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Vågor av sociala rörelser 

Av Britta Jonsson 

Globala händelser i tiden 
Det vi ser av det som sker globalt, när detta skrivs en bit in i 2000-talet, är 
minst sagt skrämmande och djupt tragiskt. Våldsamma konfrontationer och 
krig rasar på flera håll i världen med många lemlästade och döda till följd. 
Ingen kan undgå att dagligen ta del av dessa övergrepp. Terroristdåd och 
självmordsbombningar kan genomföras var som helst och när som helst och 
det skapar fruktan världen över. Samtidigt skapar de USA-ledda och USA-
stödda krigen mot terrorismen kanske ännu mer avsky och rädsla då de i hög 
grad drabbar civilbefolkningar. Krigen och konfrontationerna kommer att 
fortsätta ”as long as it takes” som USA:s president Bush uttrycker sig. Det 
kan betyda mycket länge såvida inte dessa tragiska händelseförlopp tar nå-
gon helt ny och kanske oväntad vändning, kanske på initiativ från något 
oväntat håll.  

I epilogen till sin bok Globaliseringens dimensioner (2002) antyder Hå-
kan Thörn en förhoppning om en transformering av den globala solidaritets-
rörelsen, som också innebär att den manifesterar sig som en ny fredsrörelse.1 
Den kommer enligt honom i så fall att knytas till antiimperialism och global 
solidaritet, som Vietnamrörelsen på 60-talet en gång gjorde. Thörn antar att 
det i dagens solidaritetsrörelse pågår en läroprocess som innebär att se, förstå 
och skapa fördjupade analyser av sambanden mellan å ena sidan förhållan-
den i nord, som urholkningen av demokratin, ökade sociala klyftor, arbets-
löshet, nedskärningar på dagis etc. och å andra sidan aidsepidemier, hung-
ersnöd och framväxten av terroriströrelser i syd. Thörn sätter sin förhopp-
ning till att sådana läroprocesser ger förutsättningar för en världsvid mobili-
sering för demokrati och rättvisa, som inte liknar någon annan i historien.  

Blodiga våldsamma konfrontationer och krig är inget nytt i mänsklighe-
tens historia. Man kan väl bara konstatera att det är djupt tragiskt att mänsk-
ligheten inte nått en tillräcklig mognad för att kunna hantera konflikter med 
mer civiliserade och fredliga metoder. Det nya kunde möjligen vara att glo-
baliseringen i sig inte bara medför nya sociala misärer och konfrontationer 
                               
1 Thörn, 2002, s. 230.  
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som följd av det transnationella kapitalets flöden. Globaliseringen tillhanda-
håller samtidigt utökade möjligheter och förutsättningar för globalt politiskt 
handlande. Teoretiskt kan många sådana möjligheter påvisas, men avgöran-
de är givetvis vad som faktiskt sker. Icke minst viktigt är att se till den unga 
generationens engagemang. Det är framför allt möjligheter och hot i deras 
framtid detta kapitel handlar om. 

Dialektiken i skeendet 
I detta kapitel ska vi studera sociala rörelsers långsiktiga betydelse för ut-
vecklingen i samhället. Som illustration ska vi gå hundra år tillbaka i tiden 
och särskilt uppmärksamma två brytningsperioder i samhällsutvecklingen 
och de rörelser som var verksamma då i Sverige. Genom en sådan historisk 
återblick kan vi kanske belysa den nu aktuella situationen och dess hinder 
och möjligheter för unga att agera.  

På ett teoretiskt plan ska vi försöka förstå uppkomst och långsiktig ut-
bredning av sociala rörelser och nya värderingar mot bakgrund av strukturel-
la förändringar i samhällsutvecklingen. En teoretisk grund för detta kapitel är 
att samhällen utvecklas i dialektiska språng, som symboliskt kan liknas vid 
vågor som bryts då de nått sin kulmen. När ett samhälle utvecklats så långt 
som är möjligt inom sin struktur och når sin höjdpunkt blir dess brister och 
inre motsättningar tydliga.  

Innebörden i detta är, i extremt korta ordalag, att i alla samhällsstrukturer 
finns inre motsättningar. Under lugna framgångsrika utvecklingsfaser är 
befolkningen ännu inte medveten eller uppmärksam på dessa motsättningar. 
Men när utvecklingen når sin höjdpunkt börjar vissa grupper i samhället 
reagera på hotfulla konsekvenser av utvecklingen. De kan då samlas i rörel-
ser för radikala förändringar. Samhällsvillkoren har då kommit att utvecklas 
så att den ger både möjlighet och anledning att agera för kvalitatativ föränd-
ring av själva strukturerna.  

De sociala rörelserna under 1900-talet har haft en central roll för utveck-
lingen av det moderna samhället. De kan tolkas som både bärare av moder-
niseringen och uttryck för modernitetens motsättningar och ambivalens. En 
social rörelse kan enligt Håkan Thörn förstås som  

en form av kollektivt handlande som verkar för genomgripande samhällsför-
ändringar. … Sociala rörelser har satt sin prägel på det moderna samhället 
och haft ett betydande inflytande i de förändringar som kännetecknar moder-
niseringsprocessen.2  

                               
2 Thörn, 2002, s. 156. 
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Ett villkor för uppkomsten av en social rörelse är en gemensam erfarenhets-
bas. En sådan central aspekt är generationstillhörighet. Sociala rörelser är 
oftast främst förankrade i den yngre generationen.  

