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11 Sociala rörelser,  
protester och politiskt våld  
– en forskningsöversikt 

Magnus Wennerhag 

Den samtida forskningen om sociala rörelser erbjuder en rad insikter 
om politiskt motiverat våld: varför det uppkommer, vad som gör att 
våldsanvändning kan eskalera, men även vad som bidrar till att grup-
per inom en rörelse undviker eller slutar att använda våld. När man 
inom forskningen om sociala rörelser talar om radikalisering avser 
man vanligen de processer som leder till att grupper av aktivister 
inom en rörelse börjar använda våld eller trappar upp sitt användande 
av våld.  

Inom andra forskningsfält brukar radikalisering ofta relateras till 
sociala bakgrundsfaktorer, individuella omständigheter eller person-
lighetsdrag, vilka antas bidra till att enskilda individer börjar använda 
politiskt motiverat våld eller ansluter sig till grupper där våld an-
vänds.1 En sådan förståelse av radikalisering har inte sällan legat till 
grund för myndighetsåtgärder för att förebygga eller bekämpa poli-
tiskt motiverad våldsbrottslighet.  

Utgångspunkten inom forskningen om sociala rörelser är i stället 
att de flesta individer som utför politiskt motiverade våldshandlingar 
redan är en del av en social rörelse. Det blir därmed relevant att 
undersöka de sociala processer inom en rörelse som kan leda till att 
vissa grupper inom en rörelse använder våld, samt hur dessa pro-
cesser påverkas av interaktion med aktörer utanför rörelsen. Detta 
innebär också att forskningen inom detta fält mer sällan intresserar 

                                                                                                                                                          
1 För en överblick av några centrala förståelser av begreppet ”radikalisering” inom olika forsk-
ningsfält (samt hur olika statliga aktörer förstår fenomenet), se Borum (2011). 
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sig för de enskilda utövare av politiskt våld som agerar på egen hand 
och inte är knutna till en rörelse.2  

Samtidigt har forskningen om sociala rörelser länge undersökt 
vilka individer som ansluter sig till rörelser och varför de gör det. 
I vissa studier har det även undersökts vilka individuella omständig-
heter som påverkar att rörelseaktivister börjar använda olagliga eller 
våldsamma metoder. Därmed kan den empiriska forskningen inom 
detta fält kasta nytt ljus över den förståelse av radikalisering som 
dominerat annan forskning och myndighetsåtgärder.  

I detta kapitel ges inledningsvis en övergripande bild av forsk-
ningsfältets framväxt och huvudsakliga kunskapsintressen. Därefter 
introduceras hur man inom detta fält har betraktat och undersökt 
fenomenet politiskt våld. Detta följs av en översikt över de faktorer 
som forskningen kunnat visa är betydelsefulla för att individer anslu-
ter sig till sociala rörelser, samt för att vissa rörelseaktivister börjar 
använda våldsamma metoder. Därefter diskuteras forskningen om 
radikaliseringsprocesser, vilket här förstås som när grupper inom en 
social rörelse börjar använda politiskt motiverat våld. I fokus står de 
mekanismer på gruppnivå som vanligen är centrala för att grupper 
inom en social rörelse radikaliseras, något som även möjliggör in-
sikter om hur dessa processer kan avbrytas. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om framtida forskningsbehov. 

Bakgrund 

Forskningen om sociala rörelser är ett internationellt akademiskt fält 
som vuxit fram i synnerhet under det senaste halvseklet, ofta med 
förankring inom discipliner som sociologi och statsvetenskap. Några 
av de övergripande kunskapsintressen som utmärkt detta fält har varit 
att förklara varför sociala rörelser uppstår, hur de fungerar, vilken roll 
de spelar för värderingsförändringar i samhället, hur de både påverkar 
och påverkas av andra aktörer i det politiska systemet samt vilka 
grupper av medborgare som främst engagerar sig i rörelser. Under 

                                                                                                                                                          
2 Det finns dock exempel på forskning inom detta fält som undersökt i vilken mån enskilda ut-
övare av politiskt våld direkt inspirerats av specifika sociala rörelsers retorik och ideologi. Se till 
exempel Berntzen och Sandberg (2014), som undersöker hur den anti-muslimska rörelsens 
retorik och verklighetsbild påverkade Anders Behring Breiviks motiv till de terrorattacker han 
genomförde i Norge den 22 juli 2011. 
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1970-talet fokuserade denna forskning ofta den tidens ”nya sociala 
rörelser” i västvärlden (till exempel miljö-, freds- och kvinnorörelsen 
samt medborgarrättsrörelsen i USA). Sedan dess har fältet breddats 
till att undersöka även andra typer av sociala rörelser, också i andra 
delar av världen, och historiska studier om äldre rörelser har bedrivits 
utifrån forskningsfältets centrala teoretiska ramverk.  

Inom de samhällsvetenskapliga teorier som tidigare, under 1900-
talets mitt, intresserade sig för sociala rörelser sågs dessa i huvudsak 
som irrationella eller missriktade kollektiva reaktioner på drastiska 
samhällsförändringar, vilka främst samlade människor från grupper 
som var marginaliserade eller hade berövats sina statuspositioner 
(Beck, 2015; Buechler, 2011). Inom det akademiska fält som växte 
fram från och med 1970-talet kom mycket i detta synsätt att ifråga-
sättas. Några av de mer betydelsefulla forskningsansatserna inom 
fältet ska här kort nämnas.  

Inom ”resursmobiliseringsteorin” (se t.ex. McCarthy & Zald, 
1977; Tilly, 1978) ses sociala rörelser som strategiskt handlande 
kollektiva aktörer vars möjligheter att uppnå sina politiska målsätt-
ningar betingas av deras kapacitet att effektivt mobilisera såväl an-
hängare som externa resurser. Inom den ansats som fokuserar ”poli-
tiska möjlighetsstrukturer” (se t.ex. Eisinger, 1973; Tarrow, 1988; 
McAdam, 1996) läggs stor vikt vid det politiska systemets funktions-
sätt och förhållningssätt till politiska protester samt vilka möjligheter 
rörelser har att skapa allianser med mer inflytelserika politiska aktö-
rer; dessa faktorer ses som centrala för att förklara varför rörelser 
lyckas eller misslyckas med att mobilisera och påverka politik samt 
varför de väljer vissa strategier framför andra. De faktorer som an-
setts mest betydelsefulla har varit huruvida det politiska systemet i 
allmänhet kännetecknas av öppenhet eller slutenhet gentemot poli-
tiskt oppositionella grupper, om förhållandet mellan samhällets eliter 
kännetecknas av stabilitet eller instabilitet vad gäller grundläggande 
politiska konfliktdimensioner, huruvida det bland samhällets eliter 
finns potentiella allierade till rörelsen, samt huruvida staten är benä-
gen och har kapacitet att utöva repression mot rörelsen. Inom ”in-
ramningsteorin” (”framing theory”, se t.ex. Snow & Benford, 1992) 
analyseras främst hur rörelserna själva beskriver de problem de ser i 
sin omvärld, hur de formulerar lösningsförslag till dessa upplevda 
problem samt hur de utifrån dessa beskrivningar mobiliserar aktivis-
ter och sympatisörer till handling. Denna analys gör det möjligt att se 
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på vilka sätt rörelsernas ideologi, retorik och samhällsanalys bidrar till 
att de väljer vissa strategier framför andra. Under senare årtionden 
har dessa olika ansatser inom forskningen om sociala rörelser i allt 
större grad integrerats. 

Hur begreppsliggörs då själva fenomenet sociala rörelser inom 
den samtida forskningen? Ofta brukar följande aspekter anses vara 
utmärkande för sociala rörelser (se t.ex. della Porta & Diani, 2006: 
20–29; Tilly & Tarrow, 2007: 8; Alimi, Demetriou & Bosi, 2015: 14):  

1. Sociala rörelser utgörs av informella nätverk mellan organisationer 
och individer. Detta innebär att en social rörelse inte kan reduceras 
till en eller ett fåtal organisationer, även om enskilda organisa-
tioner kan spela en betydande roll inom vissa rörelser.  

