att fastställa rättigheter för 

människor och att de sedan kan användas som påtryckningsmedel gentemot politiker och den 

förda politiken. Eftersom politiker har stiftat lagarna kan de också ställas till svars för dem och 

med hjälp av lagar kan uppmärksammande av orättvisor som står i kontrast till vad lagen säger 

ske. Smedjeback pekar på att det i Sverige har tagits beslut om att fattigdomsperspektivet ska tas 

in i alla beslut som fattas i riksdagen (Politik för Global Utveckling). Han menar att ett sådant 

beslut kan vara ett bra verktyg att använda i arbete med frågor kopplade till, i detta fall, 

fattigdom.  

 

När det gäller frågan hur orättfärdigheten i en lag avgörs menar Smedjeback, Spalde och 

Andersson att det är viktigt att se vilka konsekvenser och effekter lagen får eller om lagen ifråga 

förtrycker människor på olika sätt. Herngren menar på liknande sätt att lagar ständigt måste 

omprövas vilket kan göras genom civila olydnadsaktioner. Sådana aktioner leder till rättegång 

där dialog kan föras och innebär därigenom en prövning av den/de lagar som brutits. 

 

Organisering 
I intervjuerna framkommer att respondenterna menar att Ofog och Plogbillsrörelsen är löst 

organiserade. Det finns ingen styrelse, ordförande eller liknande; det förekommer inte heller 

några medlemsavgifter. Detta då Ofog och Plogbillsrörelsen vill motarbeta makthierarkier och 

skapa en öppen och demokratisk organisering. Andersson anser att Ofog är bra på att arbeta med 

att motverka maktstrukturer och skapa sammanhang där alla kan vara delaktiga i samma 

utsträckning. Hon menar dock att det är svårt att skapa sådana sammanhang och att som varit 

med i Ofog en längre tid förmodligen också har mer inflytande än en person som nyligen blivit 

aktiv. En person som varit med längre har mer erfarenhet om hur till exempel Ofog fungerar och 

förmodligen fler kontakter som kan vara användbara. Smedjeback menar att det är naturligt att 

en person som varit med länge också tar mer plats än nya personer. 

 

Herngren menar att han ser Ofog och Plogbillsrörelsen som två överlappande nätverk då de 

samarbetar och till exempel går på varandras rättegångar. Han menar att det inte går att dra 

tydliga gränser mellan Ofog och Plogbillsrörelsen. Detta bland annat då han anser att många av 

de aktioner som Ofog gjort varit Plogbillsaktioner. Även Smedjeback menar att Ofog och 

Plogbillsrörelsen hänger ihop då deras metoder och tillvägagångssätt är liknande och att det inom 

Ofog finns personer som tidigare varit med i Plogbillsrörelsen.  

 

I intervjuerna framkommer att de krav som finns på dem som är med i Ofog är att de ska ställa 

upp på Ofogs plattform (som bland annat handlar om ickevåld). I Plogbillsrörelsen finns ingen 

plattform utan de krav på dem som är med där blir istället att de ska ställa sig bakom 

Plogbillsrörelsens synsätt om till exempel ickevåld. Gällande hur människor kommer till Ofog 

och Plogbillsrörelsen menar respondenterna att det effektivaste sättet att få med människor är 
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genom personliga kontakter; att genom samtal och diskussion bli aktiv. 

 

Smedjeback säger att han anser Ofog vara en del av fredsrörelsen då han menar att alla som 

jobbar för fred, mer eller mindre organiserat, ingår i fredsrörelsen. Herngren menar att 

Plogbillsrörelsen ingår i flera olika rörelser, till exempel fredsrörelsen och solidaritetsrörelsen, då 

de arbetar med flera olika frågor. 

 

 

ANALYS 
 

Med hjälp av tolkningsramen analyseras undersökningens resultat i detta avsnitt. Analysen är 

således uppdelad i samma teman som i tolkningsramen även om ordningsföljden är något 

annorlunda för att öka läsvänligheten och koherensen. 