Inom ungdomskulturforskning på 90-talet liknades ungdomars agerande 
symboliskt många gånger vid seismografer som på ett tidigt stadium kände 
av djupa motsättningar och konflikter i samhällsutvecklingen. Ungdomar 
ansågs mer känsliga för tidsandan och reagerade på behov och framtidshot 
på mer okonventionella och kreativa sätt än äldre generationen, som ansågs 
vara mer passivt tolerant. 3 Mot denna teoretiska bakgrund kan ungdomliga 
sociala rörelser antas ha långsiktig betydelse i samhälleliga brytningsperio-
der. Detta är en anledning att lyssna noga på yngre generationen, deras för-
väntningar och även farhågor inför framtiden.  

Vågor av sociala rörelser och vågor i 
moderniseringsprocessen 
På ett starkt förenklat sätt kan moderniseringen under 1900-talet symboliskt 
beskrivas som tre väldiga vågor, som avlöst varandra då de nått sin kulmen. 
De stora vågor av gamla och nya sociala rörelser som uppkommit och vunnit 
utbredning kan förstås i förhållande till dessa moderniseringsvågor.  

Första vågen 
Den första vågen av sociala rörelser vann utbredning i början av förra seklet. 
Exempel på dessa är nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen, frikyrkorörelserna 
och framför allt arbetarrörelsen. Dessa exempel återspeglar vilka hot och 
problem som människor blev medvetna om och verkade för att lösa då. Vi 
ska kort se hur samhällssituationen var vid denna brytningsperiod.  

I Sverige inleddes den industriella revolutionen jämförelsevis sent, men 
väl den kommit igång gick utvecklingen desto snabbare. De ännu domine-
rande värderingarna i befolkningen var basbehovsstyrda, nära kopplade till 
överlevnad och ödmjuk gudfruktig tacksamhet för utbytet mot hårt arbete. 
Sådana värderingar är typiska i traditionella jordbrukssamhällen. Dessa puri-
tanska värderingar var ännu dominerande under den första tiden av växande 
industrialism då billig och hårt arbetande arbetskraft var en förutsättning för 
den snabba industriella utvecklingen. Stor del av produktionsvinsten återin-
vesterades i tekniska innovationer i stället för att arbetarna ersattes med hög-
re löner.  

Men under denna tid, i början av 1900-talet, växte sig arbetarrörelsen och 
fackföreningsrörelsen allt starkare, som hävdade arbetets värde i sig och 

                               
3Roszak, 1973, s. 22. Christie, 1975, s. 40. Fornäs, et al, 1990.  
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ställde krav på rättvisare fördelning. Denna första våg av sociala rörelser kan 
i efterhand ses som upprinnelsen till den nationella moderniseringsfasen då 
såväl radikalt annorlunda livsvillkor som värderingar utvecklades i dialektisk 
kontrast till det förindustriella samhället. Någon generation senare, på trettio-
talet vann socialdemokraterna, arbetarrörelsens parti, regeringsmakten och 
behöll den i fyrtio år i Sverige. Det var under denna period som det moderna 
välfärdssamhället byggdes upp. 

Det svenska välfärdssystemet expanderade snabbt, speciellt efter andra 
världskriget. Det svenska samhället ansågs ha utvecklat ett av de högsta väl-
färdssystemen i världen, internationellt känt som ”den svenska modellen”, 
som innebar balans mellan utvecklingen i den privata och offentliga ekono-
miska sektorn. Omfattande sociala reformer genomfördes efter hand som 
marknadsekonomin expanderade.  

De dominerande värderingarna under den nationella moderniseringsfasen 
har kommit att kallas materialistiska och omvärldsstyrda. De karakterisera-
des framför allt av solidaritet mellan arbetare och rationalitet och effektivitet 
i produktionsprocessen. Värderingarna låg i linje med idealet att bygga upp 
nationalstaten, det gemensamma Folkhemmet. Ingen skulle lämnas utanför 
utan alla skulle medverka och ta del av den snabbt ökande materiella lev-
nadsstandarden. Utbytet för arbete var den allmänna sociala tryggheten i 
välfärdsutvecklingen och allt mer ökad privat konsumtion. Konsumtion 
uppmuntrades eftersom den industriella massproduktionen förutsatte mass-
konsumtion för att utvecklas vidare. Uttrycket köp – slit – släng, som lanse-
rades under denna tid förenklades så småningom till köp – släng. Personlig 
framgång och status markerades genom konsumtionsmönster och ”statuspry-
lar”.  

Andra vågen 
Den andra vågen av rörelser vi här ska uppmärksamma är de som kallats de 
”nya sociala rörelserna” på sextio- och sjuttiotalet. Exempel på dessa är 
freds-, solidaritets, kvinno-, miljö- och framför allt alternativrörelserna med 
dess motkulturer. Motkultur på 60 - 70- talet var en utbredd reaktion mot 
välfärdstaten med dess storskaliga rationella byråkratiska organisationer och 
materiella överproduktion. Men samma välfärdsstat gjorde motkulturen möj-
lig genom att den grundläggande tryggheten kunde tas för given av alla. 
Unga människor kunde ta risken att säga ”nej tack” till de professionella 
karriärer som förväntades av dem för att i stället pröva alternativa livsformer 
och i liten skala söka förverkliga sina visioner om ett helt annat samhälle.  

Allt sedan 60-talet, händelsevis då den nationella moderniseringsfasen 
nådde sin höjdpunkt, vann antimaterialistiska, anti-auktoritära, nyandliga 
och ekologiska motkulturella rörelser utbredning i den unga generationen i 
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Sverige liksom i hela den industrialiserade västvärlden.4 Trots att rörelserna 
hade många olika källor och skilde sig åt i många avseenden var den gemen-
samma essensen global solidaritet och samtidigt individualiserat ”inrevärlds-
tyrt” självförverkligande och livskvalitet i stället för överdriven materialis-
tisk konsumtion. Roszak, som myntade begreppet ”motkultur” inom forsk-
ningen menade att essensen var ”medveten medvetenhet” 5 som kontrast till 
omvärldstyrt, falskt, alienerat, indoktrinerat, vetenskapligt, teknokratiskt … 
medvetande.  