2. Sociala rörelser hålls samman av en kollektiv identitet och gemen-
samma målsättningar. Detta innebär inte att förhållandet mellan 
rörelsens olika delar alltid präglas av samsyn; tvärtom är det van-
ligt med konflikter om vad som utgör rörelsens ”vi”, dess främsta 
målsättningar och vilka strategier rörelsen bör använda. 

3. Sociala rörelser formeras kring politiska, sociala eller kulturella 
konflikter med målsättningen att genomdriva eller motverka poli-
tiska, sociala eller kulturella förändringar.  

4. De aktörer som ingår i sociala rörelser riktar i huvudsak krav mot 
institutionaliserad politik och offentliga institutioner, men även till 
andra inflytelserika samhällsaktörer.  

5. De aktörer som ingår i sociala rörelser använder i huvudsak icke-
institutionella former av politiskt handlande. Detta kan innefatta 
allt ifrån demonstrationer och strejker till namninsamlingar och 
lobbying, men även olagliga och våldsamma former av protester. 
Det är även viktigt att påpeka att gränsen mellan institutionell 
och icke-institutionell politik inte alltid är entydig, till exempel 
när politiska partier och politiker är del av en social rörelse eller 
när delar av en social rörelse institutionaliseras genom grundan-
det av ett politiskt parti.   
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6. Intensiteten i rörelsers aktiviteter och anslutningen till dem varierar 
vanligen över tid. En del forskare talar om ”rörelsevågor” för att 
beskriva ett vanligt mönster i rörelsers mobiliseringar; under en 
tillväxtfas växer ofta protesternas antal och storlek, vilket ofta 
kulminerar när delar av rörelsen upplever att tillräckliga fram-
gångar nåtts, vilket följs av en nedgångsfas som ofta utmärks av 
tilltagande splittring inom rörelsen, mellan dem som vill se mer 
långtgående förändringar och de som inte vill det.  

Inom forskningen har man konstaterat att västerländska liberal-
demokratiska samhällen alltmer kommit att präglas av närvaron av 
sociala rörelser och deras ofta icke-institutionella politiska handlande 
(Meyer & Tarrow, 1998). Många av de metoder för politisk påverkan 
som tidigare ansågs vara okonventionella och förknippades med 
social oro har i allt större utsträckning normaliserats. Denna norma-
lisering handlar dels om att allt fler medborgare ägnar sig åt olika for-
mer av aktivism, dels om att makthavarna har fått en mer tillåtande 
syn på många typer av politiska protester (Van Aelst & Walgrave, 
2001; Norris, 2002).3 Även om många av de metoder som sociala 
rörelser använder har normaliserats förekommer det samtidigt att 
rörelser använder metoder som i allmänhet inte betraktas som legi-
tima i demokratiska stater. Detta gäller i synnerhet påverkansmeto-
der som involverar våldsanvändning. 

Sociala rörelsers handlingsrepertoarer 

Inom forskningen om sociala rörelser talar man ofta om ”handlings-
repertoar” (”repertoire of action” eller ”repertoire of contention”) 
för att beskriva den uppsättning av metoder för att påverka politik 
och samhälle som används inom en rörelse (Tilly, 1978; 2008; Alimi, 
2015). Utgångspunkten är att sociala rörelsers val av handlingsreper-
toar sker utifrån både strategiska och ideologiska överväganden. 
Strategiska överväganden kan handla om att beakta de möjliga för-

                                                                                                                                                          
3 Ett svenskt exempel på en mer tillåtande syn på politiska protester är den betydelse som 
Demokratiutredningen (SOU 2000:1a) tillmäter nya sociala rörelser och deras protester. 
Denna utredning menar även att civila olydnadsaktioner (vilka definieras som ”en politisk 
handling som öppet och utan våld medvetet bryter mot lagen”) bör ses som ”ett naturligt in-
slag i en mogen demokrati” (ibid.: 205–206). 
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delar, kostnader och risker som en viss handlingsrepertoar är för-
knippad med, exempelvis inför att rörelsens aktivister ska försöka 
påverka politiska beslut eller den allmänna opinionen. Överväganden 
av strategisk karaktär kan också röra mer rörelseinterna angelägen-
heter och behov, till exempel att stärka rörelsens interna samman-
hållning samt aktivisternas delaktighet och vilja till engagemang. En 
demonstration är inte enbart ett tillfälle för rörelsen att framföra 
politiska krav till makthavare utan även ett tillfälle då rörelsens del-
tagare möts och entusiasmerar varandra under delvis ritualiserade 
former, till exempel genom användandet av specifika slagord, sånger 
eller symboler. Ideologiska överväganden vid val av handlingsreper-
toarer kan handla om att själva protesthandlingen ska vara i överens-
stämmelse med de krav eller normer som är centrala för rörelsen, 
exempelvis om fredsaktivister använder icke-våldsmetoder. 

Valet av handlingsrepertoar påverkas även av rörelsens relation och 
interaktion med det omgivande samhället, till exempel med det poli-
tiska systemet, allmänheten, ordningsmakten eller politiska motstån-
dare. Detta betingas delvis av det omgivande samhällets dominerande 
förhållningssätt till sociala rörelser och deras specifika handlings-
repertoarer. Två viktiga aspekter av detta är huruvida rörelsernas 
metoder betraktas som legitima av allmänheten och rörelsens poten-
tiella allierade, givet det mål som rörelsen vill uppnå, och om meto-
derna är lagliga. Den första aspekten handlar om vad som i ett visst 
samhälle uppfattas som acceptabla sätt att verka för politiska och 
sociala förändringar; den andra aspekten handlar om vad staten tillåter. 
Båda dessa aspekter är naturligtvis väldigt kontextberoende, och varie-
rar mellan samhällen och politiska system samt över tid. I en hårdför 
diktatur anses ofta all form av oppositionell verksamhet utanför sta-
tens kontroll vara hot som aktivt bör motarbetas, oavsett handlings-
repertoar. Demokratiska system kännetecknas däremot av öppenhet 
inför många handlingsrepertoarer samtidigt som andra aktivt mot-
arbetas – ofta med hänvisning till att demokratiska processer samt 
medborgerliga fri- och rättigheter måste kunna skyddas. Detta innebär 
att sociala rörelser kan använda sig av en större uppsättning av hand-
lingsrepertoarer i demokratiska system.  

Det är här viktigt att poängtera att det omgivande samhällets 
påverkan av vilka handlingsrepertoarer en rörelse väljer sällan är en 
enkelriktad process; oftast görs dessa val mot bakgrund av en åter-
kommande och dynamisk interaktion mellan rörelsen och specifika 
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aktörer i det omgivande samhället. De aktörer som vanligen är in-
blandade i denna interaktion med rörelser är den institutionalise-
rade politiken och ordningsmakten, men allmänheten eller ”mot-
rörelser” – det vill säga motståndarrörelser – kan påverka en rörelses 
val av handlingsrepertoarer (Alimi, 2015). Ofta innebär denna inter-
aktion en lärandeprocess för alla involverade parter, där både rörel-
sen och den aktör den interagerar med ständigt anpassar sina strate-
gier och motstrategier efter varandras agerande (McAdam, 1983).  

Denna återkommande interaktion gör att sociala rörelser ofta för-
söker utveckla nya handlingsrepertoarer för att bemöta motpartens 
förändrade agerande och strategier. Sådana innovationer i handlings-
repertoarer är vanliga under ”protestvågor”, särskilt under den fas 
när intensiteten i en rörelses aktiviteter och interaktion med andra 
aktörer ökar. Under sådana faser får dessutom ofta innovationerna 
transnationell spridning, genom etablerade mediers rapportering 
eller rörelsens egna transnationella nätverk. Särskilt när nya former 
av protester leder till uppmärksamhet och politiska framgångar i ett 
land är det vanligt att liknande rörelser i andra länder försöker uppta 
de nya handlingsrepertoarerna (Tarrow, 1994; Giugni, 1998). Intro-
duktionen av nya handlingsrepertoarer kan även skapa problem för 
myndigheter då de inte vet hur de ska förhålla sig till dessa, exempel-
vis om och hur de behöver kontrolleras eller regleras. Det bör sam-
tidigt noteras att rörelser överlag tenderar att återanvända handlings-
repertoarer som sedan länge visat sig välfungerande; exempelvis har 
demonstrationen, en av de äldre protestformerna, fortsatt att vara en 
central handlingsrepertoar i flertalet rörelser (Tilly & Tarrow, 2007).  