 

Sociala rörelser och nätverk 
Ofog och Plogbillsrörelsen arbetar för social rättvisa, någonting som även syns i deras 

organisering. Wettergren och Jamison (2006) skriver att inom en social rörelse är medlemmarna 

på något sätt organiserade kring någon/några punkter som strider mot omgivningens åsikter på 

den plats de befinner sig. Därför agerar medlemmarna inom en social rörelse tillsammans för 

förändring (Wettergren & Jamison, 2006). Inom Plogbillsrörelsen och Ofog finns oenigheter med 

många av samhällets åsikter, däribland avrustnings- och vapenexportfrågan. Respondenterna har 

till och med tillsammans med andra aktivister brutit mot lagen för att åstadkomma förändring i 

dessa frågor. Enligt ovanstående definition av en social rörelse torde alltså både Ofog och 

Plogbillsrörelsen kunna anses vara åtminstone en del av fredsrörelsen. De vill som en del av 

fredsrörelsen arbeta för en genomgripande samhällsförändring vilket Thörn (2006) påpekar är 

den viktigaste beståndsdelen i en social rörelse. Ahrne och Papakostas (2006) poängterar att 

deltagande i en rörelse blir ett levnadssätt och att en rörelse också uppkommer mellan vänner, 

livserfarenheter och livsstilar. I Ofog och Plogbillsrörelsen lever och delar många helhjärtat sitt 

engagemang vilket bland annat visar sig i att några till och med är beredda att sitta av ett 

fängelsestraff för sin sak. I intervjuerna framkommer att det bland annat handlar om att försöka 

leva den förändring som vill åstadkommas. Det ligger på personen själv att arbeta för den framtid 

denne vill se.  Ahrne och Papakostas (2006) fortsätter sitt argument och skriver att det är graden 

av engagemang och deltagande i rörelsen som avgör hur stort inflytande en viss person har på en 

rörelse och att det finns en direkt koppling mellan deltagande, engagemang och motivation. Inom 

Ofog och Plogbillsrörelsen tar det här sig uttryck i att de personer med mest erfarenhet och flest 

kontakter också får lite mer utrymme, vilket faller sig naturligt på grund av bristen av 

maktstrukturer och styrelse, då olika former av hierarkier är någonting som både Ofog och 

Plogbillsrörelsen arbetar aktivt mot. Ahrne och Papakostas (2006) skriver att rörelser har en platt 

och informell uppbyggnad där det inte finns någon given hierarki eller maktfördelning. Detta 

stämmer även för nätverk som är en form av organisering byggd på olika kontaktnät som kan 

mobiliseras vid aktion, ett flexibelt upplägg där aktivt deltagande uppmuntras (Thörn 2006). I 

den här bemärkelsen är Ofog och Plogbillsrörelsen nätverk, vilket de även påpekar i intervjuerna, 

där aktioner sätts samman av personer som på något sätt har kontakt med varandra inom 

nätverket. I både Ofog och Plogbillsrörelsen finns också ett tydligt fokus på att motverka 

maktstrukturer.  Det handlar här om att försöka möjliggöra ett deltagande på lika villkor där alla 

ska ha lika mycket att säga till om. Det är alltså en kamp för social rättvisa både inom och 
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utanför sammanslutningen. Utifrån denna analys kan konstateras att Ofog och Plogbillsrörlsen är 

nätverk i sig själva, men även enligt Thörn (2006) utgör delar av en social rörelse (fredsrörelsen). 

 

Socialt arbete och sociala rörelser 
Wettergren och Jamison (2006) menar att sociala rörelsers roll i samhället är att mobilisera 

människor kring olika frågor för att skapa uppmärksamhet kring dessa och mana till förändring. 

Rörelserna kan ses som ett komplement till den vedertagna demokratiska gångens tröghet och 

spelar på så sätt en viktig roll för människor som inte har möjlighet att göra sin röst hörd inom de 

etablerade strukturerna (Wettergren & Jamison, 2006). Plogbillsrörelsen och Ofog vill skapa 

uppmärksamhet kring frågor som krig och vapenexport och kämpar för avrustning och 

lagändring. Detta arbete utför de ofta på ett okonventionellt sätt jämfört med traditionell 

partipolitik. De ser inte samhället idag som det mest demokratiska och använder sig således av 

brott mot lagen som ett komplement till den vedertagna gångens tröghet och begränsade 

möjligheter till inflytande. På ett okonventionellt sätt fullföljer de ändå som en del av 

fredsrörelsen sin roll enligt referensen ovan.  

