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Sammanfattning 

I dagens värld har länder ett tätt sammanlänkat ekonomiskt samarbete. Detta innebär att 

ifall ett land drabbas av en finanskris, kommer även andra länder att falla likt 

dominobrickor, in i en väntande finanskris. Just detta skedde år 2008 och 2011, då ett 

flertal av världens länder drabbades av en stor finansiell kris. I skuggan av dessa kriser 

växte en social rörelse fram vars syfte var att uppmärksamma människor om vad som, 

enligt rörelsen, egentligen hade hänt. Rörelsen som växte fram är känd som Occupy-

rörelsen. Denna studie har som mål att undersöka hur två grupper inom rörelsen skapar 

legitimitet för ett alternativt perspektiv på finansiella kriser men även hur de vill lösa 

pågående och framtida ekonomiska kriser. För att detta ska bli möjligt användes Snow 

& Benfords inramningsteorier. Enligt Snow & Benford ska en inramning ses som en 

strukturell bas av en persons perspektiv och värderingar inom ett policyområde. Genom 

att använda sig av olika inramningar kommer personer att skapa olika lösningar samt 

strategier för att lösa ett problem. Snow & Benford anser att detta perspektiv även går 

att använda på sociala rörelser. För att kunna göra denna studie studerade jag Occupy 

Wall Street samt Occupy Stockholms Internetsidor. Min studie visar ett tydligt resultat. 

Grupperna anser inte att finanskriserna är ett problem i sig, utan ett symptom. 

Finanskriserna är ett symptom av ett underskott. Ett demokratiskt underskott.  

 

Nyckelord 

Social rörelse, finanspolitik, Occupy Wall Street, Occupy Stockholm, inramningar, 

lösningar. 
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1. Inledning  

Världen har aldrig varit så globaliserad som den är i dag. Varor, tjänster och idéer byter ägare 

inom loppet av några sekunder. Det som en gång var långt borta samt tog flera veckor att ta 

sig till, är i dag bara ett knapptryck bort från att utforskas. Politiska tankar och idéer kan i dag 

granskas och diskuteras på ett helt annat sätt än vad som tidigare har varit möjligt. Ingenting 

lämnas åt slumpen. Vare sig det är invecklade teoretiska idéer eller om det är praktiska 

politiska förslag, granskas och diskuteras dessa. Finanspolitiska tankar, idéer och förslag är 

inget undantag, inte heller är sättet hur stater implementerar sin finanspolitik och hur banker 

fungerar inom detta system. Allting kan och blir granskat. Detta blev mycket tydligt under de 

två senaste finansiella kriserna år 2008 och 2011.  

 

Under dessa två finansiella kriser har vanliga världsmedborgare fått uppleva hur 

sammankopplad världen är i dagsläget. I ena sekunden diskuteras invecklade ekonomiska 

arrangemang, i nästa sekund skakar västvärlden i sina grundvalar då flera länder som 

historiskt sett har varit ekonomiskt ”säkra” får se deras banker kollapsa. Medborgarna får 

lämna sina jobb samt får gå till välgörenhetsorganisationer för att få mat för dagen. Samtidigt 

som det rådde stor förvirring och alla frågade sig vad som hade hänt i och med dessa två 

finansiella kriser, började en social rörelse växa fram av det som tidigare ansågs vara 

ekonomiskt stabila samhällen. Denna rörelse började granska hur det var möjligt att stora, 

stabila ekonomier började kollapsa. Samtidigt som rörelsen granskade den rådande politiken 

och det rådande politiska systemet, började de även ifrågasätta huruvida detta system 

fungerade som det stod att det skulle göra på pappret. Rörelsen som kom att granska och 

ifrågasätta vårt samhälle och den rådande finanspolitiken heter Occupy.  

 

För att lösa de två senaste finanspolitiska kriserna, har Occupy-rörelsen visat att det verkar 

finnas ett glapp mellan hur dels politiska ledare uppfattar de två senaste finansiella kriserna 

och vad som, enligt Occupy-rörelsen, är roten till dessa två finansiella kriser. De lösningar 

och idéer som diskuteras i dagsläget av ledande politiker för att råda bot på dessa två 

finansiella kriser fungerar därför som lindrande salva mot ett mycket infekterat symptom. 

Enligt Occupy-rörelsen är finanskriser just ett symptom på ett sjukligt system. För att 

symptomen ska försvinna helt, måste en mer kraftfull medicin tas.  



 

 2 

 

En social rörelse uppkommer inom olika områden där kunskapsglapp har rått (Keck & 

Sikkink, 1998). Finanspolitiken är inget undantag. Det finns flera sociala rörelser där ute som 

fokuserar på en alternativ finanspolitik, dock är Occupy den mest framstående och den rörelse 

som har fått mest uppmärksamhet då rörelsen har växt något oerhört den senaste tiden.  

Eftersom rörelsen anser att ledande politiker missar hur illa dagens finansiella system 

fungerar, arbetar Occupy som den huvudsakliga producenten av ett alternativt perspektiv, 

eller inramning i relation till rådande finanspolitik. Rörelsen fungerar som en förstärkare av 

alternativa finanspolitiska idéer och försöker fokusera på andra förklaringar till varför världen 

har fått uppleva två finansiella kriser på mycket kort tid. Många ekonomiska artiklar har 

fokuserat på varför det uppstår finansiella kriser samtidigt som sociologiska artiklar har 

fokuserat på sociala rörelser. Dock finns det väldigt få artiklar som undersöker hur sociala 

rörelser arbetar i en finanspolitisk kontext för att få till förändring.  Mitt mål är att fylla detta 

kunskapshål. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera vilka alternativa perspektiv, eller inramningar två 

grupper inom Occupy-rörelsen använder sig av för att skapa en alternativ finanspolitisk 

policy. Utöver detta, kommer jag även att undersöka vilka lösningar dessa två grupper vill 

använda sig av för att lösa de två pågående finansiella kriserna samt hur dessa grupper får ut 

sin finanspolitiska inramning samt lösningar till en bredare allmänhet.    

 

För att undersöka denna specifika process, kommer jag applicera ett teoretiskt ramverk, känt 

som inramning (Snow & Benford, 1988). Jag har med hjälp av inramningslitteraturen 

utformat en forskningsstrategi som bygger på två olika typer av inramningsteorier. Med hjälp 

av mitt tillvägagångssätt kommer jag att undersöka hur två grupper inom en social rörelse 

ramar in finansiella kriser för att få till stånd, enligt grupperna, ett bättre och välfungerande 

samhälle. Utöver det, kommer jag även undersöka hur de vill lösa rådande finansiella kriser 

samt hur grupperna för ut sin ram till andra aktörer och organisationer. Jag kommer att 

undersöka hur processen till förändring ser ut och inte huruvida de båda grupperna skapar 

förändring eller inte. Detta kommer alltså ske under två olika moment som representerar mina 

frågeställningar.  
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Den analytiska ansatsen består av två olika teoretiska ”våningar”. Jag kommer att kalla dessa 

två plan för, idéplanet och handlingsplanet. Det är på idéplanet som en social rörelses ramar 

formas samt det är även på detta plan, som lösningar formuleras för att bekämpa nutida samt 

framtida finansiella kriser. Med hjälp av idéplanet kommer jag visa hur två grupper inom en 

social rörelse definierar finansiella kriser samt undersöka vilka lösningar de vill använda sig 

av för att bekämpa finansiella kriser.  

 

På handlingsplanet kommer jag att visa hur två grupper inom en social rörelse försöker föra 

över sina ramar och lösningar till en bredare allmänhet. I och med detta har jag möjlighet att 

undersöka huruvida homogen Occupy-rörelsen är i sin organisation och i sitt handlande.  För 

att ha möjlighet att göra detta analyserar jag utifrån, vad jag kallar för, handlingsplanet. 

Handlingsplanet kommer att visa hur en social rörelse gör för att få andra att uppfatta 

finansiella kriser på samma sätt som grupperna gör. Detta gör den sociala rörelsen för att få 

deras ram att fastna i andras medvetande och med andra ord skapa en idéförändring i den 

finanspolitiska debatten.  