I backspegeln kan man alltså konstatera att den framgångsrika balansen 
mellan den privata och offentliga ekonomiska sektorn började rubbas redan i 
slutet av 60-talet. Sedan tog det mer än tjugo år för politikerna att inse att de 
ekonomiska problemen alltsedan dess inte var temporära och övergående 
utan att de var betingade av strukturella förändringar. På 90-talet ledde detta 
till en allvarlig kris för det moderna storskaliga teknokratiska rationella sy-
stemet. Den stora, kraftfulla offentliga servicesektorn, som sysselsatte så 
mycket som 30 procent av all arbetskraft, försvagades snabbt och marknads-
ekonomin erbjöds att ta över delar av den sociala servicen. Arbetslösheten i 
Sverige steg snabbt och nådde högre andel än någonsin tidigare.6  

I stället hade globaliseringsprocessen kommit att prägla utvecklingen allt 
mer. Övergången från den samhällsutveckling som provisoriskt kommit att 
kallas post- sen- eller högmodern kan helt kort beskrivas som övergången 
från den nationella till den globala moderniseringsfasen. Betoningen har 
skiftat från sociala och ekonomiska strukturer till processer, från status till 
funktion, från roll till initiativ, från socialisationsprocesser till individualise-
ringsprocesser, från politiska samlande projekt som syftar till kollektiva so-
ciala framsteg till individuella livsprojekt, från social trygghet för alla till 
individuellt ansvar och vidgade möjlighetshorisonter. 7 

Tredje vågen?  
Postmateriella inrevärldsstyrda individualiserade värden som kommit att 
vinna viss utbredning under den postmoderna globala utvecklingen i samhäl-
let framstår i många avseenden som bjärt kontrast till de dominerande värde-
ringarna i den tidigare nationella moderniseringsfasen. Denna utveckling har 
nu pågått sedan 70-talet. Den frihet och det personliga ansvarstagande som 
individualiseringen innebär är dock inte enbart av godo. Tvånget att välja 
och personligen ta konsekvenserna av sina val är för många unga en tung 
börda.  

                               
4 Jonsson, 1983. 
5 Roszak, 1973, s. 188. 
6 Den totala arbetslösheten var 14 procent 1996. 
7 Många forskare har på ett tillspetsat sätt sammanfattat de mest karakteristiska kontrasterna 
mellan det s.k. moderna och senmoderna/postmoderna samhället. Se exempelvis Wallace. & 
Kovatcheva,  1998. Furlo & Cartmel,  1997.  
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Med den teoretiska utgångspunkten om dialektiken i skeendet ställer vi 
frågan om det finns någon upprinnelse till en ny tredje våg av sociala rörel-
ser och värderingar som står i kontrast till globaliseringsprocessen och de 
individualiserade värderingarna? Eller har den andra vågen av modernise-
ringsvågen av globalisering och individualisering ännu inte nått sin kulmen?  

Vi ska nu försöka belysa denna fråga genom att göra något djupare be-
skrivningar och jämförelser av vågorna av sociala rörelser.  

40-talisternas alternativa livsstilar och livsformer på 70–
talet 
Det var i slutet av 1960-talet som något av en explosion inträffade och 
spreds över hela den industrialiserade västvärlden med å ena sidan hårt poli-
tiska protestaktioner och studentrevolter och å andra sidan hippie- och flo-
wer power- livsstilar. Det var också då som det nya begreppet motkultur 
präglades som samlingsbegrepp för dessa uppseendeväckande rörelser. Be-
greppet anammades inom forskning först av Roszak 1969 i boken The ma-
king of a Counter Culture. Reflections on the Technocratic Society and its 
Youthful Opposition, och senare av många efterföljare genom hela 1970-
talet. Följer man publikationer om motkultur kronologiskt finner man att 
tillämpningen av begreppet efter hand förändrades. Denna förändring av 
begreppets innebörd motsvarades av att fenomenet som sådant förändrades 
till något annat eller mycket annat. Motkultur var aldrig något statiskt och 
stabilt. Tvärtom karakteriserades den av ständig förändring, flexibilitet och 
öppenhet för alla typer av erfarenheter i motsats till konventioner, traditio-
ner, normer och låsta föreställningar.  

Av de två förgreningar som ursprungligen omfattades av begreppet mot-
kultur avtog de hårt politiskt aktiva efter några år. Den andra förgreningen 
fortlevde däremot, den som på sin tid utgjordes av de mjukare och enligt 
många flummigare hippiekulturerna. Men efter några år drog de sig tillbaka 
ifrån offentligheten och de massmediala skriverierna. Många sökte sig i 
mindre grupper ut till landsbygden och skapade egna kollektiva livsformer i 
försök att leva i ekologisk samklang med naturen. Begreppet motkultur kom 
att åsyfta just sådana landsbygdskollektiv. Andra sökte sig till gurus och 
andra andliga lärofäder och levde i ashrams efter mycket strikta normer och 
regler.  