 

Vidare har rörelser även fungerat som övervakare genom att skapa uppmärksamhet och utöva 

påtryckning inom områden där samhället inte har tagit sitt ansvar, något som lett till påverkan av 

utformningen av lagtexter och andra styrande dokument inom den offentliga sektorn (Andersen 

& Østeraas, 2002). Ofog och Plogbillsrörelsen menar bland annat att svensk vapenindustri bryter 

mot lagen vid affärer med länder som kan komma att använda dessa i krig. Här syns lite av det 

påtrycknings- och övervakningsarbete Ofog och Plogbillsrörelsen kan sägas utföra. De vill i sitt 

arbete förebygga den sociala utsatthet krig för med sig. Andersen och Østeraas (2002) ser sociala 

rörelser och andra grupperingar som en alternativ väg till det traditionella sociala arbetet men 

menar även att sociala rörelser haft stor betydelse i att utveckla arbetsområden och metoder inom 

samhällstjänsten (Andersen & Østeraas, 2002). Utifrån denna referens skulle det eventuellt 

kunna tänkas att det fredsarbete som bland annat Ofog och Plogbillsrörelsen arbetar med idag 

skulle kunna utvecklas till ett nytt arbetsområde inom samhällstjänsten. 

 

Historiskt sett har sociala rörelser haft stort inflytande på samhällsutvecklingen och spelar även 

idag en viktig roll i det moderna samhället (Thörn, 2006). Ett exempel på en social rörelse som 

genom sitt arbete har bidragit till samhällsutvecklingen är fredsrörelsen, som i sitt arbete bidragit 

med att skapa uppmärksamhet kring nedrustning, kärnvapenfrågan och de konsekvenser krig får 

för människor (Wettergren & Jamison, 2006). Som en del av fredsrörelsen kan alltså Ofogs och 

Plogbillsrörelsens arbete anses bidra till att aktualisera frågor om till exempel svensk 

vapenexports påverkan på människor i andra länder. Respondenterna menar att de valt att arbeta i 

nätverk där civil olydnad är centralt bland annat då de ser civil olydnad som en effektiv metod 

för att till exempel skapa förändring i lagar som inte förmår upprätthålla ett samhälle där 

människor kan leva goda liv. De menar också att människors kamp genom historien mot 

orättvisa lagar bidragit till lagstadgade rättigheter. Habermas (1986) anser att civil olydnad 

utifrån rättfärdiga syften kan vara en föregångare till mer rättvis lagändring. I en av intervjuerna 

dök exemplet med slavarna i USA upp där människor bröt mot lagen till slavarnas försvar. Alla 

respondenter har genomfört civil olydnad och då mot vapenexport och/eller 

massförstörelsevapen i solidaritet med de utsatta människor som drabbas antingen direkt eller 

indirekt. På detta ämne funderar Habermas (1986) om vi snart inte placerar de som bryter mot 

lagarna i kamp mot massförstörelsevapen i samma fack som vi idag placerar Thoreau och Martin 
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Luther King (Habermas, 1986). Det olagliga arbete respondenterna utför skulle således 

möjligtvis kunna ses som ett okonventionellt komplement till traditionellt socialt arbete. 

 

Ett globalt perspektiv på socialt arbete 
Harald Swedner (1996) tyckte inte att begreppet socialt arbete täckte alla former av välgörande 

insatser och valde därför istället att använda sig av begreppet socialt välfärdsarbete. Han ansåg 

att mycket av det samhälleliga förändringsarbetet inte rymdes i begreppet socialt arbete. I sitt 

argument menar han att socialt välfärdsarbete kan ses som allt arbete som syftar till ”att så långt 

som möjligt tillförsäkra varje individ i det samhälle vi lever en god färd genom livet” (Swedner, 

1996, s.80) och att det i det sociala välfärdsarbetet ingår att ”bygga upp fredliga relationer 

mellan folk och nationer” (Swedner 1996, s.81). Utifrån detta resonemang kring socialt 

välfärdsarbete skulle Ofog och Plogbillsrörelsen kunna anses utföra socialt välfärdsarbete som en 

del av fredsrörelsen. Detta då deras arbete syftar till att skapa fred och skydd från vapen. Utan 

krig och rädsla för till exempel massförstörelsevapen bör tryggheten öka och den sociala 

utsattheten minska vilket i sin tur torde leda till just en god färd genom livet (ovan). Andersen 

och Østeraas (2002) menar att det arbete grupper inom sociala rörelser utför på lokal nivå även 

påverkar på samhällsnivå. På samma sätt menar Swedner (1996) att det sociala välfärdsarbetet 

hänger ihop från regional till global nivå. Det arbete som Ofog och Plogbillsrörelsen utför här i 

Sverige skulle således kunna sägas påverka även på global nivå, varför deras arbete mot till 

exempel svensk vapenexport skulle kunna ses som socialt välfärdsarbete då de som ovan nämnts 

minskar social utsatthet i andra länder. Swedner (1996) påpekar att Jane Addams arbete är ett bra 

exempel på ett socialt välfärdsarbete där det lokala och det globala kopplas samman. 