 

I linje med mitt analytiska tillvägagångssätt kommer min första och andra frågeställning vara: 

 

1. Hur ramar Occupy-grupperna in 2000-talets finansiella kriser? 

2. Vilka tillvägagångssätt vill Occupy-grupperna använda sig av för att komma fram till 

en lösning på pågående samt framtida finansiella kriser? 

Inom idéplanet slår en rörelse fast hur de uppfattar finansiella kriser och vilka lösningar som 

de vill använda för att råda bot på rådande och framtida finansiella kriser. Detta betyder dock 

inte att övriga samhällsmedlemmar uppfattar finansiella kriser som den sociala rörelsen gör. 

Enligt Snow & Benford (2000) finns det olika processer för att få ut sin ram till andra aktörer. 

Genom att utnyttja tre så kallade målsättande processer, får den sociala rörelsen ut sina ramar 

till övriga samhällsmedlemmar. Människor blir medvetna om att det finns andra, alternativa, 

vägar att gå för att lösa finanspolitiska kriser. Dessa målsättande processer kallas för 

Överbryggning, Utsträckning samt Utvidgning. Jag kommer att undersöka dessa målsättande 

processer på handlingsplanet. Därför blir min tredje frågeställning:  



 

 4 

3. Hur arbetar Occupy- grupperna för att få sina tolkningsramar att övertas av andra, 

såsom regeringschefer, finansministrar och en bredare allmänhet, och få dem att tolka 

kriserna i linje med dessa gruppers förståelse? 

Min förhoppning är att kunna visa, med hjälp av dessa tre forskningsfrågor, hur Occupy-

gruppernas kamp för förändring inom den finanspolitiska debatten ser ut.  

1.3. Bidrag till forskningen 

Mitt syfte med denna studie är att studera hur två Occupy-grupper ramar in finanspolitiska 

frågor samt vilka lösningar de finner användbara för att lösa finanskriser. När jag sökte 

tidigare forskning om olika lösningsmekanismer på en finanskris som olika sociala rörelser 

använder sig av, fann jag inte mycket. Mycket av den forskning som finns handlar om hur 

olika finanskriser uppstår och hur man kan bemöta dessa. Det fanns även många studier om 

olika sociala rörelser som samhällsfenomen (Wettergren & Jamison, 2006; Wennerhag,  

m.fl.,2006; Eyerman & Jamison, 2005; Della Porta & Diani, 2006), men inget om rörelser 

som är finanspolitiskt orienterade. Min uppsats kommer därför att studera två grupper inom 

en social rörelse, Occupy Wall Street samt Occupy Stockholm. Jag vill med andra ord 

undersöka hur dessa två grupper arbetar inom en finanspolitisk kontext för en förändring. 

Beroende på hur finanskriser ramas in, kommer också olika typer av lösningar att föras upp på 

den politiska agendan (Snow, m.fl., 1986). På grund av detta är inramning nära ihopkopplat 

med makt. I en finanspolitisk kontext, är kampen mellan olika ramar även en kamp om makt, 

det vill säga makten att definiera problemet ”finanskris” för alla medlemmar som ingår i 

samhällssystemet (Jachtenfuchs, 1996). Uppsatsen ämnar visa hur just processen för 

finanspolitisk förändring ser ut inom två grupper av en social rörelse. Därför bidrar studien 

till en både bredare och djupare förståelse om en samtida social rörelse som agerar i en 

finanspolitisk kontext.  Jag kommer därför inte att studera finanskriserna som fenomen, 

istället intresserar jag mig för hur de två grupperna inom rörelsen använder de finansiella 

kriserna som ett verktyg för att få en finanspolitisk förändring. Mitt bidrag kommer därför 

också visa hur en finanspolitisk social rörelse arbetar för att få till en sådan förändring. 

 

 

 



 

 5 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för min definition av vad en social rörelse är. Detta 

gör jag för att läsaren ska få en övergripande bild på vad en social rörelse innebär samt ses av 

andra aktörer i samhället. Sedan kommer jag att presentera hur Occupy Wall Street samt 

Occupy Stockholm kom till.   

2.1. Sociala rörelser 

En social rörelse som definition grundar sig inte sällan på en kollektiv vilja att förändra ett 

samhälle. Sociala rörelser kan därmed ses som element i ett samhälles förändringsprocesser 

(Eyerman & Jamison, 2005). En social rörelse är med andra ord en kritisk rörelse som är emot 

någon del eller större delar av system som råder i ett samhälle. I och med att de är kritiska till 

ett system, är de även per definition i potentiell konflikt med olika makthavare (Wettergren & 

Jamison, 2006). Det rådande, och fram till nu accepterade, ifrågasätts av en grupp människor 

(Wennerhag, m.fl. 2006). En social rörelse ses därför som ett informellt nätverk av människor 

där kollektiva handlingar förs gentemot rådande hierarkiska system (Della Porta & Diani, 

2006). Rörelser är därför öppna för alla människor som sympatiserar med rörelsens 

värdegrund samt anser att rörelsens gemensamma mål är viktigt (Ahrne & Papakostas, 2004). 

En social rörelse är grundad från gräsrotsnivå, utan någon metastruktur som håller aktivisterna 

i schack. Rörelsens struktur uppkommer genom sociala processer inom gruppen, där det är 

gruppdeltagarna som definierar vilka frågor som är viktiga att ta upp och kämpa för 

(Wettergren & Jamison, 2006). Av den orsaken måste en social rörelse arbeta fram en 

kollektiv identitet om vad de anser om en viss sakfråga. Genom att ha en kollektiv identitet får 

rörelsen gemensamma värderingar och åtaganden för sin sak. Detta är viktigt för att få 

människor att vilja delta i rörelsen för ett gemensamt mål (Della Porta & Diani, 2006).   

 

Sociala rörelser kan även förstås i symboliska termer. Vad som menas med detta är att de 

formar sin identitet utifrån sina symboliska handlingar gentemot de dominerande aktörerna 

som finns i ett samhälle. Detta gör de för att belysa de maktstrukturer som råder i ett samhälle 

(Eyerman & Jamison, 2005). Ron Eyerman och Andrew Jamison (2005) skriver hur de sociala 

rörelserna kan synliggöra hur makt utövas samt används genom att utmana de dominerande 
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strukturerna i ett samhälle (Eyerman & Jamison, 2005). I denna studie kommer jag att studera 

rörelser som öppet agerar mot en given politisk ordning. Det vill säga att jag kommer att 

studera aktörer som gått samman utifrån gemensamma värderingar om hur ett statsskick eller 

annan politisk/ekonomisk ordning utövas (Della Porta & Diani, 2006). 

2.2. Occupy Wall Street 

Occupy Wall Street startade den 17 september 2011 på Liberty Square som ligger i 

Manhattans finansdistrikt. I och med växande missbelåtenhet gällande politikernas beslut och 

handlanden under finanskriserna, växte och spred sig denna rörelse över 100 städer runt om i 

USA men även ut till andra delar utanför USA. Gruppen vill föra striden mot storbanker och 

multinationella företag som influerar den demokratiska processen. Syftet är att förtydliga 

Wall Streets roll i den ekonomiska kollapsen. Occupy Wall Street blev inspirerad av 

folkupproret i Egypten och Tunisien som även kommer att kallas för den arabiska våren. 

Målet som gruppen har är att exponera hur de rikaste människorna i världen, ca 1 procent, styr 

en orättvis global ekonomi där den utestänger resten av befolkningen, alltså de resterande 99 

procenten (Uppkomsten av Occupy Wall Street). Anledningen till varför jag beslutade att 

studera Occupy Wall Street är för att det var den allra första gruppen som startades och som 

sedan andra Occupy-grupper utgick ifrån. 

2.3. Occupy Stockholm 

Occupy Stockholm är Sveriges motsvarighet till Occupy Wall Street och även de en lokal 

politisk protest gentemot globala finansiella, ekologiska samt sociala kriser världen över. De 

har hämtat inspiration efter de internationella protesterna som har förts över hela världen och 

fokuserar på att få till en global förändring över hur den globala finanspolitiken formas. 