De ekologiska och de nyandliga rörelserna på 1970-talet motsvarade två 
olika vägar, en yttre och en inre för att skapa en alternativ framtid. I de 
ekologiska kollektiven betonades inte bara nödvändigheten av en renare 
miljö utan även social gemenskap och personligt ansvar för de egna livsbe-
tingelserna – livsaspekter som ansågs ha gått förlorade i det storskaliga kon-
sumtionssamhället.  
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Motkultur kom alltså att anta många former efter hand. Men det nya och 
gemensamma var enligt många skribenter ”ett nytt medvetande” karakterise-
rat av helhetssyn, ett medvetande som förutsatte frigörelse från låsta före-
ställningar till oförställd ärlighet och solidaritet med andra och med naturen. 
Det gick alltså bortom ideologi och politik till medvetandet självt, till den 
djupaste förnimmelsen av självet, av andra, av hela tillvaron. 8 

Förspelet till det som på 1960-talet kom att benämnas motkultur av utom-
stående betraktare var en grupp författare, filosofer, konstnärer och bohemer 
som träffades på kaféer i San Francisco och kallade sig Beatniks. Helhetsfi-
losofin var utmärkande redan i beat- eran. I all korthet innebar den att män-
niskan blivit alienerad från sig själv, sitt egentliga ursprung i den väster-
ländska kulturen därför att hon fostrats att uppfatta sig själv som ett separat 
ego i konkurrens med andra människor och arter.  

Det fanns inte fler än ungefär 200 beatniks, men de väckte uppseende i 
massmedia även internationellt. Beats började producera egen litteratur, men 
de höll sig för sig själva. Enligt Reich representerade beats bara en ytterliga-
re hopplös protest.9 De resignerade men i lugnet fanns en otillfredsställelse 
som försökte komma till uttryck. Det stora genombrottet kom när motkultur i 
stor skala anammades av vanliga klipska, känsliga ungdomar ur medelklas-
sen, framtidens hopp.  

Vad som således gjorde att motkultur uppmärksammades som något helt 
nytt på 1960-talet var att den uppträdde mitt i samhällets väletablerade cent-
rum, vid medelklassfamiljernas egna köksbord, att de var ungdomar som 
gick i täten för de omfattande händelserna utan vuxen ledning och att allt 
skedde i så stor skala på många platser i hela västvärlden ungefär samtidigt.  

Långvarighet 
Redan tidigt antogs den gryende alternativrörelsen bli långvarig och inte gå 
över på samma sätt som återkommande generationskonflikter och ungdoms-
kulturer. Det var sannolikt också därför som ett nytt begrepp uppfanns, mot-
kultur i st f ungdomskultur. Motkultur på 1960-talet väckte inte bara förfäran 
i vuxenvärlden utan flera skribenter knöt förhoppningar till att den kunde ha 
samhällsomvälvande betydelse. Se exempelvis Roszak’s formulering: ” … 
the saving vision our endangered civilization requires …” eller Flacks: ”A 
society in deep historical crisis has reached the point where fundamental 
social and cultural transformation is necessary. That society, quite unwit-
tingly, has produced a generation capable of making that transformation.” 10 

Att många som deltagit i de uppmärksammade händelserna drog sig till-
baka från offentligheten till communes och ashrams konstaterades med viss 

                               
8 Roszak, 1973. 
9 Reich, 1971.  
10 Flacks, 1972. 
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besvikelse av utomstående betraktade. Det uppfattades som att de lämnat 
drömmen om ett alternativt samhälle bakom sig för att enbart vara upptagna 
av att förändra sig själva och sina liv. 11 I stället för att förändra samhället 
fyllde de en funktion för samhället genom att i tider av arbetslöshet hålla sig 
borta från arbetsmarknaden och dessutom vara helt belåtna med att vara 
arbetslösa. 

Men den norske författaren Nils Christie betraktade motkultur som ett 
svar på framtida samhällsbehov. Motkulturisterna kunde ses som spejare och 
spanare för alla. De prövade nya lösningar och samlevnadsformer som kunde 
bli till nytta för många om samhället tog ännu ett steg in i teknokratin.  

När teknokratin roterat ännu ett varv, när ännu fler sysslor fråntagits vanliga 
människor, när det återstår ännu mindre luft och jord, då visar det sig kanske 
att det inte var så dumt att några långhåriga barfota ynglingar eller tvärarga 
protestanter tog ut sig själva helt och fullt i försöken att återfinna en balans-
punkt mellan nöd och överflöd, mellan träldom och fullständig obrukbarhet.12  

Spår av alternativen 30 år senare 
Som framgick ovan antog många samtida forskare på 70- talet, som studera-
de och analyserade motkultur och alternativrörelser, att de skulle komma att 
få långsiktig betydelse och att de t o m kunde vara upprinnelsen till en ny 
historisk era, en ny medvetenhet. Alternativa livsformer i sjuttiotalets Sveri-
ge var titeln på min doktorsavhandling, som publicerades 1983. Min avhand-
ling avslutas med följande kommentar:  

Huruvida dagens alternativa idéinriktningar och livsformer är upprinnelsen 
till ett alternativt samhälle och om de i så fall är början till lösningar på de nu 
aktualiserade framtidshoten och problemen kan dock endast bedömas i en av-
lägsen framtid. 13  

Det har nu gått trettio år sedan sjuttiotalet. Vad hände sedan? Kom det hela 
att få mer långsiktig betydelse? Frågan kan besvaras på flera sätt.  

Ett svar är att många, som på 70-talet sökte sig ut till landsbygden för att 
från grunden bygga upp alternativa livsformer var mycket seriösa och gav 
aldrig upp, trots många initiala svårigheter och problem. På flera håll i Sve-
rige finns idag familjer och minisamhällen i vilka nu trettio år äldre före 
detta hippies och gröna vågen- entusiaster lever ett väl etablerat lantliv, trog-
na sina miljötillvända ideologier och sin helhetssyn. Även nya ekobyar och 
eko-kollektiv har byggts upp med miljöriktig byggteknik och energianvänd-
ning, många gånger numera med stöd av kommuner. Att nya boende hela 
                               
11 Have, 1974. 
12 Christie, 1975. 
13 Jonsson, 1983, s. 152. 
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tiden medverkat i uppbyggnaden av dessa ekobyar tyder på att såväl idéer 
som praktiska erfarenheter från 70-talets pionjärer vidareutvecklats och ta-
gits tillvara.  