 

Jane Addams arbetade för avrustning och mot vapenhandel. Hon ansåg att fredsarbete och 

internationell solidaritet ingick som en viktig del i det sociala ansvaret (Swedner & Swedner, 

1995). I detta har hon många likheter till respondenterna som anser krig och fattigdom höra ihop 

och att det finns ett ansvar för att värna om utsatta människor inte bara i sitt eget land. Swedner 

och Swedner (1995) skriver att Addams ansåg att det sociala ansvaret och fredsarbetet kunde 

kopplas till Jesaja 2:4; ”då skola de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till 

vingårdsknivar; folken skall ej mer lyfta svärd mot varandra och icke mer lära sig att strida”. 

Det var för Addams nämligen viktigt att verka för fred så att den kostsamma krigsbudgeten, 

istället för att skada, skulle kunna gå till en mer rättvis fördelningspolitik (Swedner & Swedner, 

1995). Plogbillsrörelsen och Ofog vill med sitt avrustningsarbete, precis som Addams ville, låta 

krigsbudgeten gå till fattigdomsbekämpning. De vill inte att pengarna ska gå till den eventuella 

förstörelse som vapen och krig för med sig, utan att pengarna istället ska gå till samhällsnyttan. 

Därför tas i en intervju upp ett exempel på en aktion vid JAS-fabriken i Linköping där en 

flyktingförläggning hade börjat byggas innan detta blev stoppat. 

 

Civil olydnad 
Herngren säger i sin intervju att ”socialt arbete som inte kopplar sig till civil olydnad ramlar 

över till välgörenhet och man plåstrar bara om såren, man gör ingenting åt orsakerna”. Denna 

begränsning kan jämföras med vad Wahlberg (1998) skriver om att socialarbetare sitter fast i en 

offentligt organiserad organisation som bara har förmåga att lindra symtom och inte problemet i 

sig. Det finns här något av en överensstämmelse; i båda fallen är det svårt att attackera 

problemets kärna genom socialt arbete i offentlig regi. Freire (1993) är inne på samma sak och 

skriver att endast i ett förtryckande system kan falsk välgörenhet existera, ett sätt att kontrollera 
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de förtryckta och få dem beroende av det förtryckande systemet. Sann generositet vill istället 

attackera roten till orättvisan trots förtryckets motstånd (Freire, 1993). Detta kan jämföras med 

panem et circenses (bröd och skådespel) där de förtrycktas tilltro vill vinnas för att på så sätt 

kunna upprätthålla makten. En återkoppling till Wahlberg (1998) ger vid handen att 

socialtjänsten upprätthåller folkets tillkämpade sociala reformer. Men att reformerna också kan 

leda till ett systemets legitimering och således pacificera kampen om nya reformer (Wahlberg, 

1998). De socialreformer Wahlberg skriver om skulle alltså med Freires argument kunna vara en 

form av falsk välgörenhet som bara försöker lindra symptomen. Socialt arbete måste enligt 

ovanstående argument söka sig utanför den offentligt organiserade arbetet för att nå 

problemkärnan. Wahlberg (1998) skriver att denna brist på problemfokus kan bidra till att 

välfärdsstaten i ökande tempo vittrar sönder. Han anser att vi för att kunna uppnå socialtjänstens 

mål måste hitta andra angreppssätt, andra sätt att tänka och jobba med sociala frågor för att finna 

vägar till förändring. Detta förändringsarbete bör ha sin utgångspunkt i det sociala arbetets syfte 

och de värden som framkommer främst i socialtjänstlagens portalparagraf (Wahlberg, 1998). Då 

Plogbillsrörelsen och Ofog står för liknande värden som de i portalparagrafen (solidaritet, 

deltagande, jämlikhet och social samt ekonomisk trygghet) kan deras arbete, även om det är 

olagligt, sägas bidra till viss dynamik. Då de utmanar systemet genom civil olydnad tvingas en 

dialog fram kring eventuellt orättfärdig lagstiftning (det som ovan kallats falsk generositet och 

pacificerande socialreformer). 