Gruppen har som mål att bjuda in människor till diskussion om olika system samt ge 

alternativa lösningar för att häva dessa system samt de kriser som existerar (Hur Occupy 

Stockholm uppkom). Occupy Stockholm valde jag att studera för att det är en rörelse som 

utgår ifrån Occupy Wall Street samt att rörelsen agerar i Stockholm.  
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3. Teori och tidigare forskning 

3.1. Val av teori 

Min studie fokuserar på hur två grupper inom Occupy-rörelsen tolkar och föreslår lösningar 

på finanskriser. För att kunna analysera detta kommer jag främst att använda mig av David 

Snow & Robert Benfords (1986, 1988, 2000) inramningsbegrepp. Fördelarna med att använda 

sig av Snow och Benfords arbeten om inramning är att det är en välanvänd sociologisk 

begreppslig utgångspunkt som bygger vidare på Erving Goffmans teori om inramning. 

Begreppet inramning och idéerna om hur dessa används av rörelser är dessutom lätta att 

tillämpa på så sätt att de belyser de nyanser som kan finnas på gruppernas officiella dokument 

samt foruminlägg. Genom att använda mig av inramningsbegreppet kommer jag även kunna 

urskilja de lösningar som grupperna vill använda mot gällande och kommande finanskriser, 

men även se hur grupperna får ut sin inramning till andra aktörer i samhället. Nackdelen med 

begreppet som beskrivs och som används av Snow och Benford är att begreppet kan antingen 

formuleras för vagt eller för strikt. Om inramningsbegreppet formuleras för vagt, kan jag få 

allt för allmänna resultat ur mitt empiriska material, om jag håller begreppet för strikt kan jag 

missa väsentliga delar i resultatet. 

3.2. Teoretiska utgångspunkter 

3.2.1. Rationalitet och Intressen 

Jag kommer att undersöka hur Occupy-grupperna handlar för att kunna omforma nuvarande 

finanspolitiska utgångspunkter och intressen. För grupperna handlar det om att de ska få ta 

plats i det politiska rummet för att ha möjlighet att omvandla finanspolitiska opinionens 

intressen för att sedan förändra finanspolitiken för ett helt samhälle. För att komma in i dessa 

politiska rum krävs det att rörelsen har en stor grupp aktivister bakom sig som kan verka som 

politisk murbräcka (Della Porta & Diani, 2006). 

 

De sociala grupperna agerar rationellt för att kunna omforma de finanspolitiska ledarnas 

intressen. Tanken med detta tillvägagångssätt är att ha möjlighet att skjuta fram gruppernas 

intressen på den finanspolitiska agendan. Därför är inramningsteorier och rationalitet 



 

 8 

närbesläktade. Sociala gruppernas mål är att agera rationellt baserat på deras normativa 

intressen för att omforma givna finanspolitiska normer och ramar (Finnemore & Sikkink, 

1998). 

 

Finanspolitiska ledare har som mål att bekämpa lågkonjunkturer och finansiella kriser. 

Medlen för att bekämpa dessa lågkonjunkturer och finansiella kriser är byggda med hjälp av 

argument som är formade inom ramen för den finansiella politiken. Enligt Martha Finnemore 

& Kathryn Sikkink (1998), kan dessa argument anses som ”rättfärdiga” och ”riktiga” då de 

fungerar som normer inom det finanspolitiska rummet.   

 

För att få till en förändring, kommer de sociala grupperna att försöka visa och övertala 

medborgare och andra organisationer om vad som är fel i det rådande systemet. Sociala 

grupperna visar vad det är hos rådande normer som gör systemet illegitimt (Finnemore & 

Sikkink, 1998). Occupy-grupperna ska i denna uppsats ses som normbrytare som försöker få 

fram en förändring i den rådande finanspolitiska kontexten. Grupperna arbetar internt fram 

nya ramar och försöker övertyga en kritisk massa att omfamna dess alternativa ram för att 

skapa, enligt grupperna, ett sundare samhälle. De har ett intresse att skapa ett samhälle eller 

förändra delar av samhället på ett sätt som inte är möjligt i den rådande samhällsstrukturen.  

3.3. Inramningsteori   

Erving Goffman var den som introducerade begreppet inramning inom sociologin. Goffman 

utvecklade även en teori baserat på samma begrepp. På senare tid har samhällsvetare tagit 

fasta på begreppet och på olika sätt utvecklat idéen om inramning. Goffmans teori grundar sig 

på att människors olika erfarenheter kan belysas från olika perspektiv, eller inramningar 

(Goffman, 1974). Genom att tala om ett problem med hjälp av en inramning, kan det 

normaliserade och accepterade fenomenet bli problematiserat och diskuterat. Goffman menar 

att en forskare kan använda sig av olika strukturer eller scheman för att lokalisera och 

identifiera konkreta fenomen eller erfarenheter som urskiljer en speciell inramning (Goffman, 

1974).   

 

Två forskare som har tagit fasta på resonemanget om inramning är David Snow och Robert 

Benford. Vad som dock skiljer Goffmans analys gentemot Snow och Benfords är att Goffman 

fokuserar till stor del på enskilda människors liv och erfarenheter. Snow och Benford har 
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istället vidgat det teoretiska ramverket i sin forskning till att inkludera fler och kollektiva 

aktörer såsom sociala rörelser. Enligt Snow och Benford ska ramar ses som en strukturell bas 

av olika perspektiv och värderingar. Inramning är därför ett mycket viktigt begrepp för att 

förstå och belysa hur sociala rörelser fungerar. Två olika sociala grupper kan se ett fenomen 

som ett problem, men om de utgår ifrån två olika ramar, kommer helt olika lösningar att 

appliceras på problemet. Sociala rörelser är därför, enligt Benford, mycket noga med vilken 

ram det är som de sänder ut till sin omgivning (Benford, 1993). Det är denna ram som i sin tur 

guidar rörelsens deltagare till kollektiva samt individuella handlingar. Inramning ska därför 

ses som det moraliska och teoretiska ankare som legitimerar en viss typ av handling. 

Handlingen fungerar i sin tur som en ramförstärkande process (Benford, 1993).  

 

Sett ur det här perspektivet kan inramningen ligga till grund för att människor förflyttar sig 

från salongerna ut till barrikaderna.  Men för att lyckas med att få människor från salongerna 

ut till barrikaderna, använder sig de sociala rörelserna av vad Snow och Benford kallar för 

frame allignment eller ramalliering. Ramalliering ska förstås som en social rörelses sätt för att 

få gehör för sin inramning på ett fenomen eller problem. Genom att sociala rörelser använder 

sig av ramalliering, kan de visa för den enskilda individen att de delar samma intressen och att 

rörelsen och individen har samma meningsuppfattningar (Snow, m.fl., 1986). När den 

enskilde individen inser detta, kommer den sociala rörelsen växa och få fler anhängare. Därför 

är begreppet om ramalliering en viktig vidareutveckling av inramningsteorin.  

 

En inramning gör det möjligt att känna igen samt tolka olika sociala situationer och problem. 

Detta innebär att inramningar fungerar som ett verktyg som används av alla människor och 

organisationer, däribland sociala rörelser, för att tolka olika händelser, fakta eller symboler 

(Jachtenfuchs, 1996). Utan ramar är det svårt att förstå världen och därför är ramar den vitala 

delen i vår förståelse av exempelvis finansiella kriser. En ram kan med andra ord förenkla 

men även förstå hur en social rörelses agenda ser ut. Det finns även flera perspektiv på olika 

fenomen och problem och därför kan det finnas flera ramar som är aktiva på en och samma 

gång. Markus Jachtenfuchs (1996) menar att när olika grupper har olika inramningar, kommer 

dessa inramningar ibland att komma i konflikt med varandra. Konkurrerande inramningar kan 

krocka med olika idéer, intressen och definitionsproblem. Inramningskonkurrens är en 

politisk process där makt och resurser har stor påverkan (Jachtenfuchs, 1996). I slutändan är 

inramningskonkurrensen en strid för att fastställa olika problem och definitioner. I en 

finanspolitisk kontext är kampen mellan olika inramningar därför en kamp om makt - makten 
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att kunna definiera en situation för alla medlemmar i ett samhällssystem (Jachtenfuchs, 1996). 

På grund av denna konkurrens mellan olika ramar, är det av yttersta vikt för sociala rörelser 

att slå ut andra konkurrerande inramningar med hjälp av tunga argument och debatter.  