Ett annat svar är att de värderingar och den moral, som utgjorde viktiga 
aspekter av motkulturerna inte förblev begränsade till en generation utan att 
många yngre har tagit till sig dessa under decennierna som gått även om de 
inte tagit ett så långt steg som att flytta till ekobyar. Tvärsnittsundersökning-
ar, som gjordes på 90-talet bland ungdomar som då gick i skolan/ gymnasiet 
tyder på att t o m en majoritet av dem omfattade så kallade postmateriella 
värderingar.14  

Ett tredje svar är att hela tanken på ekologiskt anpassad livsföring sedan 
länge är väl etablerad. ”Agenda 21” har anammats som programförklaring av 
snart sagt alla kommuner i Sverige. Källsortering av sopor och miljömärk-
ning av varor i vanliga butiker är inslag i hela befolkningens vardagsliv. Det 
kan också påpekas att bland de punkter som exemplifierar vår gemensamma 
värdegrund i Lpo94 och Lpf94 framhålls bl a ”respekt för vår gemensamma 
miljö”, som ett av de värden som alla skolungdomar förväntas ta till sig. Vad 
gäller de orientaliskt inspirerade nyandliga inslagen i dåtidens motkulturer är 
utbredningen idag mindre känd och synlig. Å ena sidan är Sverige ett av de 
mest sekulariserade länderna i världen, vilket bl a framkommit i studier 
bland dagens ungdomar. 15 Å andra sidan florerar i skymundan en mångfald 
varianter av ”New Age” bland medelålders och äldre.  

En fjärde typ av hypotetiskt svar är mer analytiskt än empiriskt. Motkul-
turerna på 60- 70- talet var i korthet reaktioner emot teknokratsamhället. 
Centralt i de ideologier som spreds var att återta det personliga ansvaret för 
den egna konsumtionen och arbetsinsatsen som protest emot att obetingat 
underkasta sig de livskarriärer i storskaliga hierarkiska organisationer och 
den masskonsumtion som externa krafter pådyvlade var och en, och som 
ansågs både hotfulla mot miljön och den enskilda personen. Ord som själv-
förverkligande och frihet att utvecklas efter sin egen bestämning var centra-
la. Utmaningen var att söka sitt egentliga själv. Det vi idag ser är en långtgå-
ende individualisering, som just innebär personligt ansvar för egna livsval, 
val av livsstil och konsumtion. 

70-talisternas upplevda risker och framtidshot 
I detta kapitel har uppkomst och utbredning av sociala rörelser tolkats som 
medvetna reaktioner mot konflikter och hot orsakade av processer i sam-
hällsutvecklingen. De har också tolkats som upprinnelser till alternativa ut-
vecklingsmöjligheter och lösningar på de upplevda hoten.  

                               
14 Andersson Fürth, Holmberg, 1993; Jonsson, 1995, 1999, 2001. 
15 Jonsson, 1995. 



 162 

Ett sätt att studera i vilken utsträckning risker och hot upplevs och även 
tankar om möjliga lösningar är att göra tvärsnittsstudier. Jag ska här kort 
referera till en undersökning som genomfördes 1993 bland skolungdomar, 
födda på 70-talet. Sammanlagt 62 skolklasser i årskurs 7 och 9 i grundskolan 
samt årskurs 2 på gymnasiet utvaldes i tio skolor. Totalt deltog 1 193 ung-
domar i enkätundersökningen.  

Formuleringen i den inledande enkätfrågan var: ”Det talas i vår tid ibland 
om kriser och olika faktorer som kan hota vår framtid. Nedan finns några 
sådana faktorer uppräknade. Ange för varje faktor hur pass stort hot mot 
framtiden Du tror den utgör, genom att ange en punkt i skalorna.” Frågan 
omfattade 16 påståenden som ungdomarna först markerade sina svar på i de 
femgradiga skalorna från ”inget hot” till ”stort hot”. Därefter besvarade ung-
domarna följande öppna fråga: ”Av de olika hot som vi hittills nämnt, vilket 
skulle Du säga är DET ALLRA STÖRSTA hotet?”  

I all korthet utkristalliserades två typer av hotupplevelser med hjälp av en 
faktoranalys.  

Den ena typen uttrycker oro över kollektiva hot mot och samtidigt en 
kamp för ”global överlevnad”. Den andra typen kan snarare tolkas som upp-
levelse av hot mot den egna gruppens trygghet och samtidigt en inställning 
att skydda och försvara gruppen.  

Så många som 87 procent uppfattade miljöförstöringen som ett stort eller 
ganska stort hot mot framtiden. Av alla de 16 uppräknade hoten markerades 
detta som det allra största hotet av så många som 43 procent. Kärnvapenkrig 
uppfattades också som ett stort hot mot vår framtid av så många som 72 pro-
cent och 17 procent markerade detta som det allra största hotet.  

För att så övergå till den andra typen av upplevda hot kan man lägga mär-
ke till att så många som 48 procent av alla ungdomarna uppfattade flykting-
strömmarna som ett stort hot och 5 procent markerade detta som det allra 
största hotet av alla16. Öppna kommentarer av dem som markerade flykting-
strömmarna som det största hotet mot framtiden gav tydligt uttryck för rasis-
tiska attityder. Å andra sidan markerade 65 procent just rasism som ett stort 
hot och 50 procent markerade att främlingsfientlighet var ett stort hot mot 
vår framtid.  

Det var fler unga kvinnor i studieinriktade program på gymnasiet och med 
högutbildade föräldrar som oroade sig för hot mot global överlevnad. Flyk-
tingströmmarna uppfattades som det allra största hotet av relativt få (5 %), 
men huvudsakligen av unga män (unga män 8 %, unga kvinnor 2 %) i yrkes-
förberedande program.  