Även om det är relativt ovanligt ingår ibland användandet av 
politiskt våld i sociala rörelsers handlingsrepertoarer. Med Bosi och 
Malthaners (2015: 439) definition innefattar politiskt våld ”handlingar 
som tillfogar individer och/eller egendom fysisk, psykisk eller sym-
bolisk skada i syfte att förmå olika slags mottagare att verka för eller 
emot politiska, sociala och/eller kulturella förändringar” (jämför della 
Porta, 1995: 2–4). I likhet med andra handlingsrepertoarer påverkar en 
rad faktorer huruvida sociala rörelseaktörer använder våld för att 
uppnå sina målsättningar: tillgängligheten av andra typer av handlings-
repertoarer, rörelseaktörernas övriga strategiska överväganden och 
ideologi, men även förändringar i det omgivande samhället, främst vad 
gäller hur rörelsens motståndare och allierade agerar. I liberaldemo-
kratiska samhällen är möjligheterna att i stället använda andra hand-
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lingsrepertoarer mycket större, vilket förklarar att politiskt våld är 
relativt ovanligt i sådana politiska system. Förklaringar till varför 
rörelseaktörer i demokratier ändå i vissa fall använder politiskt våld 
måste alltså sökas i andra faktorer (Bosi & Malthaner, 2015). 

Forskning om sociala rörelser och politiskt våld 

Sedan 1970-talet har forskningen om sociala rörelser undersökt hand-
lingsrepertoarer som innehållit mer eller mindre våldsamma metoder 
men det var först under 1990-talet som forskare började publicera 
studier som mer uttryckligen fokuserade fenomenet politiskt våld 
(Bosi & Malthaner, 2015). I denna forskning undersöktes främst 
relativt små rörelsegrupper som hade uppstått i västeuropeiska länder 
under 1960- och 1970-talen, exempelvis underjordiska vänsterterro-
ristiska grupper i Italien och Västtyskland samt etnonationalistiskt 
separatistiska grupper i Spanien och Storbritannien (t.ex. White, 
1993; Wieviorka, 1993; della Porta, 1995). Efter terrordåden i USA 
den 11 september 2001 började forskare inom detta fält även att 
intressera sig för islamistisk terrorism och religiöst motiverat våld 
(t.ex. Wiktorowicz, 2004; Malthaner, 2011). Studier som rör höger-
radikala rörelsegruppers användande av våld har också genomförts 
under senare år (t.ex. Koopmans & Olzak, 2004; Giugni et al., 2005; 
Caiani, della Porta & Wagemann, 2012; Dobratz & Waldner, 2012; 
Blee, 2017). En viktig inspiration under de senaste åren har varit den 
ansats som kallas ”contentious politics” (McAdam, Tarrow & Tilly, 
2001). Denna ansats betraktar olika former av mer eller mindre kon-
fliktinriktad politik som ett kontinuum från institutionaliserad politik 
via sociala rörelser till uppror och revolutioner, inom vilket politiskt 
våld bör studeras utifrån interaktionen mellan rörelser och aktörer i 
deras omgivning. Här finner vi även den samtida forskning som 
studerar radikalisering och politisk våldsanvändning utifrån ett mer 
relationellt och processorienterat perspektiv (della Porta, 2013; Alimi, 
Bosi & Demetriou, 2015). 

En annan del av detta akademiska fält är forskningen om ”protest 
policing”, det vill säga den polisiära hanteringen av demonstrationer 
och andra protester (t.ex. della Porta & Reiter, 1998; della Porta, 
Peterson & Reiter, 2006). Även denna forskning berör frågor om 
sociala rörelser och våld, främst sådant våld som förekommer under 
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upplopp i samband med demonstrationer. Överlag fokuserar denna 
forskning på ordningsmaktens dubbla uppgift att både garantera rät-
ten att demonstrera och upprätthålla den allmänna ordningen under 
demonstrationer. Ofta undersöks de strategier som används av polis 
för att undvika, kontrollera och dämpa våldsamma sammandrabb-
ningar mellan demonstranter och polis (eller med motdemonstran-
ter), men också hur interaktionen polis–demonstranter (inklusive de 
motstrategier som demonstranter ibland utvecklar) påverkar olika 
polisiära strategiers utfall, både vad gäller upprätthållandet av ord-
ning och mer allmänt förhållandet mellan sociala rörelser och polis.  

Vad gäller det svenska forskningsfältet om sociala rörelser kan 
konstateras att det finns relativt få studier som i större detalj under-
söker politiskt våld inom samtida sociala rörelser i Sverige. När det 
gäller radikala vänsterrörelser i Sverige har ett fåtal kvalitativa studier 
baserade på i synnerhet intervjuer publicerats, där bland annat akti-
visters syn på användande av våld som ett politiskt medel berörs 
(Peterson, 2001; Jämte, 2013; Jacobsson & Sörbom, 2015; Jämte, 
2017). Studier om djurrättsrörelsen i Sverige har även i viss mån 
berört aktivisternas syn på politiskt våld (Jacobsson & Lindblom, 
2016). Forskning om användandet av politiskt våld bland radikala 
högerrörelser i Sverige har dock sällan varit explicit anknuten till 
forskningsfältet sociala rörelser. När det gäller forskning om den 
polisiära hanteringen av demonstrationer och andra protester i 
Sverige har några studier gjorts inom forskningsfältet om sociala 
rörelser (Björk & Peterson, 2002; 2006; Peterson, 2006; Wahlström, 
2011; 2016). Under senare år har även historiker i Sverige använt 
sociala rörelseforskningens teoretiska ramverk för att undersöka mer 
konfliktinriktade och våldsamma handlingsrepertoarer; vissa av dessa 
studier har handlat om samtida vänsterrörelser (se t.ex. Brink Pinto 
& Pries, 2013; Ericsson & Brink Pinto, 2016). 

Politiskt våld, radikalisering och radikala flanker 

Inom forskningsfältet om sociala rörelser konstateras alltså att vålds-
handlingar ibland förekommer när rörelser interagerar med andra 
aktörer i syfte att påverka politik och samhälle, och att dessa hand-
lingar ibland ingår i en medvetet vald handlingsrepertoar.  
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I sin studie av underjordiska vänsterterroristiska grupper i Italien 
och Tyskland gör della Porta (1995: 4) en typologi för att fånga två 
centrala dimensioner hos politiskt motiverat våld som inbegriper 
sociala rörelseaktörer. Den första dimensionen handlar om hur grovt 
våldet är och huruvida det främst riktas mot egendom eller mot 
människor, och varierar utifrån della Portas terminologi mellan ”låg-
gradigt” (”low-level”) och ”höggradigt” (”high-level”). Den andra 
dimensionen handlar om i vilken utsträckning våldet är organiserat, 
och varierar mellan ”spontant” och ”organiserat”. I synnerhet vad 
gäller distinktionen mellan låg- och höggradigt våld är det viktigt att 
betona att det rör sig om relativa skillnader i den skada som vålds-
användningen åstadkommer; även sådant våld som här betecknas 
som låggradigt kan innefatta handlingar som lagstiftaren tillmäter 
hårda straff och som kan leda till omfattande personskador. Sådant 
våld betraktas enbart som låggradigt i förhållande till exempel död-
ligt våld mot enskilda eller större grupper av individer. 

Med della Portas typologi skulle man kunna säga att forskningen 
om den polisiära hanteringen av demonstrationer och andra protes-
ter (”protest policing”) främst intresserar sig för typer av våld som 
vanligen är låggradiga och mindre organiserade. Här återfinner vi 
exempelvis kravaller, som kan inbegripa såväl materiell skadegörelse 
som våldshandlingar under sammandrabbningar mellan demonstran-
ter och polis (eller mellan demonstranter och motdemonstranter). 
Till skillnad från de andra typerna menar della Porta att detta poli-
tiska våld är ”icke-specialiserat” (”unspecialized”), i bemärkelsen att 
det vanligen är oplanerat och inte bygger på medvetet skapade speci-
fika taktiker eller organisationsformer kring våldsanvändningen.  