 

Ramalliering innebär att inramningar inte bara existerar inom en grupp utan även blir 

kommunicerade samt expanderande till andra grupper och människor. För att en handling ska 

ses som legitim, måste handlingen och tankarna runt handlingen bli kommunicerad ut till de 

tänkta åhörarna. Denna kommunikation studeras med hjälp av begreppet ramalliering. Denna 

tillvägagångssätt är länken mellan sociala rörelsers perspektiv och tolkningar av den breda 

allmänheten (Snow, m.fl., 1986). 

3.4. Tidigare forskning 

Det finns gott om tidigare studier om sociala rörelser liksom studier av antikapitalistiska 

rörelser. Jag kommer här att presentera några studier som relaterar till det begrepp som jag 

använder i min analys. Jag kommer också att presentera studier av den så kallade 

antikapitalistiska rörelsen, som i viss mån kan sägas också varit en finanskritisk rörelse. 

 

Den antikapitalistiska rörelsen växte fram som en protest mot den ekonomiska globaliseringen 

under 1900-talet och början av 2000-talet (Skrimshire, 2006). Ett intresse inom den 

antikapitalistiska rörelsen var att forma ett nytt och mer rättvist ekonomisk-politiskt system 

som skulle gynna alla. Ett av de många förslag som lyftes fram var Tobinskatten
1
, som en 

lösning på problemet för nationalstater relaterade till den ekonomiska globaliseringen. Stefan 

Skrimshire (2006) studie om antikapitalistiska rörelser under 2000-talet visar hur de har en 

vision på hur ett ekonomiskt samhälle bör se ut. Genom att använda sig av ideologiska 

kategorier, analyserar Skrimshire (2006) antikapitalistiska gruppers syn på ett idealsamhälle.  

 

En annan forskare som har studerat den antikapitalistiska rörelsen är James Heartfield (2003). 

Denna studie analyserar hur den rörelsen, med många grupper och aktivister, var emot den 

rådande världspolitiken driven av aktörer som G8 länderna, Världsbanken samt Förenta 

Nationerna. Enligt Heartfield (2003) var den antikapitalistiska rörelserna mer emot ett 

kapitalistiskt samhälle än en globaliserad värld. Rörelsen var emot globala storföretag och 

                                                 

1 Tobinskatt: en skatt på finansiella transaktioner, många gånger kopplat till utländsk valuta (Tobinskatt).  
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ansåg att små företag var ett bättre alternativ, speciellt lokala småföretag från tredje världen. 

Heartfield (2003) visar att storföretag enligt dessa rörelser gör så att små företag inte kan 

komma ut på marknaden och det var främst människor från tredje världen som fick problem. 

Heartfield (2003) jämför tidigare rörelser gentemot den antikapitalistiska rörelsen under 2000-

talet.  

 

Några som har studerat den antikapitalistiska rörelsen utifrån en inramningsteori är Craeme 

Chester och Ian Welsh (2004). Dessa två författare analyserar hur olika grenar inom samma 

rörelse agerade utifrån olika inramningar under protesterna i Prag, september 2000. Syftet 

med studien var att undersöka hur en inramning fungerade inom olika grenar av samma 

rörelse (Chester & Welsh, 2004). För att kunna undersöka dessa grenar kartlade forskarna 

olika inramningar som aktörerna, inom de olika grenarna inom rörelsen, använde sig av. 

Forskarna delade sedan in inramningarna i olika färger som representerade de olika 

inriktningarna inom en och samma rörelse (Chester & Welsh, 2004). Färgskaleanalysen 

visade att det fanns olika inramningar inom rörelsen. Detta påvisar hur olika agendor går att 

användas inom en och samma rörelse men även att sociala rörelser kan arbeta för deras egna 

ändamål men samtidigt inkludera andra värderingar för att utöka sin inramning och på så sätt 

utöka antalet aktivister i rörelsen (Chester & Welsh, 2004).  

 

En annan forskare som har studerat hur ramalliering fungerar inom olika sociala rörelser är 

Stephanie Louise Tombari (2010). Tombari studerade två internetbaserade plattformar, drivna 

av rörelsen Global Call to Action Against Poverty. Rörelsen använde sig av ramalliering för 

att utöka medborgerligt engagemang i antifattigdomsrörelsen (Tombari, 2010). Syftet med 

denna studie var att undersöka hur olika ramallieringar fungerar på internetplattformar. 

Forskaren poängterar hur viktigt internet kan vara som verktyg för att få ut sin inramning till 

andra aktörer. Genom att studera olika texter, foton och videon på de olika hemsidorna kunde 

Tombari visa att rörelsen medvetet använde olika ramallieringar för att få ut sin inramning till 

andra aktörer, då rörelsen inkluderade fler värderingar utöver den egna agendan. Detta visar 

hur viktigt det kan vara med internetplattformar för att få ut sin inramning till aktörer. Genom 

att underlätta tillgången av information till människor kan olika sociala rörelser få ut sin 

inramning som annars skulle vara svårare att ta del av (Tombari, 2010).  

 

Denna genomgång har indikerat att inramning och ramalliering är en viktig fråga att studera, 

vilket jag också kommer att göra i min analys av de båda Occupy-grupperna. Mina två första 
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frågeställningar är formade för att kunna urskilja Occupy-gruppernas inramningar samt vad de 

har för lösningar på ett finanspolitiskt problem. Detta kan kopplas till Chester och Welsh 

studie om hur olika inramningar fungerade inom den antikapitalistiska rörelsen, något som jag 

kommer att föra vidare till min egen studie. Min sista frågeställning har som mål att utläsa 

vilka ramallieringsprocesser som de båda grupperna för, vilket även Tombari forskade om i 

sin studie.  

4.Metod 

4.1. Val av metod 

Detta avsnitt återger hur jag har gått tillväga för att kunna genomföra min studie.  Jag har valt 

att basera min forskningsstrategi på en fallstudie, där den i sin tur är baserad på en kvalitativ 

metod. Fallstudien ger mig möjlighet att studera en social rörelse på djupet (Bryman, 2009). I 

mitt fall har jag valt att studera två olika grupper inom Occupy-rörelsen, Occupy Wall Street 

samt Occupy Stockholm. Denna metod ger mig möjlighet att ge en nyanserad och klar bild 

över hur två grupper inom en social rörelse arbetar inom en finanspolitisk kontext (Bryman, 

2009).   

 

4.1.1. Tillvägagångssätt 

Occupy-rörelsen är en social rörelse som har fått mycket uppmärksamhet. Det beror mycket 

på att det är en rörelse som har haft stor tillväxt runt om i världen. I och med att rörelsen 

består av flera grupper, är det även lätt att hitta empiriskt material gällande rörelsen och dess 

agenda. Det är även skälet till varför jag intresserar mig för dessa två grupper inom rörelsen, 

då de är de mest omtalade grupperna i USA och Sverige. På så vis hoppas jag kunna utreda 

huruvida Occupy-rörelsen driver samma frågor i USA och i Sverige (Fielding, m.fl., 2008).  

 

Det första steget i min arbetsprocess var att söka efter användbart material till studien. Jag 

ville lära känna området samt undersöka vad tidigare forskning fått fram om sociala rörelser 

kopplade till en finanspolitisk kontext. Utifrån mitt syfte valde jag att använda mig av en 

deduktiv forskningsstrategi (Blaike, 2000). Det innebär att jag utgick från två redan befintliga 
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teoretiska begrepp relaterade till inramning och det var dessa som guidade mig i mitt 

kunskapssökande. Jag kommer därmed att använda två befintliga inramningsteorier för att 

undersöka en social rörelse. Fokus i studien kom att vara hur två grupper inom en social 

rörelse ramar in fenomenet finanskris i relation till andra aktörer. I och med att jag utgår från 

att göra en fallstudie, har jag kunnat ställa de två grupperna emot och i relation till varandra 

för att kunna urskilja några skillnader och likheter inom en och samma rörelse. Detta kom att 

underlätta analysen om gruppernas arbete (Blaike, 2000).  