                               
16 Denna studie gjordes 1993. I Sverige hade vi 1991–1994 en borgerlig regeringskoalition 
bestående av fyra partier. Valet 1991 lyckades dessutom ett nytt politiskt parti, ”Ny Demokra-
ti”, ta sig in i riksdagen, ett parti som offentligt och kraftigt protesterade mot den generösa 
flyktingpolitik som de uppfattade som ett hot mot vårt samhälle. Frågan diskuterades inten-
sivt, och på sätt och vis blev det under denna period politiskt legitimt att protestera mot flyk-
tinginvandring. 
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Ansvar att komma till rätta med framtidshot 
Frågan om hoten mot vår framtid följdes av ytterligare fyra öppna frågor 
som avsåg att fånga in ansvarskänsla och strategier för att hantera hoten.  

På frågan ”Vad bör man göra för någonting för att göra något åt det här 
hotet eller problemet?” föreslog majoriteten (61 %) olika konkreta åtgärder. 
Men en skillnad i fråga om ansvar framträdde tydligt i den andra frågan: 
”Vem är det som bör göra någonting?” Den grupp av ungdomar som upp-
levde sin trygghet hotad la i mycket högre grad över ansvaret att göra något 
på politiker än majoriteten i den andra gruppen. De svarade i stället att alla 
människor har ett ansvar att göra något. Alla kan till exempel medverka till 
att lösa miljöproblemen genom att handla miljövänligt och ändra livsstil etc., 
och det är den typen av svar som återfanns i denna majoritet.  

Denna skillnad mellan de två grupperna var ännu tydligare i svaren på 
frågan ”Vad kan du göra i det här sammanhanget?” Mer än 54 procent av 
gruppen för Egen trygghet svarade ”ingenting”, vilket kan tolkas som makt-
löshet eller t.o.m. vanmakt. De öppet formulerade förslag till individuellt 
handlande som ändå lämnades var alla kriminella eller våldsamma, som till 
exempel ”döda några”, ”köpa vapen” eller ”terrorisera”. Detta kan också 
tolkas som maktlöshet, men tyvärr har det förekommit att denna typ av för-
slag på ”lösningar” satts i verket17.  

Till sist ställdes frågan ”Vilka är de största hindren för att man ska kunna 
komma till rätta med (det största hotet)?” Den majoritet som oroade sig för 
den kollektiva eller globala överlevnaden betraktade huvudsakligen männi-
skan själv, dvs. människans tröghet och ignorans, som det största hindret för 
att kunna lösa problemet. Gruppen för Egen trygghet sköt återigen över an-
svaret på politikerna, på de partier som sitter vid makten. Som ett annat ex-
empel på hinder att lösa hotet med flyktingströmmarna nämndes också 
”samvete” och ”medkänsla”. Tydligen sågs okänslighet som en dygd i denna 
minoritet.  

Sammanfattningsvis har vi här kunnat se en variation eller t o m en pola-
risering inom den unga generationen av synpunkter på ansvar för att komma 
till rätta med framtidshot. Tvärsnittsundersökningen visade indikationer om 
att majoriteten i 70-talsgenerationen var oroad för hot mot den kollektiva och 
globala överlevnaden på jorden. Framför allt uppfattades miljöförstöring och 
kärnvapenkrig som verkliga och allvarliga hot mot deras framtid. Men en 
viktig poäng är att de flesta av dem inte upplevde dessa hot med apatisk 
maktlöshet. De flesta hade idéer om vad som måste göras för att lösa de glo-
bala problemen och de utpekade sig själva och alla och envar som personligt 
ansvariga att bidra till dessa lösningar.  

Som nämnts genomfördes denna undersökning 1993 bland skolungdomar. 
Redan då var således majoriteten av dem inställd på att ta individuellt ansvar 

                               
17 1995 då undersökningen var aktuell mördades så många som åtta flyktingar i Sverige. 
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för att bidra till lösningar på globala problem. Att ta ansvar för sina val av 
livsstil och konsumtion snarare än att enbart förlita sig på etablerade institu-
tioner och politiska partier har senare kommit att kallas för ”livspolitik”18 
eller ”livsstilspolitik” som en form av livspolitik.19 

Jämförelse mellan generationer 
I jämförelse med den äldre generationens ungdomstid tycks dagens ung-
domsgeneration i detta avseende vara mer personligt berörd och ansvarskän-
nande. Detta framkom i en jämförelse med en studie från 1977 där precis 
samma frågor användes20. Den största gruppen respondenter pekade också 
1977 ut miljöproblem som det största hotet mot framtiden, men de öppet 
formulerade förslagen om hur man skulle komma till rätta med problemen 
gick i högre grad ut på att förlita sig på politiker, auktoriteter, lagar och 
maktkontroll. Denna skillnad indicerar en empiriskt underbyggd attitydför-
ändring över en generation i fråga om upplevt personligt ansvar.  

Samma frågor användes återigen i en mindre intervjuundersökning 1980 
med personer som var aktivt involverade i 1970-talets ”alternativrörelse”21. 
De öppna svar som majoriteten av dagens ungdomar ger liknar de svar som 
gårdagens minoritet av alternativa aktivister gav. I efterhand kan sålunda 40-
talisternas motkultur och alternativrörelse tolkas som upprinnelsen till det 
individuella ansvarstagande, som var representerat bland 90-talets skolung-
domar, födda på 70-talet.  