 

Plogbillsrörelsen och Ofog anser inte dagens system vara det mest demokratiska. En röst vart 

fjärde år anses inte vara nog utan de vill att människorna ska få vara mer delaktiga än så. I en 

intervju sägs att ett främjande av människornas aktiva deltagande i samhällslivet skulle leda till 

en större ansvarskänsla för allas bästa. Detta kan anses höra ihop med det Habermas (1986) 

skriver om att det är de mest utsatta som först drabbas av en orätt och att dessa sällan innehar en 

inflytelserik roll i samhället. Dock är det, som Freire (1993) skriver, de förtryckta som känner 

förtrycket och nödvändigheten till emancipation bäst. För att öka det aktiva deltagandet i 

samhällslivet förespråkar Ofog och Plogbillsrörelsen alltså civil olydnad. Inom socialtjänsten 

skriver Wahlberg (1998) att många uppfattar målen i portalparagrafen som något ouppnåeligt, 

något som är retorik snarare än realistiska mål och att många socialarbetare inom socialtjänsten 

”är sina strukturers fångar och få orkar eller önskar utmana det etablerade systemet även när vi 

finner att det fyller dehumaniserande funktioner” (Wahlberg 1998, s.212). I Ofog och 

Plogbillsrörelsen talas om en skyldighet att ingripa mot orättvisor och att mål och medel ska gå 

hand i hand. Utifrån referenserna ovan skulle den offentliga socialtjänsten eventuell kunna 

inspireras av denna handlingskraftighet, särskilt då Wahlberg (1998) skriver om ansvaret att 

arbeta för att portalparagrafens mål ska påverka samhällsutvecklingen. 

 

Deltagande 
Inom Ofog och Plogbillsrörelsen är en dialog där alla parter ses som subjekt mycket viktig. 

Freire (1993) skriver angående denna dialog att lärande alltför ofta, av en läromästare 

(subjektet), tvingas på eleven (objektet) både i skolan och i samhället. Någonting som leder till 

att eleven fylls med information utan att nödvändigtvis ha något värde av det. Detta blir ett slags 

abstrakt förtryck där läromästaren anser sig kunnig och eleven anses okunnig (Freire, 1993). 

Herngren påpekar att han ibland i proteströrelsen märker av detta då människor bara står och 

försöker övertala polisen om att protesten är bra. Han säger att när polisen görs ”till subjekt och 

inte till objekt för vår agenda så har poliserna kunnat visa sitt stöd och även kunnat bidra med 
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tips på andra vapenfabriker att gå till”. Här går det att återkoppla till Freire (1993) som skriver 

att det emancipatoriska informationsutbytet bygger på ett förkastande av detta subjekt-objekt 

system. Båda parter lär av varandra i en jämlik dialog med verklighetsanknytning där kreativitet 

och kritiskt tänkande får dominera. En monolog utan reflektion från båda parter kan, på samma 

sätt som propaganda, aldrig vara frigörande och således heller inte leda till handling (Freire, 

1993). En analogi på detta som framkommer i en av intervjuerna är att det inte går att hålla 

föredrag om salsa och sen tro att alla de lyssnade efteråt ska kunna dansa salsa. Wahlberg (1998) 

påpekar vikten av Freires dialog i samhällsarbetet även om han också poängterar att denna kan 

vara svår att få till stånd om socialarbetaren inte lyckas komma ifrån sin traditionella 

socialarbetarroll (Wahlberg, 1998). Denna typ av dialog är också en väsentlig del av den form av 

beslutsfattande i konsensus som tillämpas inom Ofog och Plogbillsrörelsen. Konsensus tillämpas 

bland annat för att det vid svåra beslut anses olämpligt med majoritetsbeslut. Detta kan till 

exempel gälla planerande av en aktion där en person riskerar sin frihet och kan komma att hamna 

i fängelse. I just detta fall skulle personen kunnat hoppa av om hon eller han inte samtyckte till 

beslutet men vid andra beslut finns inte denna möjlighet. Habermas (1986) funderar till exempel 

över ifall beslut om utplacering av vapen, med potential att oåterkalleligt förstöra för oss alla, 

verkligen kan fattas med majoritetsbeslut bland de förtroendevalda i riksdagen (Habermas, 

1986). En av respondenterna påpekar att om konsensus inte används finns det en risk att 

konflikter uppstår efter taget beslut, men även att beslut i konsensus har fördelen att alla känner 

sig delaktiga vilket får till följd att beslutet kan implementeras på ett effektivare och kraftfullare 

sätt. 