Mer organiserade former av låggradigt våld kan röra sig om 
planerad skadegörelse, riktad mot motståndares egendom, men även 
planerade fysiska attacker mot motståndare. Mindre organiserade 
former av höggradigt våld exemplifierar della Porta med tillfällen då 
löst organiserade grupper under mer oplanerade men ”specialiserade” 
former riktar väldigt grovt våld mot motståndare. 

Den typ av politiskt våld som är välorganiserat och innefattar de 
mest grova och dödliga formerna av våldsutövning kallar della 
Porta ”clandestine violence”, vilket skulle kunna översättas med 
”underjordiskt organiserat våld”. För de grupper som gör bruk av 
denna typ av politiskt våld har ofta det grova våldet blivit en central 
del av deras handlingsrepertoar. Här återfinns sådant planerat grovt 
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eller dödligt våld som riktas mot motståndare (företrädare för poli-
tiska institutioner, myndigheter eller andra mäktiga aktörer samt 
aktivister inom motrörelser), individer som tillhör bredare katego-
rier av människor (på grundval av nationalitet, religion, politisk till-
hörighet, etnicitet, minoritetsgruppstillhörighet, etc.) samt urskill-
ningslöst dödligt våld som inte riktar in sig på specifika grupper av 
människor. Ofta leder användandet av denna typ av politiskt våld i 
längden till att de grupper som utövar det blir alltmer isolerade från 
den sociala rörelsekontext i vilken de ursprungligen uppstod. Detta 
kan både bero på att de underjordiska aktiviteterna i sig försvårar 
kontakter med den övriga rörelsen och på att den övriga rörelsen 
väljer att aktivt ta avstånd från de underjordiska grupperna, ifall de 
av ideologiska och/eller strategiska skäl inte vill förknippas med 
denna typ av våld (della Porta, 2013).  

Forskningen har också noterat att det ofta är under senare faser av 
en ”rörelsevåg” som detta slags höggradigt politiskt våld uppstår, när 
rörelsens förlorade momentum kan leda till inre splittring och ökad 
konkurrens mellan olika fraktioner inom rörelsen. Under tidigare 
faser är däremot det mer ”ospecialiserade” låggradiga våldet (t.ex. 
kravaller) vanligare, medan det under rörelsevågens höjdpunkt över-
lag är mer ovanligt med politiskt våld, i synnerhet om rörelsen bred-
das till att innehålla mer institutionaliserade rörelseaktörer (Tarrow, 
1989; della Porta, 1995). 

Det är just det ”underjordiska organiserade våldet” som mycket 
av fältets forskning om radikalisering fokuserar (t.ex. della Porta, 
1995; 2013; Alimi, Bosi & Demetriou, 2015). Ofta har undersök-
ningarna varit fallstudier av underjordiska grupper som använder 
höggradigt våld som ett centralt inslag i sin handlingsrepertoar. 
Dessa studier har ofta sökt att klargöra de mekanismer som lett till 
att dessa grupper har radikaliserats, det vill säga övergått från icke-
våldsamma handlingsrepertoarer till välorganiserade grova och död-
liga våldshandlingar. Bosi och Malthaner (2015: 439) betonar att de 
olika typerna av politiskt våld går att se som ett sammanhängande 
kontinuum av olika våldsamma taktiker, där det under eskalerings-
processer går att se en stegvis förskjutning mot mer grova och död-
liga former av våld. Därmed kan även förekomsten av oorganiserat 
låggradigt våld vara ett steg på vägen mot mer organiserat höggradigt 
våld, men Bosi och Malthaner betonar samtidigt att det ena inte med 
nödvändighet leder till det andra.  
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Själva processen där en grupp inom en social rörelse börjar 
använda, eller trappar upp sitt användande av, politiskt våld definie-
ras alltså ofta inom detta forskningsfält som ”radikalisering”. Det 
bör här dock noteras att ordet ”radikal” även används inom forsk-
ningsfältet i andra bemärkelser, för att beskriva andra fenomen. En 
vanlig användning är begreppet ”radikal flank” (Haines, 1988; 2013), 
som betecknar den del av en rörelse som vill se mer långtgående 
förändringar än rörelsens ”moderata flank”. En rörelses radikala 
flank brukar även förespråka mer konfliktinriktade handlingsreper-
toarer (vilka ibland, men inte nödvändigtvis, innehåller politiskt 
våld) medan dess moderata flank vanligen förespråkar mer konven-
tionella handlingsrepertoarer, exempelvis fredliga massdemonstra-
tioner eller kontakter med företrädare för den institutionaliserade 
politiken. 

Forskningen om ”flank-effekter” (Haines, 1988; 2013; Gupta, 
2002) belyser att förhållandet och interaktionen mellan en rörelses 
olika flanker kan variera och få olika utfall, beroende på olika om-
ständigheter. Ett möjligt utfall av en radikal flanks agerande är att 
den med sina mer långtgående krav och konfliktinriktade strategier 
kan skapa uppmärksamhet för hela rörelsens gemensamma krav, och 
därigenom bidra till att det blir lättare för rörelsens moderata flank 
att knyta kontakter med aktörer från den institutionaliserade poli-
tiken. Inte sällan förutsätter detta att rörelsens moderata flank tar 
avstånd från den radikala flanken eller dess agerande. Ett sådant ut-
fall leder till att rörelsen i stort får genomslag för sina målsättningar, 
men att den radikala flanken isoleras. Ett annat möjligt, och motsatt, 
utfall är att den radikala flankens aktiviteter leder till att aktörer 
inom den institutionaliserade politiken i stället betraktar även rörel-
sens moderata flank som medansvarig för den radikala flankens 
agerande, vilket kan leda till bakslag för rörelsen i dess helhet.  

Även om ”radikal” här har en i huvudsak annan innebörd än då 
man talar om radikalisering bör det samtidigt noteras att interaktio-
nen och förhållandet mellan en rörelses radikala och moderata flank i 
vissa lägen kan påverka huruvida delar av den radikala flanken radi-
kaliseras (eller avradikaliseras), vilket vi ska återkomma till senare.  
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Rekrytering till sociala rörelser 

I detta kapitels inledning nämndes att forskningen inom detta fält 
framhåller att individer som utför politiskt motiverade våldshand-
lingar oftast redan är aktiva inom en social rörelse. Social bakgrund 
och andra individuella omständigheter har överlag setts som otill-
räckliga orsaker till politisk våldsanvändning. I stället har forskare 
menat att orsakerna till politiskt våld främst bör sökas i dynamiska 
och interaktiva processer på gruppnivå, mellan en rörelses olika delar 
eller mellan rörelsen och aktörer i dess omgivning (se t.ex. della 
Porta, 2013; Alimi, Demetriou & Bosi, 2015). Senare i detta kapitel 
kommer denna forskning ytterligare att belysas och diskuteras.  

Men även om man främst utgår från en förklaringsmodell som 
betonar interaktion och dynamik, som fokuserar grupper av indivi-
der som redan är aktiva i en rörelse, är det fortfarande relevant med 
frågor om vilka de rörelseaktiva är – och hur de kommit att bli det. 
Om det förhåller sig så att de som radikaliseras redan är med i sociala 
rörelser blir det ju relevant att veta vilka som är med i sociala rörel-
ser, och ifall de på något sätt skiljer sig från befolkningsgenomsnit-
tet. Sådan kunskap är inte minst relevant i ett policysammanhang 
som traditionellt utmärkts av både myndigheters och forskares 
försök att identifiera ”root causes” eller ”riskfaktorer” för potentiella 
politiska våldsverkare utifrån deras sociala bakgrund, personlighet 
eller andra individuella omständigheter (för en svensk översikt, se 
Carlsson, 2016: 24–38). Sådana förklaringsmodeller söker orsaker till 
radikalisering antingen på individuell nivå (mikronivån) eller på 
strukturell nivå (makronivån). Vad gäller teorier om individrelate-
rade orsaker kan detta röra sig om såväl psykologiska förklaringar 
som identifierandet av riskfaktorer knutna till individers sociala om-
ständigheter, men också förklaringar som utgår från individers ideo-
logiska orientering. Teorier om strukturella orsaker till att individer 
agerar på ett visst sätt kan exempelvis handla om ”root causes”, vilka 
sätter individers radikalisering i samband med förekomst av till 
exempel fattigdom, utbildningsbrist eller diskriminering (Bosi & 
Malthaner, 2015: 440; Carlsson, 2016: 30). 