 

Tack vare dagens teknik kan många sociala rörelser använda sig av Internet för att få ut sin 

inramning till andra aktörer i samhället. Därmed kunde jag ta del av den information som går 

att finna på gruppernas egna hemsidor. En fördel av att använda sig av material tillgängligt på 

de sociala rörelsernas egna hemsidor är att det är ett kostnadseffektivt sätt att söka efter 

material (Fielding, m.fl., 2008). Därför valde jag att ta del av offentliga dokument samt olika 

forum som förs på den sociala rörelsens hemsidor. Fördelen med att använda sig av olika 

forum är att de många gånger är aktiva just nu, samtidigt som de kan bidra med en mängd 

fakta och material (Fielding, m.fl., 2008). En annan fördel med att använda sig av insamlat 

material från de två gruppernas hemsidor, är att jag som forskare kan ta del av material som 

annars vore geografiskt omöjligt (Fielding, m.fl., 2008). Detta ger min studie en bredd som 

annars inte skulle ha varit möjlig (Fielding, m.fl., 2008).   

4.1.2. Begränsningar 

Det finns dock en del nackdelar med att använda sig av material från Internet. Problemet är att 

jag som forskare bara tar del av information som gynnar rörelsens åsikter (Fielding, m.fl., 

2008). Detta problem kan kopplas till källkritik. Det är väsentligt för en social rörelse att växa 

och utöka sin medlemsbas. Om detta inte görs, tynar den sociala rörelsen långsamt bort. 

Därför finns det risk att den sociala rörelsen ger uttryck för en kritik till det finansiella 

systemet som kanske inte alltid är korrekt, i syfte att öka sin medlemsbas. En annan nackdel 

är att de negativa effekterna hos en konkurrerande ram kanske inte alltid stämmer (Fielding, 

m.fl., 2008). Ytterliggare en reflektion som jag har gällande källkritik är att rörelsens alla 

medlemmar förmodligen inte kommer till tals på Internet. Det är förmodligen bara de allra 

mest engagerade aktivisterna som skriver på Internet, därför finns det risk att jag missar 

helheten i de diskussioner som förs inom grupperna. Detta måste ses som en viktig 

begränsning i min studie. Samtidigt är de artiklar och texter som läggs ut på Internet ett samlat 

uttryck för grupperna, vilket innebär att dessa texter på Internet endast är en liten del av hela 
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det alster som definierar grupperna. Detta innebär att det bli svårt att undersöka olika tvister 

inom den sociala rörelsen med hjälp av de dokument som jag kommer ta del av, eftersom 

dokumenten många gånger saknar nyanser (Bryman, 2009).  Ytterligare en risk vid studier av 

offentliga dokument som presenteras av den sociala rörelsen kan kopplas till partiskhet. 

Offentliga dokument är skapade för att skapa emotionella kontaktytor hos läsaren. Därför ökar 

risken för partiskhet och att den sociala rörelsens eget synsätt blir väldigt framträdande 

(Bryman, 2009).  Denna begränsning kan även leda till överskattningar angående den sociala 

rörelsens konsensus på hur den ramar in samt uppfattar finanskrisens utbredning.  

4.1.3. Det empiriska materialet 

Denna studie är baserad på olika dokument, nyhetsartiklar samt foruminlägg som finns 

tillgängligt på gruppernas egna hemsidor. På grund av tidsbrist har jag inte utfört några 

intervjuer med några personer som har anknytning till Occupy-grupperna. Genom att använda 

mig av skrivet material kan jag ta del av officiella uttalanden samtidigt som metoden ger 

andra forskare möjligheten att kopiera min studie, i valideringssyfte. Detta skulle vara 

betydligt svårare om jag gjorde intervjuer (Bryman, 2009).  Med hjälp av färdigskrivet 

material kommer jag att ha tydliga referenser till hur jag hittade olika argumentationer och 

citat. 

  

Det första steget i datainsamlingen var att samla in allt material om rörelsen, främst från 

Occupy Wall Street rörelsen samt Occupy Stockholms hemsidor. Datainsamlingen fungerade 

på så sätt att jag tog del av allt material som produceras på gruppernas hemsidor. Efter 

datainsamlingen hade jag upp till tusen sidor av material. För att det skulle vara möjligt att 

korta ned antalet sidor av det empiriska materialet, började jag leta efter några nyckelord i 

texterna för att kunna sortera ut det mest väsentliga underlaget. Nyckelorden var: finanskris, 

åtgärder samt problem. Efter att ha valt ut texter med nyckelord, valde jag att applicera mina 

valda indikatorer på materialet. För att kunna forma mina indikatorer använde jag en 

idealanalys som jag baserade på mina två teoretiska utgångspunkter. Utifrån dessa två teorier, 

skapade jag indikatorer som fungerade som ett raster utifrån vilket jag tolkade textmaterialet. 

Dessa indikatorer var förhållandevis breda i sina formuleringar. Detta hjälpte mig att tolka 

vitala delar och meningar i det empiriska materialet och hjälpte mig att komma till mina 

resultat.   
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4.1.4. Idealanalys – Den metodologiska utgångspunkten 

För att kunna urskilja hur de två Occupy-grupperna ramar in en finanspolitisk kontext, 

kommer jag att använda mig av en idealanalys. Min idealanalys fungerar på så sätt att jag har 

renodlat mina två teorier med hjälp av sammanfattande indikatorer. Detta gjorde jag för att 

kunna renodla vitala drag i det teoretiska materialet för att sedan kunna applicera dessa 

indikatorer på det empiriska materialet och lättare ha möjlighet att tolka materialet (Bergström 

& Boreús, 2005). Idealanalysen kommer att vara baserad på de analyser om inramning som 

Snow och Benfords arbeten (Snow m.fl., 1986; Snow & Benford, 1988; Snow & Benford, 

2000). De har arbetat med inramningsteorin under flera decennier och har publicerat delar av 

sin begreppsliga utveckling efterhand. Grunden för tankar relaterade till idéplanet blev 

publicerad 1988, medan arbetet kring handlingsplanet publicerades redan 1986. Dessa två 

studier hade ingen teoretisk sammankoppling, men jag har kopplat ihop dessa två analyser till 

en enda.  

 

Jag använder Snow och Benfords begreppsliga ramverk för att identifiera vissa koncept och 

indikatorer i det empiriska materialet. (Snow m.fl., 1986; Hsieh & Shannon, 2005). De 

indikatorer jag kommer att använda mig av presenterar jag i en senare del av uppsatsen. 

Indikatorerna är formulerade av mig men baserade utifrån den inramningslitteratur som jag 

har tagit del av. Själva målet med detta angreppssätt är att validera, det jag anses mäta, med 

hjälp av mina indikatorer och på så sätt kunna analysera det empiriska materialet (Hsieh & 

Shannon, 2005). Den empiriska analysen genomförde jag genom att applicera mina 

indikatorer på det empiriska materialet. Detta gjordes för att kunna sortera ut olika delar och 

meningar ur det empiriska materialet som överenstämde med mina utformade indikatorer. På 

så sätt kunde jag sortera ut det som klassificerades som väsentligt och det som inte var lika 

väsentligt. Genom att jag redan hade utfört en sortering med hjälp av mina nyckelord, blir 

idealanalysen det centrala i min kodning av materialet.   

 

Kodningen och analysen av det empiriska materialet gjorde jag i ett samspel med mina 

teoretiska indikatorer. Kodningen och analysen ska inte ses som en rak och stringent process. 

När jag hade mitt urval av det empiriska materialet framför mig, läste jag igenom det flera 

gånger. Det jag fokuserade på i dessa texter berodde på vilket avsnitt av inom idé- och 

handlingsplanet som jag undersökte. Mina indikatorer hjälpte mig att förstå vad som var 

skrivet i det empiriska materialet och hur jag skulle tolka olika delar av materialet. 



 

 16 

4.1.6. Den förklarande inramningen – Idéplanet 

På idéplanet har jag gått igenom två olika moment, dels för att få förståelse om den Occupy-

gruppernas förklarande ram, dels vilka lösningar som grupperna vill använda sig av för att 

lösa finansiella kriser. För att kunna utläsa detta plan, krävs det att man studerar de olika 

argument som grupperna för. Det är här på idéplansnivån som en social rörelse sätter sin 

agenda. Anhängare inom en social rörelse har därför en delad syn samt förståelse med andra 

anhängare, exempelvis om den finanspolitik som förs (i Occupy-rörelsens fall). De kommer 

därför tillsammans med andra anhängare kunna se och benämna vilka som är ansvariga samt 

stipulera hur man ska råda bot på problemet (Snow & Benford, 2000).  