 

 

DISKUSSION 
 

Sociala rörelser och nätverk 
I analysen av vår undersökning framkommer att Plogbillsrörelsen och Ofog inte är organiserade 

som traditionella organisationer. Ahrne och Papakostas (2006) tror att individualiseringen i 

samhället bidragit till framväxten av sociala rörelser då dessa bidrar med kollektivt handlande i 

individuella ställningstaganden. Enligt vår mening kan detta vara en bidragande faktor till valet 

av organisering inom Plogbillsrörelsen och Ofog; en organisering som innebär mer autonomi och 

möjlighet till påverkan för individen inom rörelsen men ändå tillsammans med andra. Thörn 

(2006) tror att övergången från organisation till nätverk kan förklaras med den möjlighet till fri 

rörelse mellan olika sociala sammanhang dessa innebär. Även detta är något vi tycker oss se i 

undersökningen. Både Ofog och Plogbillsrörelsen säger sig ge möjlighet till påverkan i många 

frågor. Det finns således möjlighet att själv välja vilken fråga som ska arbetas med för tillfället 

och besluten kommer inte från någon ledning. Det framkommer att Ofog och Plogbillsrörelsen 

vill försöka leva som de lär och ställer sig således kritiska till traditionellt hierarkisk 

organisering.  

 

En social rörelse är också i motsats till en organisation i ständig förändring utan några tydliga 

gränser (Ahrne & Papakostas, 2006). Rörelsen består även av flera olika delar, där nätverk är en 

av dessa delar, och av dessa anledningar går det inte att studera hela rörelsen utan bara dess olika 

delar (Wettergren & Jamison 2006). I vår forskningsansats har vi valt att studera de nätverk i 

Sverige som arbetar med avrustningsaktioner. Eftersom Ofog och Plogbillsrörelsen inte kan ses 

som en egen social rörelse (avrustningsrörelse) har vi inte kunnat göra kopplingar mellan en 
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sådan rörelse och socialt arbete. Vi har istället behövt se Ofog och Plogbillsrörelsen som delar i 

fredsrörelsen och då det är omöjligt att studera fredsrörelsen i sin helhet (referensen ovan) är 

undersökningen alltså ett studium av delar i den del av fredsrörelsen som arbetar med 

avrustningsaktioner. Av denna anledning måste forskningsansatsen anses begränsad vad gäller 

kopplingar mellan hela fredsrörelsen och socialt arbete. 

 

Socialt arbete och sociala rörelser 
Thomson (2002) menar att sociala rörelser utmanat traditionellt socialt arbete som han anser haft 

ett alltför stort fokus på individen. Han menar vidare att de sociala rörelserna varit viktiga för att 

uppmärksamma rättvisefrågor vilket inom socialt arbete lett till ett utökat arbete mot olika 

former av diskriminering. Vi menar utifrån vår analys att Ofog och Plogbillsrörelsen är med och 

uppmärksammar potentiella rättvisefrågor som socialtjänsten idag inte arbetar med. Deras arbete 

med avrustning kan sägas ligga på en samhälls- och global nivå. Frågorna de arbetar med tycker 

vi beröra socialt arbete i vid bemärkelse. Vi anser deras arbete på ett globalt plan kunna kopplas 

till vad Swedner (1996) skriver om socialt välfärdsarbete, ”att så långt som möjligt tillförsäkra 

varje individ i det samhälle vi lever en god färd genom livet” (Swedner, 1996, s.80). 

 

Thomson (2002) skriver vidare att det i nuläget inom den offentliga socialtjänsten mest kretsar 

kring att arbeta för de politiska målen, men att det ändå finns utrymme för kreativa och 

alternativa lösningar på sociala problem, lösningar som kan rikta in sig på samhällsstrukturer och 

makthierarkier. Thomson går dock inte på djupet kring vad dessa lösningar skulle kunna 

innebära. Kanske skulle detta kunna innebära ett arbete med vad Turunen (2004) kallar 

aktionsinriktat arbete; en inriktning inom samhällsarbete som handlar om att öka solidariteten 

människor emellan genom uppmärksamhetsskapande aktioner för politisk påtryckning. Oavsett 

vad dessa lösningar skulle kunna innebära anser vi att de möjligen skulle kunna ge utrymme för 

ett arbete kring de frågor om vapenexport, krig och social utsatthet som Ofog och 

Plogbillsrörelsen arbetar med.  

 

Ett globalt perspektiv på socialt arbete 
Vårt val av ämne kan kompliceras av att de avrustningar våra respondenter genomför kanske 

anses beröra indirekta orätter, eftersom även om de vapen som går på export kanske kränker 

mänskliga rättigheter i andra länder så berör ju detta inte utsatta människor i Sverige (mer än att 

pengarna till vapenindustrin istället skulle kunna gå till fattigdomsbekämpning). Det kan således 

argumenteras att de orätter våra respondenter arbetar med ska vara avhängigt socialt arbete i 

Sverige. Jane Addams ansåg dock, enligt Swedner och Swedner (1995), att nationalism var ett 

förkastligt begrepp och att det var nödvändigt att se likheterna mellan människor av olika 

nationalitet. Vid insikt om dessa likheter skulle inte politiska landgränser vara behövliga. 