I sin översikt av dessa olika förklaringsmodeller menar Carlsson att 
de relativt sällan grundats i mer empiriska undersökningar (ibid.: 25). 
När så varit fallet, har det sällan funnits kontrollgrupper för de under-
sökta grupperna, och de undersökta populationerna har ofta bestått av 
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enbart de individer inom en rörelse som varit misstänkta för eller 
dömda för våldshandlingar eller andra brott (ibid.: 31–32). Det blir 
utifrån sådana undersökningar svårt att uttala sig om den sociala 
sammansättningen i en rörelse, eller svara på frågor om vilka som 
ansluter sig till sociala rörelser, varför de gör det och om individuella 
omständigheter gör aktivister mer benägna att använda våld.4 Dessa 
frågor har emellertid undersökts mer utförligt och systematiskt inom 
forskningsfältet om sociala rörelser. 

För att kunna undersöka det bredare sammanhang av individer 
som är aktiva inom en specifik social rörelse har ofta enkätunder-
sökningar använts. I synnerhet två tillvägagångssätt har varit vanliga: 
att undersöka dem som deltagit vid ett specifikt rörelsearrangemang, 
eller att i en enkät riktad till hela befolkningen fråga huruvida man 
deltagit i en specifik rörelses aktiviteter eller i aktiviteter som ofta är 
knutna till rörelser, till exempel demonstrationer.  

Den sociala bakgrundens betydelse 

När det gäller social sammansättning visar enkätstudier ofta att de 
som deltar i sociala rörelser och demonstrationer tenderar att avvika 
något från befolkningsgenomsnittet, i synnerhet vad gäller ålder, 
utbildningsnivå och social klass. Ofta är de rörelseaktiva yngre, mer 
välutbildade och har en högre klassposition än befolkningsgenom-
snittet. Omfattningen av dessa skillnader varierar många gånger mel-
lan olika sociala rörelser, vilket till viss del beror på att vissa rörelser 
medvetet strävar efter att mobilisera specifika grupper.  

Enkätstudier riktade till hela befolkningen om deltagande i 
specifika sociala rörelser är relativt ovanliga. En av de få som gjorts, 
i Nederländerna (Kriesi, 1989), undersökte både medborgarnas fak-
tiska deltagande och huruvida de skulle kunna tänka sig att delta i 
freds-, antikärnkrafts-, miljö-, kvinno- eller husockupationsrörel-
sen. De faktorer som visade sig mest betydelsefulla för beredvillig-
heten att delta i dessa rörelser var (yngre) ålder och (högre) social 
klass, men till viss del även (hög) utbildningsnivå (ibid.: 1108). Vad 
gäller social klass fanns det i synnerhet en överrepresentation av det 

                                                                                                                                                          
4 För en mer utförlig diskussion om de metodrelaterade problemen med att identifiera ”risk-
faktorer” när relevanta kontrollgrupper saknas, se Sturup och Långströms kapitel i denna volym. 
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som Kriesi benämner ”sociala och kulturella specialister”, det vill 
säga högskoleutbildade högre tjänstemän, såsom läkare, lärare, 
socialarbetare, journalister och kulturarbetare. Däremot tenderade 
de som hade arbetaryrken, i synnerhet icke-kvalificerade arbetare, 
att vara underrepresenterade.  

Det finns däremot fler studier riktade till hela befolkningen som 
har undersökt deltagande i demonstrationer. I och med att de flesta 
demonstrationer arrangeras av sociala rörelser ger detta en god bild 
av medborgarnas rörelsedeltagande. Exempelvis har man utifrån 
World Values Surveys befolkningsundersökningar (som genomförts 
i runt 50 länder) undersökt den sociala bakgrunden hos dem som 
åtminstone någon gång har demonstrerat (Norris, 2002). På samma 
sätt som med deltagande i rörelser fanns det bland de som hade 
demonstrerat en överrepresentation av högutbildade samt av mellan- 
och högre tjänstemän (ibid.: 202). Stora surveyundersökningar i 
USA visar också att demonstrationsdeltagare i större utsträckning är 
yngre samt mer välutbildade, högavlönade och vänsterorienterade än 
befolkningsgenomsnittet (Schussman & Soule, 2005; Schlozman, 
Verba & Brady, 2012). I Sverige har man undersökt demonstrations-
deltagare utifrån den årliga SOM-undersökningen. En analys av 
perioden 1999–2011 visar att de som hade demonstrerat minst en 
gång under det gångna året var något yngre och i något större om-
fattning högskoleutbildade än resten av befolkningen. Det som hade 
störst betydelse för svenskarnas benägenhet att demonstrera var 
dock organisationsmedlemskap (i partier och andra politiska organi-
sationer) samt politisk vänsterorientering (Wennerhag, 2012: 87).5  

Genom enkätstudier riktade till deltagare i demonstrationer har 
forskningen i större detalj kunnat undersöka den sociala samman-
sättningen inom specifika rörelser. En större sådan studie genom-
fördes 2010–2012 vid fler än 80 demonstrationer i Sverige och sex 
andra Västeuropeiska länder. Studien visade bland annat att del-
tagarna i dessa demonstrationer var något yngre och mer välutbildade 
än befolkningen överlag, samt att andelen studenter var större. 
I likhet med Kriesis ovan nämnda undersökning var även den grupp 
av högre tjänstemän som kan kallas ”sociala och kulturella specialis-
                                                                                                                                                          
5 Exempelvis hade 10 procent inom åldersgruppen 16–29 år demonstrerat minst en gång under 
det gångna året; motsvarande andel för åldersgruppen 30–64 år var 6 procent. Bland högskole-
utbildade var andelen 7 procent och för enbart grundskoleutbildade 4 procent. Bland partimed-
lemmar var andelen 19 procent. Siffrorna avser åren 1999–2011 (Wennerhag, 2012). 
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ter” överrepresenterad medan de som hade arbetaryrken var under-
representerade. Dessa skillnader i förhållande till befolkningsgenom-
snittet var störst i demonstrationer som hade organiserats av ”nya 
sociala rörelser” (exempelvis miljö- och HBTQ-rörelsen) eller 
vänsterradikala partier och fackföreningar. Även i den etablerade 
arbetarrörelsens förstamajdemonstrationer och fackliga demonstra-
tioner hade deltagarna en i genomsnitt något högre klassbakgrund än 
befolkningen överlag, men medelåldern var något högre (Wennerhag, 
2016; se även Peterson, Wahlström & Wennerhag, 2015).6 Detta 
tycks indikera att rörelser med en mer radikal framtoning överlag 
attraherar deltagare som är något yngre och resursstarkare.  

Den empiriska forskningen om deltagande i olika rörelser och 
deras demonstrationer har i Sverige och andra liberaldemokratiska 
länder i Västeuropa och Nordamerika främst undersökt ”nya sociala 
rörelser” och i viss mån även arbetarrörelsen, det vill säga rörelser 
vars deltagare ofta är mer eller mindre vänsterorienterade. Däremot 
har väldigt få undersökningar gjorts av dem som deltar i högerorien-
terade rörelser och deras demonstrationer. Ett undantag är en under-
sökning av deltagare i en så kallad Pegida-demonstration i Dresden 
2015, arrangerad av den högernationalistiska och anti-muslimska 
rörelsen i Tyskland (Daphi et al., 2015). I likhet med tidigare forsk-
ning visar även denna undersökning en överrepresentation av yngre 
människor och högskoleutbildade. Föga förvånande skiljer sig 
Pegida-demonstranternas politiska självpositionering, som i huvud-
sak var höger eller mitten. Vad gäller islamistiska rörelser i västländer 
förefaller det dock inte finnas några motsvarande studier. 