 

De två analytiska moment som jag kommer att gå igenom kallas för Diagnostisk- och 

Prognostisk inramning.  

4.1.6.1. Diagnostisk inramning 

En problemorienterad social rörelse söker efter olika botemedel eller förändringar till en 

situation som de uppfattar som problematisk. De kommer att försöka visa vad och vem som är 

skyldiga samt visa den kausala länken mellan ett problem och olika aktörer (Snow & Benford, 

1988). En social rörelse gör det genom att påvisa för andra vad de anser är problemet med till 

exempel en finanskris, uppfattningar som de sen försöker sprida till andra aktörer i samhället 

samtidigt som de även kan försöka skapa en direkt förändring i frågan de driver. Grupper 

inom enskilda sociala rörelser kan ha gemensamma uppfattningar angående ett policyområde 

som de sedan vill förmedla till andra aktörer. Exempelvis kan de vara eniga om att 

finanskriser är skadliga. Dock kan samstämmigheten om de underliggande faktorerna om den 

kausala länken om ett problem variera. Vissa grupper kanske tycker att kapitalismen är roten 

till kriserna eller så kan en urholkad demokrati ses som problemet (Snow & Benford, 2000).  

4.1.6.2. Prognostisk inramning 

Prognostisk inramning är det andra momentet på idéplanet. I detta moment kommer jag inte 

bara undersöka vilka lösningar som de båda Occupy-grupperna vill använda sig av, utan även 

vilka lösningar man ska använda för att lösa ett problem (Snow & Benford, 1988). Normalt 

sett finns det en länk mellan en social rörelses diagnostiska och prognostiska inramningar 

(Snow & Benford, 2000). Om, till exempel, en grupp inom en social rörelse anser att det är 

globaliseringen som har bidragit till en finanskris, kommer de att forma olika lösningar till att 
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stävja den typen av globalisering (Benford, 1993). Prognostisk inramning är därför alltid 

kopplad till önskade förändringar i den verklighet som den sociala rörelsen redovisar i sin 

diagnostiska inramning.  

4.1.6.3. Indikatorer för idéplanet 

I detta avsnitt presenterar jag mina indikatorer på idéplanet. Jag har i tabellen nedan listat de 

operationella indikatorer som jag har använt för att undersöka de två gruppernas diagnostiska 

samt prognostiska inramning. Jag har tagit dessa indikatorer utifrån den inramningslitteratur 

som finns tillgängligt. Ju fler indikatorer jag kan finna utifrån det empiriska materialet, desto 

mer underlag kommer jag att få för att kunna urskilja gruppernas förklarande inramning som 

de använder sig av.  

 

 

Tabell 1: Indikatorer för idéplansnivån  

Operationella indikatorer idéplansnivån 

Diagnostisk inramning Prognostisk inramning 

 Vilken kausal länk används? 
 Förslag på lösningar på aktuella och 

kommande finansiella kriser. 

 Vad problematiseras 
 Förslag på strategier och taktiker till 

förändring. 

 Vad/vilka beskylls för dessa problem?  

 

 

4.1.7. Ramalliering – Handlingsplanet 

För att kunna förstå hur de två grupperna använder sin prognostiska inramning i relation till 

andra utanför grupperna, använder jag begreppet ramalliering. Begreppet ska förstås som de 

idéer om aktiviteter som används av en social rörelse för att kunna utöka sin inramning 

gentemot andra gruppers konkurrerande inramningar (Snow, m.fl., 1986). För att få gehör för 

sina idéer och lösningar, måste grupperna få ut dem till en större massa. Det finns tre olika 

sätt som de båda grupperna kan få ut sin inramning på (Snow, m.fl., 1986).  

4.1.7.1. Överbryggning 

Överbryggning är den process, där två olika enheter av människor, med likvärdiga åsikter 

eller ideologier angående ett fenomen, förs samman. En social rörelse verkar för att fånga upp 
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de personer som har samma värderingar men ingen organisatorisk bas att stå på. Genom detta 

arbete har en social rörelse möjlighet att länka samman oorganiserade personer med den 

sociala rörelsen. Arbetet leder till att de oorganiserade får en gemensam grund för hur de ska 

förmedla sitt missnöje (Snow, m.fl., 1986). Denna process hjälper därför en rörelse att få ut 

sin diagnostiska och prognostiska ram till andra människor som har likvärdiga åsikter och 

som känner att de vill göra någonting åt saken.  

 

En social rörelse arbetar aktivt med att sprida information angående ett fenomen, vilket den 

senare för vidare till andra aktörer som annars skulle ha problem att få tag på denna 

information. Den sociala rörelsen arbetar även aktivt med att sprida information från andra 

mindre aktörer och rörelser vilka annars inte skulle bli hörda (Keck & Sikkink, 1998; Snow, 

m.fl., 1986). Överbryggning innebär också att olika sociala rörelser hjälper varandra att få ut 

sina budskap gällande ett problem. När en social rörelse använder sig av överbryggning, kan 

de många gånger även inkludera människors egen historia i sitt material. Detta ger materialet 

en verklighetsförankring och visar hur ”vanliga” människor drabbas av ett problem, 

exempelvis att människor drabbas av ekonomiska problem på grund av finanskrisen. Genom 

att påvisa människors öden blir det lättare för människor att känna empati (Keck & Sikkink, 

1998; Snow, m.fl., 1986). I mitt fall innebär detta att de båda Occupy-grupperna arbetar aktivt 

för att sprida information till andra människor.  

4.1.7.2. Utsträckning 

En social rörelse använder sig av utsträckning när de inte kan nå upp till det inflytande som 

behövs för att få till en förändring inom ett policyområde (Snow, m.fl., 1986). När en social 

rörelse märker av att de inte har tillräckligt med anhängare eller kanske fel anhängare, kan de 

använda sig av utsträckning för att kunna öka antalet anhängare. En social rörelse som arbetar 

till exempel med en viss policy, kan använda sig av olika värderingar eller åsikter som inte 

har en stark samhällelig förankring. För att ha möjlighet att öka antalet aktivister, kan en 

social rörelse inkludera andra värderingar i sin agenda som ses som viktiga för andra grupper i 

samhället (Snow, m.fl., 1986). Det vill säga att en social rörelse inkluderar sekundära 

värderingar utöver sin primära värdering, men som kompletterar dess intressen samtidigt som 

den ökar i antalet aktivister (Snow, m.fl., 1986). I mitt fall kan de båda grupperna inkludera 

andra värderingar förutom den finanspolitiska agendan för att kunna locka till sig fler 

aktivister till rörelsen.  
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4.1.7.3. Utvidgning 

Det tredje och sista sättet som en social rörelse kan använda sig av för att få ut sin 

diagnostiska och prognostiska ram kallas för utvidgning. Utvidgning betyder i denna kontext 

att en social rörelse identifierar sig själva med vad som ses som inneboende värderingar i 

samhället men även olika symboliska handlingar (Snow & Bendford, 2000). Genom att den 

sociala rörelsen utvidgar sin argumentation till händelser som sker utanför den direkta 

finanspolitiska kontexten, kan den öka sin medlemsbas och få fler anhängare. Ett exempel kan 

vara att en grupp ställer sig bakom en dotter vars mamma ligger på vårdhem där hon missköts 

eller att man ställer sig bakom den folkliga revolutionen i Nordafrika. I dessa fall kan en 

grupp exempelvis säga att kapitalism står för familjens söndervittrande medan en annan står 

för att starka familjevärderingar och en trygg tillvaro när man blir gammal. Genom att 

använda sig av dessa strategier får den sociala rörelsen kontakt med människor som annars 

kanske är ointresserade av finanspolitik och därigenom kan den sociala rörelsen fortsätta växa 

(Keck & Sikkink, 1998). I mitt fall kan detta innebära att Occupy-grupperna inkluderar många 

andra sociala händelser såsom att kapitalismen är orsaken varför det har skett en finanskris.  

4.1.7.4. Indikatorer för handlingsplanet 

I detta avsnitt presenterar jag mina indikatorer på handlingsplanet. Dessa utformades utifrån 

inramningslitteraturen. Indikatorerna tillämpades sedan på det empiriska materialet för att 

kunna koda samt utföra en analys.  