Internationell solidaritet var för henne en naturlig och viktig del i det sociala ansvaret (Swedner 

& Swedner, 1995). Vi håller med om att solidaritet hos socionomer inte borde begränsa sig till de 

land inom vilket dessa verkar och menar med detta, även om vi kanske inte håller med om 

metoderna, att respondenternas arbete inte behöver röra indirekta orätter. Detta då vi anser orätter 

vara orätter oavsett i vilket land de existerar. Ofog och Plogbillsrörelsen anser att det finns 

samband mellan fredsarbete och bekämpning av fattigdom, att militärmakt upprätthåller globala 

orättvisor och att resurser som läggs på militärmakt istället skulle kunna läggas på bekämpning 

av fattigdom. På detta ämne menar Swedner (1996) att fredsarbete är en del av socialt arbete i ett 

globaliserat samhälle. Globaliseringen har bland annat inneburit att människor kommit närmare 
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varandra, i meningen en utbredd och förbättrad kommunikation världen över. Detta har 

underlättat en utbredd uppmärksamhet och medvetenhet kring rättvisefrågor och hur människans 

agerande i en del av världen påverkar människor i en annan del av världen (Healy, 2008).  

Utifrån Addams syn på internationell solidaritet som en del i det sociala ansvaret, Swedners syn 

på fredsarbete som del i det sociala välfärdsarbetet och den ökade globaliseringen anser vi att de 

fredsfrågor som olika sociala rörelser, till exempel Ofog och Plogbillsrörelsen, idag arbetar med 

vara en möjlig framtida utveckling av socialt arbete.  

 

Civil olydnad 
Det ska noteras att våra respondenter bland annat använder sig av olagliga metoder, civil 

olydnad. Habermas (1986) skriver om detta att civil olydnad kan ses som det sista skyddsnätet i 

en sann rättsstat. Socionomer inom offentlig sektor är dock tjänstemän under (svenska) staten 

och därför anser vi att om till exempel vapenexporten inte kan ses som en kränkning av de 

mänskliga rättigheterna (i Sverige) är brott mot lagen inte förenligt med socialt arbete inom 

offentlig sektor. Om en lag kränker det mänskliga rättigheterna anser vi dock annorlunda. Detta 

sagt vill vi ändå påpeka att även om vi inte håller med om våra respondenters olagliga handlingar 

så anser vi de utföra dessa i samma goda syfte som återfinns i socialt arbete. Vi tolkar våra 

respondenters syn på lagen ungefärligt med Thoreaus (2005) ord om att ett brott mot den orätta 

lagen görs ur en önskan att få foga sig under rättfärdiga lagar. Lagstiftarna kan aldrig göra ett bra 

jobb utan att ta åt sig av den kritik som frambringas av dem som påverkas av lagarna. Habermas 

(1986) har på liknande sätt skrivit att den civila olydnaden är en offentlig handling och ett brott 

av symbolvärde i enstaka frågor men ett accepterande av övriga lagar. Medborgarnas lydnad i en 

demokratisk stat bör endast förväntas under de lagar som allmänt anses rättfärdiga. Lagarnas 

legalitet gör dem således inte automatiskt legitima. Där makten kommer från folket finns också 

ett skydd mot rättsröta (Habermas, 1986). Vi gör bedömningen att respondenterna i sitt 

engagemang eventuellt skulle kunna liknas vid tidigare olagliga solidaritetsrörelser som idag 

anses legitima. Det skulle dock, som påpekats, vara problematiskt för socialtjänsten (som en 

förlängning av staten) att sköta detta påtryckningsarbete varför till exempel Ofog och 

Plogbillsrörelsen kanske kan ses som något av ett komplement till socialtjänsten. 

 

Deltagande 
Thomson (2002) anser att sociala rörelser kunnat utmana det expertstyrda sociala arbetet. Han 

anser det vara viktigt att lösa upp hierarkierna, visa respekt och skapa partnerskap mellan klient 

och socialarbetar. Detta arbete anser vi utifrån vår analys vara välutvecklat inom Ofog och 

Plogbillsrörelsen. De arbetar med konsensus och en dialog där alla parter ses som subjekt. 