Den empiriska forskningen tycks alltså relativt entydigt kunna 
avfärda bilden av att det främst är socialt marginaliserade individer 
som deltar i sociala rörelser, vilket var den mer gängse synen i de 
teorier som dominerade innan 1960-talets slut (Beck, 2015; Buechler, 
2011) och som ännu i dag återfinns i teorier om ”root causes”. 
Tvärtom är det relativt resursstarka grupper som är överrepresen-

                                                                                                                                                          
6 Exempelvis var andelen deltagare under 30 år i miljödemonstrationer 24 procent, i Pride-parader 
35 procent, i radikala vänsterdemonstrationer 27 procent och fackliga demonstrationer 13 procent. 
Andelen högskoleutbildade var i miljödemonstrationer 69 procent, i Pride-parader 70 procent, i 
radikala vänsterdemonstrationer 63 procent och fackliga demonstrationer 50 procent. Siffrorna 
avser deltagarna i 38 demonstrationer i sex Västeuropeiska länder, däribland Sverige (Wennerhag, 
2016). 



SOU 2017:67 Sociala rörelser, protester och politiskt våld – en forskningsöversikt 

307 

terade bland dem som demonstrerar eller på andra sätt är rörelse-
aktiva.  

Samtidigt har forskningen konstaterat att skillnaden i social 
sammansättning mellan demonstrationsdeltagare och befolkningen 
överlag har minskat sedan 1970-talet. Exempelvis har betydelsen av 
ålder minskat, samtidigt som kön i dag inte tycks spela någon 
betydande roll (undersökningar gjorda under 1970-talet visade på en 
överrepresentation av män). Denna utveckling har av vissa forskare 
beskrivits som en demonstrerandets ”normalisering”, i bemärkelsen 
att dagens demonstrationsdeltagare ligger närmare befolknings-
genomsnittet än de gjorde förr (Van Aelst & Walgrave, 2001). Man 
bör samtidigt hålla i minnet att även om andelen individer från en 
viss social kategori är något större i en rörelse än bland befolkningen 
överlag, innebär inte detta att rörelsen helt domineras av individer 
från denna kategori. En aspekt av rörelseaktivismens ”normalisering” 
är tvärtom att rörelser i dag ofta rymmer individer med olika social 
bakgrund (Goldstone, 2015). 

Det är även viktigt att slå fast att den relativa överrepresenta-
tionen av resursstarka grupper på intet sätt är unikt för dem som 
deltar i demonstrationer eller är aktiva i sociala rörelser. En del av 
dessa mönster präglar också mer konventionella former av politiskt 
deltagande. Även de som har förtroendeuppdrag eller på andra sätt är 
aktiva i politiska partier tillhör i större utsträckning resursstarka 
grupper (Schlozman, Verba & Brady, 2012; SOU 2016:5a: 166; Dal 
Bó et al., 2017). Det som tycks utmärka sociala rörelser och demon-
strationer i förhållande till andra former av politiskt deltagande är att 
de i större utsträckning attraherar unga människor.  

Betydelsen av biografisk och strukturell tillgänglighet 

Individers sociala omständigheter tycks alltså spela en viss roll för 
att de ansluter sig till sociala rörelser och fortsätter att vara aktiva i 
dessa. Frågan är då hur detta faktum ska förstås, samt hur stor 
betydelse sociala omständigheter har relativt andra faktorer.  

Ett begrepp som ofta används för att förklara varför den sociala 
sammansättningen i sociala rörelser skiljer sig något från befolknings-
genomsnittet är ”biografisk tillgänglighet” (”biographical availability”) 
(McAdam, 1986; Beyerlein & Bergstrand, 2013). McAdam definierar 
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biografisk tillgänglighet som ”frånvaron av personliga hinder som kan 
tänkas öka kostnaderna och riskerna med att delta i en rörelse” 
(McAdam, 1986: 70). Tidigare konstaterades att man inom detta 
forskningsfält betraktar sociala rörelser som strategiskt handlande 
aktörer, som medvetet väljer strategier och handlingar med beaktande 
av de möjliga fördelar, kostnader och risker som valet upplevs vara 
förknippat med. På samma sätt betraktar McAdam rörelsernas 
aktivister och potentiella aktivister när han diskuterar ”biografisk 
tillgänglighet”. Hans huvudpoäng är att skillnader i sociala omständig-
heter gör att olika mycket står på spel för olika individer när de 
överväger att ägna sig åt en viss typ av aktivism. Det är så vi kan förstå 
det faktum att exempelvis unga människor är överrepresenterade i 
flertalet rörelser. Senare under individens livscykel tar vanligen arbets-
liv och familjebildning upp en allt större del av vardagen, samtidigt 
som det ansvar som arbete och familj medför relativt sett ökar både 
kostnader för och risker med ett rörelseengagemang. 

Ser man till forskningen om varför individer ansluter sig till 
sociala rörelser menar denna att ”biografisk tillgänglighet” är bety-
delsefullt, men många undersökningar menar att det även finns andra 
faktorer som relativt sett är viktigare. Schussman och Soule (2005) 
lyfter exempelvis vid sidan av ”biografisk tillgänglighet” fram ”poli-
tiskt engagemang” och ”strukturell tillgänglighet” som viktiga för-
klaringar till varför individer deltar i demonstrationer. Med politiskt 
engagemang menar de utöver politiskt intresse och ideologisk orien-
tering även huruvida individen tror att dennes politiska deltagande 
faktiskt kan påverka något. Med strukturell tillgänglighet menar de 
hur nära individen är knuten till sociala nätverk i vilka rörelse-
aktivister finns. Den som är medlem i en rörelseorganisation är 
uppenbarligen del av sådana nätverk, men även andra sociala band 
kan innebära att man är starkt indirekt knuten till sådana nätverk.  

I Schussman och Soules (2005) analys av en större amerikansk 
enkätstudie riktad till hela befolkningen visade det sig att den 
enskilt viktigaste faktorn för demonstrationsdeltagande är huruvida 
man blivit tillfrågad. Detta tolkas som ett uttryck för strukturell 
tillgänglighet, eftersom det är mer sannolikt att tillfrågas om det i 
ens sociala nätverk ingår aktivister som försöker övertala andra att 
demonstrera. De visar även att både politiskt engagemang (att man 
var vänsterorienterad) och biografisk tillgänglighet (lägre ålder och 
högre utbildning) spelade roll för individers benägenhet att delta i 
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demonstrationer. Tidigare noterades att enkätstudier riktade till 
svenska befolkningen visade att organisationsmedlemskap och poli-
tisk vänsterorientering hade störst effekt på benägenhet att demon-
strera, även om yngre ålder och högskoleutbildning också på-
verkade (Wennerhag, 2012: 87). Även i andra studier framkommer 
att det som Schussman och Soule kallar strukturell tillgänglighet 
oftast har störst betydelse för varför individer ansluter sig till en 
rörelse och deltar i dess aktiviteter (Klandermans & Oegema, 1987; 
Klandermans, 2004). 

Det är dock viktigt att notera att individens politiska intresse och 
ideologiska orientering oftast hänger samman med huruvida hon 
eller han ingår i sociala nätverk där rörelseaktivister finns. Å ena 
sidan är det långt mer sannolikt att man engagerar sig i en rörelse om 
man sympatiserar med dess krav, vilket är mer vanligt om man ingår i 
sociala nätverk där vissa politiska uppfattningar är vanligare. Detta 
kan även avse familjeband. Exempelvis visar en retroaktivt genom-
förd enkätstudie av personer som var universitetsstudenter i Oslo 
åren kring 1968 att den enskilda faktor som mest ökade benägen-
heten att delta i leninistiska eller andra vänstergrupper var föräld-
rarnas politiska åsikter (Førland, Rogg Korsvik & Christophersen, 
2010). Å andra sidan visar forskning att enbart sympatier med en 
rörelses krav sällan räcker för att man ska ansluta sig till den – det 
krävs även närhet till relevanta sociala nätverk för att ord ska övergå 
till handling (se t.ex. Klandermans & Oegema, 1987). När väl 
individer har anslutit sig till en rörelse tenderar dessutom dessa två 
faktorer att förstärka varandra; när individen knyts närmare till 
aktivistnätverk stärks den politiska identifikationen med nätverket, 
samtidigt som en starkare åsiktsgemenskap leder till starkare band 
till andra aktivister (se t.ex. McAdam, 1986). 

Även utifrån denna forskning, som visar betydelsen av närhet 
till relevanta sociala nätverk i vilka andelen individer från resurs-
starka grupper är större, finns det lite som ger stöd för de teorier 
eller förklaringsmodeller som menar att rörelseaktiva främst tillhör 
marginaliserade sociala grupper.  
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Låg- och högriskaktivism 

En ytterligare fråga är huruvida den sociala sammansättningen 
skiljer sig mellan rörelsesammanhang som är mer respektive mindre 
radikala, eller mellan rörelsesammanhang som främst utmärks av 
konventionella respektive våldsamma påverkansmetoder.  