Nya fenomen har emellertid dykt upp, mer eller mindre okända i Sverige 
för 40-talisterna på 70-talet, vilka en minoritet av dagens ungdomsgeneration 
uppfattar som de allra största hoten, allvarligare än miljöförstöring eller 
kärnvapenkrig. De huvudsakliga exemplen är smittsamma sjukdomar som 
HIV och flyktingströmmarna, två olika typer av hot som tycks uppfattas som 
relaterade. Deras moral och ansvarskänsla tycks vara inriktad på att skydda 
den egna gruppen och den egna tryggheten. Enligt de öppna svaren i enkäten 
var några beredda att tillgripa våld i detta syfte.  

Sociala rörelser och alternativ idag 
Uppenbarligen finns olika typer av hot, problem och motsättningar i samhäl-
let, som de unga, födda på 70- och 80-talet, är medvetna om och engagerade 

                               
18 Giddens, 2002, s. 247 ff. 
19 Thörn, 2002, s. 183. Livsstilspolitik betecknar en konsumtionsorienterad politisk handlings-
form. Det gäller t ex den gröne och/ eller den globalt solidariske konsumenten, som handlar 
ekologiska eller rättvisemärkta varor.  
20 Himmelstrand et.al. 1981 
21 Jonsson, 1983. 
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i. Det finns också olika strategier att agera för lösningar. Så omfattande vå-
gor av ungdomsuppror och rörelser av olika typer som bredde ut sig på 60 - 
70- talet lyste länge med sin frånvaro i den yngre generationen född på 70 - 
80-talet. Den långt gångna individualiseringsprocessen skulle eventuellt 
kunna tjäna som förklaring till detta. Att ta ställning och påverka genom 
livspolitik, personligt ansvar i val av livsstil och livsform, som nämndes 
tidigare, kan vara väl så strategiskt.  

Icke desto mindre har omfattande ungdomsrörelser och manifestationer 
såväl lokalt som globalt gjort sig bemärkta, särskilt det senaste decenniet. 
Internet har blivit den nya mötesplatsen för kommunikation och organisa-
tion. Dessutom möts ungdomar i stora festivaler med dans och musik där de 
ger uttryck för ställningstaganden, snarare än i traditionella demonstrations-
tåg.  

Exempel på livsstilsrörelser är Lesbian och Gay Rights som har regel-
bundna Pride-festivaler, Straight Edge, Reclaim the street.  

Straight Edge är en livsstilsrörelse med Ian McKaye som förgrundsfigur. I 
grunden handlar det om renlevnad i form av avståndstagande från alkohol, 
rökning och droger. Inom vissa falanger förespråkar man dessutom vegeta-
rism/veganism. Begreppet Straight edge myntades av Minor Threat i deras 
låt Straight Edge. I Sverige har rörelsen sina rötter i Umeå, där band som 
Refused, Abhinanda och Final Exit förespråkat straight edge.22  

Reclaim the street och Reclaim the city är ett annat handlingsinriktat nät-
verk för global och lokal socio- ekologisk revolution mot hierarkiska och 
auktoritära samhällen. Aktivisterna har demonstrerat mot överdriven bilism 
exempelvis genom att dansa på gatorna, och att bryta upp asfalt och plantera 
träd. Reclaim the streets existerar knappast som organisation mellan de olika 
fester de arrangerar.23 

Djurrättsaktivister agerar mer målinriktat genom att exempelvis släppa ut 
djur ur sina burar som protest mot djurplågeri i profitskapande syften. De 
bildar nätverk och försöker få människor att ta sitt ansvar för djuren genom 
att bli veganer.  

Vi finner också såväl lokala som globala nätverk som bildats kring någon 
specifikt uppmärksammad aktuell motsättning, diskriminering eller förtryck. 
Exempel på problem på hemmaplan som engagerat ungdom är homofobi, 
rasism, pedofili, barnporrhandel, brist på ungdomsbostäder och ungdomslo-
kaler samt den i och för sig traditionella men ändå förnyade kampen emot 
ojämlikhet mellan könen och former av förtryck av kvinnor. 

Ett exempel på rörelse är AFA (Anti Fascist Action). AFA uppkom 1993 
efter en omfattande demonstration i Stockholm som var en motdemonstra-
tion emot det fascistiska firandet den 30 november, årsdagen för Karl XII:s 
död. AFA är ett löst nätverk av sympatisörer utan ledare. På Internet beskri-

                               
22 Ref: http://susning.nu/Straight_edge 
23 Ref: http://www.reclaimthestreets.net 
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ver den sig som antihierarkisk, decentraliserad, militant och resultatinriktad 
antifascistisk praktik. Det övergripande målet är att skapa en bred och stark 
frihetlig, socialistisk rörelse. Rörelsen agerar framför allt emot rasism, sex-
ism, homofobi och kapitalism.24 På kort varsel som på bara ett par timmar, 
kan tusen sympatisörer mobiliseras i en demonstration mot fascism. Sympa-
tisörerna själva uttrycker att de föredrar att agera för sina åsikter än att bara 
sitta och prata som de etablerade politiska partierna gör enligt dem. 25 

Som reaktion på globaliseringsprocessen har flera rörelser organiserats. 
Ett väl känt exempel på detta är Attac, som verkar för en så kallad ”Tobins-
katt” och för en avskrivning av de fattiga ländernas skulder. Stora manifesta-
tioner av denna globala solidaritetsrörelse har ägt rum i Argentina, Seattle, 
Quebec, Genoa och i Göteborg. Dessa rörelser samlar deltagare från flera 
generationer, inte bara från den yngre.  

Reclaim the streets’ fester har ofta urartat i kravaller som fått stor mass-
medial uppmärksamhet. AFA’s icke organiserade aktionsorienterade strategi 
har medfört konfrontationer med polisen och orsakat uppseendeväckande 
sensationer i media. Attac’s globala nätverk är väl organiserade, men inci-
denter har inträffat på alla platser med våldsamma konfrontationer mellan 
polis och demonstranter. Det är dessa olycksaliga händelser som tagit upp 
större utrymme i rapporteringarna än innehållet i de budskap och krav, som 
framförts. Dessa problem leder till frågor om demokratin i vårt land och 
globalt.  