Thomsons och respondenternas syn på deltagande anser vi vara likartat och förhoppningsvis 

något socialt arbete kan dra nytta av 

 

Slutsats 
Ofog och Plogbillsrörelsen är organiserade som nätverk inom bland annat fredsrörelsen. De 

arbetar mycket med dialog, konsensus och civil olydnad. De värden de bygger sitt arbete på 

kretsar kring jämlikhet, solidaritet och delaktighet. 

 

Som svar på syftet blir vår slutsats att i en mycket vid bemärkelse av socialt arbete (som 

Swedners definition av socialt välfärdsarbete) skulle Ofogs och Plogbillsrörelsens fredsarbete 

kunna ses som en form av olagligt socialt arbete i icke statlig regi. De skulle också kunna ses 
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som en form av opinionsbildare för icke nationsbunden solidaritet med utsatta människor vilket 

socialt arbete skulle kunna införliva. Delar av deras arbete är dock olagligt och således inte 

förenligt med traditionellt socialt arbete i Sverige som det ser ut idag. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

Namn? 

 

Ålder? 

 

Yrke? 

 

Utbildning? 

 

Kopplingsfrågor 

Hur blev du aktiv inom fredsrörelsen? 

 

Vilken/vilka delar av fredsrörelsen anser du dig vara aktiv inom? 

 

Vilka delmål har din/ditt organisation/nätverk/rörelse? 

 - Hur hänger dessa samman med din/ditt organisations/nätverks/rörelses övergripande 

mål? 

 

Hur skulle du välja att benämna de aktioner du utför? 

 

Huvudfrågor 

 

Värdegrund 

Vilka sociala problem är för dig viktiga att förändra nationellt och internationellt? 

 - Hur bedriver du detta förändringsarbete? 

 

Kan du beskriva ditt engagemang inom fredsrörelsen? 

 - Hur skulle du vilja beskriva den värdegrund som du utgår från i ditt engagemang? 

 

Vilken betydelse har fredsfrågan för bekämpning av fattigdom? 

 - Hur kopplar du samman ditt engagemang med fattigdomsbekämpning? 

 

Hur ser du på solidaritetsbegreppet idag? 

 

Anser du att ett lands befolkning ska ha rätt att försvara sig om de blir anfallna? 

 

Finns det någon situation som skulle kunna rättfärdiga våld? 

 - Skulle fattiga människors kamp för drägliga förhållanden kunna rättfärdiga våld? 

 

Hur anser du att det går att avgöra om en lag är orättfärdig eller inte? 
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Hur anser du att lagstiftning kan medverka till fred och bekämpning av fattigdom? 

 - Varför har du valt att arbeta utomparlamentariskt? 

 

Metoder 

Hur ser du på relationen mellan ickevåld och den handgripliga förstörelsen av vapen? 

 - Kan ickevåld ses som våld? 

 

Hur ser du på skillnaden mellan civil olydnad och direkt aktion? 

 

Hur anser du beslutsfattande i konsensus stå sig i förhållande till effektivitet? 

 - Vilken metod används för att nå konsensus? 

 

Hur tillkommer människor till en aktionsgrupp? 

 

Kan en person som ställer upp på er plattform ändå vara olämplig för en aktion och i så fall 

varför? 

 

Vilka mobiliseringsmetoder använder ni? 

 - Finns det någon strategi du bedömer som mer framgångsrik än andra? 

 

Vilka mål vill ni uppnå genom dialogen? 

- Hur är den utformad? 

 

Organisering 

Hur anser du nätverket Ofog, kampanjen Avrusta och Plogbillsrörelsen hänga ihop med 

varandra? 

 - Vilken koppling har de till Plogbillsrörelsen? (Hur har de utvecklats från 

Plogbillsrörelsen?) 

 

Hur ser din/ditt organisation/nätverk/rörelse ut? 

 - Hur är organisationen/nätverket/rörelsen uppbyggd? 

 - Hur kommer det sig att ni valt att organisera er i ett/en nätverk/rörelse/organisation? 

 

Finns det några krav på medlemmarna inom Ofog/Avrusta/Plogbillsrörelsen och i så fall vilka? 

 

Hur arbetar ni mot makthierarkier?  

 

Hur arbetar ni mot diskriminering? 

 

Avslutande frågor 

Önskar du tillägga något om er värdegrund, organisering och/eller era metoder? 

 

Önskar du tillägga något annat? 

 

Tack för Din medverkan! 