Den tidigare nämnda McAdam (1986) gör i sin forskning en 
distinktion mellan ”lågrisk”- och ”högrisk”-aktivism, där han menar 
att olika slags aktivism är förenat med olika grad av risk. Att engagera 
sig i relativt okontroversiella frågor eller delta i en fredlig demon-
stration skulle kunna ses som exempel på lågrisk-aktivism. Handlar 
det däremot om ett engagemang i omstridda frågor eller användande 
av kontroversiella, olagliga eller våldsamma handlingsrepertoarer ökar 
den risk som individen tar genom sitt engagemang; man kan i sådana 
fall tala om högrisk-aktivism. Högrisk-aktivism innebär, enligt 
McAdam, en ökad risk att individen drabbas av exempelvis negativa 
sociala reaktioner (vilket kan äventyra personliga relationer, karriär 
och status), rättsliga konsekvenser eller fysiskt våld (från ordnings-
makten eller politiska motståndare). McAdam menar vidare att 
”biografisk tillgänglighet” har betydelse oavsett vilken typ av aktivism 
det rör sig om, men att den påverkar högrisk-aktivism i större ut-
sträckning eftersom sådan aktivism innebär både större kostnader 
och risker för individen. 

Utifrån denna förklaringsmodell för kopplingen mellan risk och 
biografisk tillgänglighet går det att förklara varför mer radikala 
rörelser, som ofta för fram kontroversiella krav och ibland använ-
der olagliga eller våldsamma metoder, ofta har en större andel unga 
och resursstarka aktivister än mindre radikala rörelser. När det 
gäller rörelser som framför mer radikala krav, noterades tidigare att 
andelen unga och högutbildade var något större i demonstrationer 
som arrangerats av ”nya sociala rörelser” och vänsterradikala rörel-
ser än i andra demonstrationer. Liknande resultat visas av den mer 
sällsynta forskning om den sociala sammansättningen inom under-
jordiska rörelsegrupper som använder politiskt våld.7 Exempelvis 
refererar Beck (2015) till ett fåtal studier som undersökt den 
sociala sammansättningen i underjordiska våldsanvändande rörelse-

                                                                                                                                                          
7 Det finns även forskning som visar att en högre andel unga i hela samhället ökar sannolik-
heten att det förekommer politiskt våld i ett visst land (Urdal, 2011). 
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grupper, som visar att de främst bestått av yngre personer från 
medelklass eller övre medelklass. I della Portas (1995: 166–170) 
studie av vänsterterroristiska grupper i Italien och Tyskland fram-
kommer att de aktivister som ingick i dessa ofta var relativt unga, 
samtidigt som de innan sin rekrytering ofta redan hade varit aktiva 
under många år i en bredare vänsterrörelse. Mer centralt för dessa 
aktivisters rekrytering tycks dock varit deras närhet till relevanta 
sociala nätverk, tidigare erfarenhet av olagliga eller våldsamma hand-
lingsrepertoarer samt specifika händelser, exempelvis att andra akti-
vister arresterades eller dödades (ibid.).  

Att faktorer som de ovan nämnda kan spela en viss roll för 
huruvida en individ börjar använda politiskt våld menar även fors-
kare som anlägger en mer process- och interaktionsorienterad för-
klaringsmodell för radikalisering, men pekar samtidigt på att många 
av dessa faktorer även går att identifiera hos individer som aldrig 
använt och troligen aldrig kommer att använda politiskt motiverat 
våld (Alimi, Demetriou & Bosi, 2015: 9). Omvänt kan man ge 
exempel på individer som använt politiskt våld, men vars profil inte 
stämmer med dessa faktorer. Denna forskning menar därför att 
individcentrerade förklaringsmodeller inte är tillräckliga för att för-
klara fenomenet radikalisering. Även om skeenden på både mikro- 
och makronivån kan påverka individer till att radikaliseras menar 
exempelvis Alimi, Demetriou och Bosi (2015) att det främst är på 
den mellanliggande meso-nivån (som gäller grupper, organisatio-
ner, m.m.) som förklaringar till varför rörelseaktörer radikaliseras 
bör sökas. Man bör därför främst se till det större sammanhang i 
vilket rörelsen och enskilda rörelsegrupper verkar. Med en sådan 
ansats blir det viktigare att undersöka hur och när en rörelseaktör 
börjar använda politiskt våld, än att fokusera på varför politiskt våld 
börjar användas.  

Radikalisering som en process 

Grundläggande för det forskningsperspektiv som ser radikalisering 
som en interaktiv och dynamisk process (t.ex. della Porta, 2013; Bosi, 
Demetriou & Malthaner, 2014; Alimi, Demetriou & Bosi, 2015) är 
att användandet av politiskt våld kan ingå i de breda handlings-
repertoarer som sociala rörelser använder, men att det samtidigt är 
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ovanligt och att det i så fall används under mer specifika omständig-
heter. Sådana omständigheter handlar i synnerhet om förändringar i 
interaktionen mellan rörelsen och dess omgivning, främst avseende 
förhållandet till motståndare och allierade (Bosi & Malthaner, 2015). 
Forskningsperspektivet utgår från och vidareutvecklar många av de 
teorier som är centrala inom forskningsfältet om sociala rörelser, 
exempelvis om ”politiska möjlighetsstrukturer” (t.ex. McAdam, 
1996) och ”contentious politics” (McAdam, Tarrow & Tilly, 2001). 

Alimi, Demetriou och Bosi (2015) demonstrerar sin teori utifrån 
tre fallstudier av rörelsegrupper som under ett antal år genomgick en 
tydlig radikalisering: den vänsterradikala gruppen italienska Röda 
Brigaderna under 1960- och 1970-talet, den greknationalistiska 
högergruppen EOKA under 1950-talet samt den radikala islamistiska 
gruppen al-Qaida under 1990- och 2000-talet. Alla tre utgör tydliga 
exempel på underjordiska rörelsegrupper som uppvisar en mycket 
långtgående radikalisering. Dessa grupper har utövat ett organiserat 
höggradigt våld som stått för en betydande andel av det dödliga 
politiska våldet i de samhällen de verkat. Förutom att beskriva de 
mekanismer som bidrog till dessa gruppers radikalisering diskuterar 
även Alimi, Demetriou och Bosi (2015) hypotetiskt vilka punkter i 
dessa radikaliseringsprocesser som det hade varit möjligt för rörel-
serna själva eller externa aktörer att bromsa eller vända radikali-
seringsprocesserna. Författarna identifierar tre mekanismer som de 
menar är centrala i de flesta fall när rörelsegrupper radikaliseras. 

Den första typen av interaktion/relation rör den mellan en social 
rörelse och dess politiska omgivning, vilket avser den institutiona-
liserade politiken överlag och innefattar såväl rörelsens potentiella 
allierade som dess motståndare. Den mekanism Alimi, Demetriou 
och Bosi (2015: 42–43) identifierar här avser situationer när den 
tidigare tillgången till ”politiska möjligheter” drastiskt minskar för 
rörelsen i sin helhet eller för enskilda rörelsegrupper, exempelvis när 
tidigare allierade inom den institutionella politiken bryter kontakten 
eller när tidigare öppna vägar till politisk påverkan stängs.  

Den andra typen av interaktion/relation rör den inom själva rörel-
sen, ofta mellan en rörelses radikala och moderata flanker. Den 
mekanism som här identifieras handlar om maktkamp inom rörelsen 
(ibid.: 45–46), vilket kan yttra sig i konkurrens om att kunna sätta 
rörelsens övergripande agenda (till exempel avseende om man ska 
samarbeta med företrädare för den institutionaliserade politiken eller 
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inte), om medlemmar och sympatisörer, eller om resurser (se även 
della Porta, 2013: 70–112). Som noterades tidigare har forskningen 
exempelvis visat att höggradigt politiskt våld är vanligare under 
senare faser av en ”rörelsevåg”, när protesternas avtagande intensitet 
kan leda till konflikter om hur rörelsen ska agera i ett läge där dess 
framgångar avtar (Tarrow, 1989; della Porta, 1995). 