Demokrati 
Många studier visar att intresset för traditionell representativ demokrati har 
sjunkit så till den grad att själva systemet börjat bli hotat. 26 Det är dock vik-
tigt att framhålla att det minskade medlemskapet i de politiska partierna ut-
trycker en misstro mot de hierarkiskt organiserade politiska partierna. Som 
vi redan sett innebär inte detta att den yngre generationen är ointresserad av 
politiska frågor.  

Det sjunkande medlemsantalet i de politiska partierna har fått politikerna 
att reagera genom att framställa ungdomar som viktiga resurser för samhället 
som bör tas till vara i beslutande församlingar. För att komma från politiskt 
håll är detta en ny syn på ungdomar. Traditionellt har ungdomar snarare 
uppfattats som problematiska och politiken har förenklat uttryckt gått ut på 
att styra, påverka, fostra, behandla och utbilda ungdomarna i syfte att integ-
rera i samhället som goda medborgare. Då nu ungdomar som värdefulla re-

                               
24 Ref: http://www.antifa.se/index.php?sida=4 
25 Ref. Ander, Birgitta (2000): “Alla andra sitter bara och pratar”. D-uppsats, Gbg universitet, 
inst. för socialt arbete.  http://www.rif.o.se/kommande/afa1.htm 
26 Ungdomsstyrelsen, 1998. 
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surser betonas, så diskuteras också möjligheter att erbjuda ungdomar möjlig-
heter att få mer direkt inflytande i beslutande sammanhang. Allmänt diskute-
ras decentralisering av politisk makt i Sverige för att försvara demokratin 
och för att ta tillvara ungdomars särskilda erfarenheter och kompetens för 
förnyelse och vidareutveckling av samhället. Den ändrade inställningen till 
ungdomar och den yngre generationen kan också tolkas som en fördröjd 
följd av alternativrörelsen på 70-talet. Den inställning som kan spåras är att 
det inte bara är ungdomarna som är problemet, utan det är motsättningar i 
samhällsutvecklingen som är problemet och att de ungas farhågor, motstånd 
och protester kan alltså vara befogade och väl värda att beakta.  

Diskussion 
I detta kapitel har vi påvisat att motkulturen och alternativrörelsen på 70-
talet i flera avseenden verkligen hade långsiktiga konsekvenser, så som re-
dan förutspåddes av en del samtida forskare. Dessa rörelser spreds över den 
industrialiserade världen just i en brytningstid då det stora rationella moder-
na samhällsbygget nådde sin framgångsrika höjdpunkt. Inte förrän betydligt 
senare kunde det konstateras att den strukturomvandling som sedan skett i 
samhället inleddes då, i slutet av sextiotalet. Omvandlingen har senare be-
skrivits som ett historiskt skifte från den moderna till post-, sen-, eller hög-
moderna eran, framför allt karakteriserat av globalisering och individualise-
ring. Global solidaritet och individuellt självförverkligande var ett par av de 
centrala temana i sjuttiotalets alternativrörelser, som på ett ideologiskt plan 
fått långsiktiga konsekvenser.  

En ny generation, född på 70-talet, har vuxit upp sedan dess. Ungdomarna 
är mycket medvetna om problem av politisk art, men i stället för att under-
kasta sig partiorganisationer agerar de genom att ta mer personligt ansvar 
exempelvis genom sitt val av livsstil och sin konsumtion. Denna trend från 
förlitan på traditioner och hierarkier till individuellt ansvar och medveten 
reflexion har uppmärksammats som den huvudsakliga aspekten i individuali-
seringsprocessen.  

Sammanfattningsvis finns en bred variation av rörelser som engagerar den 
yngre generationen även idag. De unga förenas i att söka lösa risker och 
framtidshot mot global överlevnad som miljöförstöring och klimatförändring 
eller kämpar för diskriminerade gruppers rättigheter och även djurens rätt. 
Metoden att agera kollektivt tycks ha förskjutits från traditionell massmobili-
sering till kommunikation på Internet och även festivaler eller karnevaler 
som utnyttjar symboliska och dramaturgiska uttryck för sina budskap i dans 
och musik. Det finns också rörelser som ser det som nödvändigt att använda 
våld och tyvärr har just våldsamma inslag i samband med demonstrationer 
och manifestationer en tendens att få större uppmärksamhet i massmedierna 
än själva budskapen och åsikterna. Detta är mycket olycksaligt eftersom det 
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skrämmer bort många från deras demokratiska rätt att offentligt uttrycka sina 
åsikter.  

Såväl individualiseringen som globaliseringen har dock mörka och hotful-
la sidor. Den frihet och det personliga ansvarstagande som individualisering-
en innebär är inte enbart av godo. Tvånget att välja och personligen ta kon-
sekvenserna av sina val är för många unga en tung börda. Dessutom är inte 
valmöjligheterna jämnt fördelade. Även om valmöjligheterna framställs som 
vidgad för alla, så är inte möjligheterna lika tillgängliga för alla.  

Någon återvändo från globaliseringens allt snabbare flöden av varor, kapi-
tal, finanser, människor och idéer lär knappast finnas. Men frågan är om den 
globaliserings- och individualiseringsprocess som alltmer kommit att påver-
ka vardagslivet under ett antal decennier är på väg att nå en kulmen. Är det 
vi bevittnar en växande brunsvart våg i världen, en våg som även finns före-
trädd i Sverige? Eller rymmer denna dominerande globala process också 
livskraftiga möjligheter till någon radikalt annorlunda vidareutveckling, kan-
ske i riktning mot ett mer fredligt världssamhälle?  
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