 

Tabell 2: Indikatorer för Handlingsplanet 

Operationella indikatorer för att kunna göra en handlingsplansanalys 

Överbryggning Utsträckning Utvidgning 

 Sammanlänkning av 

oorganiserade personer till en 

enhetlig grupp. 

 Tillägg av flera 

värderingar förutom 

en finanspolitisk 

värdering. 

 Identifiering genom 

användande av samhället 

fastställda moraliska 

värderingar. 

 Samarbete mellan olika 

sociala rörelser och personliga 

berättelser. 

 Aktiv utökning av 

medlemmar från 

olika samhällsklasser 

och bakgrund. 

 Användandet av symboliska 

handlingar och händelser för 

ramimplementering. 

 Inkludera/tillförse information 

för/till marginaliserade/nya 

grupper av anhängare 

 Inkludering av 

problem och frågor 

som har stark 

samhällsförankring. 

 Använder övertalande och 

målande förklaringar för att 

utöka människors medvetenhet 

inom det finanspolitiska 

policyområdet. 
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5. Resultat 

Syftet med denna uppsats är att redogöra de tillvägagångssätt två Occupy-grupper använder i 

sin strävan att skapa legitimitet för alternativa finanspolitiska policys. I detta avsnitt kommer 

jag redovisa resultaten utifrån en noggrann analys av det empiriska materialet.  

5.1. Resultat från analysen av idéplanet 

5.1.1. Diagnostisk inramning 

För att besvara min första fråga, ” Hur ramar Occupy-grupperna in 2000-talets finansiella 

kriser?”, fokuserar jag hur den sociala rörelsen beskriver och tolkar de senaste årens 

finanskriser. Mina operationella indikatorer fungerade bra och ligger till grund för min analys. 

I tabellen nedan visar jag mina indikatorer och sedan följer min resultatdiskussion.  

Tabell 3: Diagnostisk inramningsindikatorer 

Operationella indikatorer på idéplansnivå 

Diagnostisk inramning 

 Vilken kausal länk används? 

 Vad är problemet? 

 Vad/vilka beskylls för problemet? 

 

Genom en analys med intresse för rörelsen hur de diagnostiserar sitt problem går det att förstå 

hur grupperna ramar in finanspolitiska problem samt visar vilka de håller som ansvariga för 

problemet. I detta avsnitt kommer jag att presentera hur Occupy Wall Street samt Occupy 

Stockholm ramar in ett finanspolitiskt problem.  

 

“Occupy Wall Street kämpar emot den enorma makt som storbanker och multinationella 

företag har över den demokratiska processen, samt mot Wall Streets roll i den nu pågående 

ekonomiska krisen som har orsakat den största recessionen under flera generationer” 

(Uppkomsten av Occupy Wall Street).            
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Citatet ovan är beskrivande för Occypy Wall Street. Gruppen ger en tydlig beskrivning hur 

det (uppfattade) kausala sambandet ser ut mellan å ena sidan banker och storkonglomerat och 

å andra sidan den pågående finansiella krisen. Enligt citatet är det inte ekonomin i sig som har 

problem. Istället anser Occupy Wall Street att finanskrisen snarare är ett symptom på ett 

felande demokratiskt system. Kopplingen mellan vanliga medborgare och den politiska 

processen verkar enligt gruppen vara borta, istället dikterar några få men mäktiga spelare hur 

vårt samhälle ska fungera och se ut. Occupy Wall Street menar att storbanker och 

multinationella företag påverkar det ekonomiska systemet vilket i sin tur påverkar politikerna. 

Detta indikerar att det ekonomiska systemet är skapat för att gynna de som redan är rika, 

enligt gruppen. Occupy Wall Street anser att det är på grund av detta system som en finanskris 

kan ske, vilket även kan utläsas i nästföljande citat.   

 

“Problemet är att vi inte längre lever i en demokrati. Vi lever i en oligarki, som är en form av 

statsmakt där en viss liten grupp människor utövar kontroll över flertalet, och där det främsta 

syftet är att föra korrupta och själviska ändamål” (Grundproblem).  

 

Utifrån citatet ovan går det att förstå vad Occupy Wall Street anser vad problemet är. 

Problemet är att en liten grupp människor utövar kontroll över det politiska systemet och 

finanskriser har skett på grund av bristen inom systemet. Occupy Wall Street anser att det 

politiska systemet styrs av en grupp människor som för dåliga beslut och på så sätt skapas 

finanskriser. Gruppen talar om ett 99 till 1 förhållande. Med detta menar Occupy Wall Street 

att samhällena i väst är toppstyrda av en liten grupp människor som består av 1 procent av 

befolkningen. Resterande 99 procent är vanliga människor som har väldigt lite eller inget 

inflytande alls över den politik som förs.  Denna maktobalans har lett till att det politiska 

systemet urholkats liksom det finansiella systemet. Den finansiella krisen är alltså ingen 

ekonomisk kris per se, det är en demokratisk kris. I följande citat ser vi hur gruppen driver sin 

diskussion vidare och fastställer grundproblemet.  

 

“Den amerikanska staten är således kontrollerad av en oligarki av företagsledare. Oligarkin 

är skyddad av de politiker som är dess bundsförvanter. Genom detta har företagsledare 

möjlighet, vilket de också gör, att ignorera landets lagar. De uppenbara brotten utförda av 

Wall Streets bankirer som orsakade den finansiella krisen 2008 är ett praktexempel på detta” 

(Grundproblem).    
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Samtidigt som detta utdrag visar vad själva problemet enligt dem är, visar det att de menar att 

de som håller det politiska systemet flytande även är de som ska beskyllas för 2008 års 

finanskris och dagens finansiella kris. Enligt Occupy Wall Street är den amerikanska 

regeringen kontrollerad av stora företag och banker eftersom det är dessa aktörer som äger 

den största delen av tillgångarna. Därför beskyddas denna oligarki av alla parter inom den så 

kallade 1 procentsgruppen. De övriga 99 procenten blir marginaliserade och hänvisade till 

läktarna medan beslut tas över deras huvuden. Gruppen använder 2008 års finanskris för att 

visa att detta inte var en finansiell kris utan en demokratisk kris som fick flera samhällen att 

skaka i sina grundvalar.  

Även på Occupy Stockholms hemsida gick det att urskilja mina valda indikatorer.  

 

”Det demokratiska system vi har idag är styrt av finansiella organisationer som påverkar 

våra folkvalda makthavare utan allmänhetens insyn” (Kärnvärden).  

 

Detta citat påvisar hur Occupy Stockholm visar var problemet ligger med dagens system. 

Enligt gruppen styrs inte demokratin av de folkvalda makthavarna utan av stora (finansiella) 

företag. Vad Occupy Stockholm menar är att politiker lätt blir influerade av att få ett växande 

näringsliv och dess överlevnad. Därför speglar detta citat även indikatorn om vem som 

beskylls som boven i dramat tar sig uttryck i gruppen. Ur deras perspektiv är det företagen 

samt korrupta politiker som är skyldiga till att vi har haft två finansiella kriser tätt inpå 

varandra. Occupy Stockholm anser att världen har fått erfara två kraftiga finansiella kriser 

inom loppen av några år på grund av att det politiska system som vi lever i är toppstyrt och 

korrupt. Om samhällena i väst stabiliserar sina demokratiska system, stabiliseras även 

ekonomin. Detta visas i följande citat:  

 

”Dagens ekonomiska system uppmuntrar individualism, girighet samt hänsynslös 

exploatering av natur och människor för ekonomisk vinning. Allt mer pengar och makt flyttas 

längre bort från folket vilket leder till att våra demokratiska institutioner urholkas” 

(Kärnvärden).  