Den tredje typen av interaktion/relation rör den mellan rörelsen 
och ordningsmakten, vilket kan röra såväl ”protest policing” som 
andra former av polisiär kontroll av rörelsens aktiviteter. Den meka-
nism som här identifieras är när sammandrabbningar mellan rörelse-
aktivister och polis leder till en ständig upptrappning i användandet 
av våld från båda sidor (Alimi, Demetriou & Bosi, 2015: 43–45; se 
även della Porta, 2013: 32–69). 

Utöver dessa tre typer av interaktion/relationer identifierar 
Alimi, Demetriou och Bosi (2015) två ytterligare typer av inter-
aktion/relationer som kan bidra till att en rörelseaktör radikaliseras. 
Den första rör interaktionen/relationen mellan rörelsen och den 
allmänna opinionen, där den mekanism som identifieras är när 
rörelsen i sin helhet eller delar av den förlorar allmänhetens stöd, 
och grupper som tidigare uttryckt sympati med rörelsen inte längre 
gör det (ibid.: 46–47). Den andra rör interaktionen/relationen med 
en motrörelse, det vill säga en annan rörelse med vilken det finns en 
grundläggande konflikt. Den mekanism som här identifieras är att 
det sker en förändring av både rörelsens centrala krav och vem som 
identifieras som den primära motståndaren (ibid.: 48–51). Exem-
pelvis kan detta ta sig uttryck i att det för vissa rörelseaktörer blir 
viktigare att motverka en motrörelse än att verka för politiska för-
ändringar, vilket också kan inbegripa en eskalering i våldsanvänd-
ning mellan rörelsen och motrörelsen (della Porta, 1995: 162–163). 

Det bör här noteras att de typer av interaktion och mekanismer 
som Alimi, Demetriou och Bosi (2015) identifierar främst avser 
rörelseaktörer som börjar använda organiserat höggradigt våld, det 
vill säga det som della Porta (2013) karaktäriserar som ”underjor-
diskt organiserat våld”. Samtidigt bygger denna förklaringsmodell av 
radikalisering på teorier inom forskningsfältet om sociala rörelser 
som belyser olika handlingsrepertoarer, såväl ickevåldsstrategier som 
användandet av politiskt våld, vilket gör att denna ansats även kan 
vara intressant för att undersöka varför politisk våldsanvändning inte 
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uppkommer eller för att undersöka förekomster av låggradigt våld 
utifrån ett perspektiv som betonar interaktion och relationer. 

En relevant aspekt av detta perspektiv på radikaliseringsprocesser 
är att den, utöver att se till rörelseaktörernas agerande, även ser till 
hur staten i form av den institutionaliserade politiken och ordnings-
makten agerar. Detta gör det även påkallat att studera effekterna av 
både ”protest policing” och brottsförebyggande myndighetsåtgärder 
som på andra sätt syftar till att motverka eller kontrollera specifika 
rörelseaktörers aktiviteter.  

Överlag visar forskningen att stark statlig kontroll eller repres-
sion av rörelser på en nivå ofta leder till de resultat som staten avser 
med sina åtgärder, exempelvis en minskad grad av rörelseaktivitet, en 
förändring av de handlingsrepertoarer som rörelserna använder eller 
att individer lämnar rörelsen (Tilly, 1978; Peterson & Wahlström, 
2015). Men forskningen talar även om att oavsedda så kallade ”back-
fire”-effekter kan uppkomma, som indirekt eller direkt motverkar 
syftet med kontrollåtgärderna. När det gäller indirekta ”backfire”-
effekter kan det handla om att åtgärder mot politisk våldsanvändning 
på kort sikt uppnår de mål som avses, vanligen ökad säkerhet för 
medborgarna, men att dessa åtgärder på längre sikt leder till att de 
konflikter som det politiska våldet är en del av tilltar (se t.ex. 
Lindekilde, 2014). Direkta ”backfire”-effekter kan handla om att 
kontroll eller repression av en rörelse leder till att allmänheten eller 
bredare befolkningsgrupper, särskilt på grund av upprördhet inför 
specifika händelser, får ökad sympati för rörelsen, som därigenom 
kan använda denna omständighet för att mobilisera i ännu större 
utsträckning (se t.ex. Martin, 2007). Ett annat exempel på en direkt 
”backfire”-effekt kan vara att en rörelseaktör förstärks i sin upp-
fattning om att alla delar av staten motverkar den, vilket under vissa 
omständigheter kan leda till att rörelseaktören radikaliseras ännu mer 
och börjar ägna sig åt underjordiska aktiviteter (se t.ex. Tilly, 2005; 
della Porta, 2013; Peterson & Wahlström, 2015). 

Framtida forskningsbehov 

Mot bakgrund av detta kapitels genomgång av den internationella 
forskningen om sociala rörelser och hur den betraktar och har 
undersökt fenomen som politiskt våld och radikalisering kan ett an-
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tal framtida forskningsbehov identifieras. Detta gäller både forsk-
ning om svenska förhållanden och förhållanden i liknande länder.  

Utöver en del av den forskning som har handlat om ”protest 
policing” saknas det forskning som utifrån svenska förhållanden 
undersöker sociala rörelser och användandet av politiskt våld utifrån 
en ansats som fokuserar relationen och interaktionen mellan rörelser 
och andra aktörer i deras omgivning, eller inom rörelser mellan dess 
olika flanker (jämför della Porta, 2013; Alimi, Demetriou & Bosi, 
2015). Sådan forskning skulle med fördel kunna bestå i jämförelser 
mellan våldsanvändande rörelsegrupper inom olika slags sociala 
rörelser, för att därigenom bättre kasta ljus över huruvida samma 
faktorer bidrar till radikalisering inom olika rörelsemiljöer. Genom 
att i stället göra jämförelser av samma slags rörelsegrupper i olika 
länder, skulle kunskap kunna skapas om huruvida skillnader i 
nationell politisk kontext påverkar den dynamik som leder till att 
rörelsegrupper börjar använda politiskt våld. I ett land som Sverige 
vore det även intressant att utifrån en sådan forskningsansats 
undersöka hur olika rörelsers interaktion med motrörelser påverkar 
deras benägenhet att använda politiskt våld. 

Något som inte heller har undersökts är hur sociala rörelser i 
Sverige påverkas av brottsförebyggande åtgärder som riktas mot 
rörelsegrupper där politiskt motiverad våldsanvändning förekom-
mer. Detta är relevant för att se vilka effekter dessa åtgärder har på 
rörelserna och deras aktivister, både när det gäller avsedda och oav-
sedda konsekvenser. Även här skulle det vara motiverat att bedriva 
komparativt inriktad forskning som jämför olika rörelser inom 
Sverige eller samma typ av rörelse i olika länder.  

En allmän brist inom forskningen om sociala rörelser och poli-
tiskt våld är att den främst har undersökt fall där rörelsegrupper 
använder eller börjar använda politiskt våld (Goodwin, 2012). Detta 
gör att de interaktiva mekanismer som påverkar radikalisering främst 
har undersökts i situationer där våldsanvändningen har eskalerat. För 
att skapa mer allmängiltig kunskap om dessa mekanismer behöver 
man därför även undersöka fall där rörelsegrupper i kritiska situa-
tioner i stället har avradikaliserats eller medvetet avstått från vålds-
användning. 

Vad gäller forskning om sociala rörelser i Sverige kan det även 
konstateras att den oftast inriktats på att undersöka ”nya sociala 
rörelser” och rörelser som i mindre eller större utsträckning identi-
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fierar sig som vänster. Mer forskning behöver därför bedrivas om 
andra rörelser, exempelvis den radikala högerrörelsen och den radi-
kala islamistiska rörelsen.  

Avslutningsvis finns det inom fältet knappt några studier som 
handlar om hur individer som använder politiskt våld och agerar på 
egen hand påverkas av sociala rörelser. Exempelvis skulle forsk-
ningen kunna undersöka hur sådana individer påverkas av specifika 
rörelsers ideologi och retorik samt hur närvaron av denna retorik 
och ideologi i nätbaserade sociala medier och nyhetsmedier påver-
kar förekomsten av vissa typer av politisk våldsanvändning.  
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