 

Resultatet visar att den diagnostiska ramen som bägge grupperna redovisar i samband med de 

två finansiella kriserna, inte är en alternativ finanspolitisk ram, utan en demokratiram. De två 

Occupy-grupperna formar sin ram genom att påvisa vem som egentligen gagnas av det 

ekonomiska system som är implementerat i västvärlden och hur det ekonomiska systemet är 
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ihopkopplat med det politiska systemet. Det vill säga Occupy-grupperna vill påvisa 

sambandet mellan ekonomin och politiken. För att inte världen ska hamna i framtida 

ekonomiska kriser måste medborgarna få större insyn i hur både den vanliga och ekonomiska 

politiken sköts. Occupy-grupperna anser att en sund ekonomisk politik kan formas först då 

vanliga medborgare får insyn i den politiska processen och en riktig demokrati har upprättats 

som är fri från oligarkin och dess bundsförvanter. Occupy Wall Street för detta argument 

längre än vad Occupy Stockholm gör eftersom den förra lägger mer vikt att det är Wall Street 

som ligger bakom varför det har skett finanskriser. Dock måste det även påpekas att två av 

citaten kommer från ett foruminlägg på Occupy Wall Streets hemsida, vilket kanske inte stöds 

av gruppen. Därför kan detta inte väga lika tungt i argumenteringen såsom inlägg styrda av 

grupperna själva. Men det är ändå intressant att ta upp dessa röster som exempel på vad som 

finns bland gruppernas deltagare.  

5.1.2. Prognostisk inramning 

Utifrån min andra frågeställning: ”Vilka tillvägagångssätt vill Occupy-grupperna använda sig 

av för att komma fram till en lösning på pågående samt framtida finansiella kriser?” kommer 

jag att redovisa hur de båda grupperna använder sig av en prognostisk inramning. Detta görs 

genom att redovisa vilka lösningar grupperna vill använda sig av för att lösa en finanskris.  

Tabell 4: Prognostisk inramningsindikatorer 

Operationella indikatorer på idéplansnivå 

Prognostisk inramning 

 Förslag på lösningar på aktuella och kommande 

finansiella kriser. 

 Förslag på strategier och taktiker till förändring. 

 

Enligt citatet nedan från Occupy Wall Streets hemsida går det att utläsa vilka lösningar de vill 

använda sig av för att kunna lösa pågående och framtida finanskriser.  

 

“Lösning: En författningsändring behövs för att upprätta kontroll över den fjärde statsmakten 

(lobbyindustrin), precis som de tre andra officiella delarna av staten (exekutiv, legislativ & 

domstolarna) styrs av konstitutionell maktfördelning. Denna ändring kan åstadkommas 

genom användandet av Internetmedia såsom e-post, Facebook och Twitter. Om länder i 
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Mellanöstern lyckades använda Internet som medel för att störta diktatorer, kan vi använda 

det för att övervinna oligarkin” (Grundproblem). (…)Författarens red.  

 

I detta citat går det att utläsa vilken prognostisk inramning Occupy Wall Street gör i relation 

till frågan om hur de vill lösa kommande kriser. Lösningen som gruppen argumenterar för är 

olika kontrollmekanismer som medborgarna kan använda gentemot banker och politiker. 

Detta för att underlätta medborgarnas kontroll över de politiska besluten. Något som innebär 

att granskningen för medborgarna ska underlättas så att politikernas handlingar inom den 

politiska arenan blir mer synliggjord. Den konkreta lösningen som gruppen föreslår är att 

underlätta informationsflödet inom den politiska arenan. Occupy Wall Street anser att 

människor i dagsläget har svårt att få information om vilka beslut som tas och vad dessa 

beslut innebär för dem. Genom att förenkla granskningen kommer människor kunna ta del av 

vad som händer och ha möjlighet att ställa politiker till svars ifall maktmissbruk sker. Att 

enbart rösta in en politiker, är med andra ord som de ser det inte tillräckligt, utan folket måste 

även ha möjlighet att kontrollera att de invalda politikerna gör sitt jobb. Att använda sig av 

sociala medier som kontrollverktyg är enligt gruppen ett bra sätt att informera människor om 

politikernas ageranden inom den politiska arenan. På så sätt täpps den informationslucka som 

existerar idag igen. Denna prognostiska inramning fanns även på Occupy Stockholms 

hemsida.  

 

”I vårt politiska system överlåter medborgarna all makt till en liten minoritet, utan några 

begränsningar. De massiva sociala, ekonomiska och ekologiska problem vi alla står inför, 

hänger samman med att våra politiska system är fåmannavälden till sin natur. För att 

allmänintressena ska kunna ges företräde framför enskilda särintressen finns bara en 

lösning: medborgarna måste aktivt delta i politiken” (Kärnvärden).  

 

Det här citatet visar att Occupy Stockholm, liksom Occupy Wall Street, menar att lösningen 

ligger i att medborgarna måste ha möjlighet att vara mer delaktiga i de politiska besluten. 

Gruppen anser att det politiska system vi har idag snarare ställer till det då det endast gynnar 

en liten grupp människor. För att förhindra finansiella kriser, måste medborgarna vara insatta i 

de beslut som sker inom den politiska arenan. I följande citat visar ytterligare en lösning som 

Occupy Wall Street önskar använda sig av.  
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“Vi är alla överens om att vi måste skapa en ny valreform. Den valreform som är 

implementerad åsidosätter att det politiska systemet är ojämlikt. Några vill gärna beskylla 

Federal Reserve, men det politiska systemet har varit utsatt för politisk stämpling av de rika 

långt innan Federal Reserves grundande” (Septemberrevolution) 

 

Det här citatet visar en annan prognostisk inramning som Occupy Wall Street presenterar för 

att kunna förhindra en framtida finanskris. Gruppen vill att en ny valreform genomförs så att 

det nuvarande systemet inte överlever. Enligt gruppen måste det korrupta systemet som endast 

gynnar den 1 procentiga delen av befolkningen ändras. Men för att detta ska bli möjligt måste 

olika reformer genomföras och det är precis vad Occupy Wall Street poängterar i citatet. Här 

visar gruppen hur systemet bara gynnar en viss grupp av människor. För att oligarki-systemet 

ska försvinna måste detta ske genom en ny valreform. Detta är en strategi för att hindra den 

nutida finanskrisen men även för att förhindra en ny ekonomisk kris. Occupy Stockholm går 

ett steg längre då de kräver att folkomröstningar inte enbart ska ha en rådgivande roll i 

politiken, utan även en beslutfattande roll, vilket ses i citatet nedan.  

 

”Vi kräver att folkomröstningar blir beslutsfattande!” (Kärnvärden)   

 

Occupy Stockholm vill med andra ord att medborgarnas beslut ska vara bindande för 

politikerna. Detta för att stärka folkets makt över beslutshavarna samt även den demokratiska 

andan som de inte anser existerar idag.  

 

Summeras gruppernas citat går det att se ett antal lösningar som de vill använda sig av att lösa 

pågående samt framtida ekonomiska kriser. Gruppernas prognostiska ram kan sägas vara att 

de vill ändra det politiska system som existerar idag genom att införa olika demokratiska 

reformer för att stärka den demokratiska förankringen av politiska beslut. För att få möjlighet 

att utkräva ansvar samt få insyn i den politiska processen vill grupperna även använda sig av 

olika kontrollverktyg. Dock verkar det finnas nyanser mellan Occupy Wall Street och Occupy 

Stockholm. Occupy Wall Street formulerar sig starkt kritiskt mot det amerikanska politiska 

systemet. Occupy Stockholm är inte fullt lika kritiska i sin argumentation. Occupy Stockholm 

vill istället förändra att folkliga omröstningar blir bindande istället för att vara rådgivande som 

de är i dagsläget. De kommer därför inte med konkreta lösningar på hur de vill lösa en 

pågående finansiell kris.  
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5.2. Resultat av ramallieringen- handlingsplanet 

Utifrån min tredje frågeställning: ”Hur arbetar Occupy- grupperna för att få sina 

tolkningsramar att övertas av andra, såsom regeringschefer, finansministrar och en bredare 

allmänhet, och få dem att tolka kriserna i linje med dessa gruppers förståelse?” kommer jag 

att presentera mina resultat utifrån överbryggning, utsträckning samt utvidgning.  

5.2.1. Överbryggning 

Tabell 5: Överbryggningsindikatorer 

Operationella indikatorer för att kunna göra en handlingsplansanalys 

Överbryggning 

 Sammanlänkning av oorganiserade personer till en enhetlig grupp.   

 Samarbete mellan olika sociala rörelser och personliga berättelser. 

 Inkludera/tillförse information för/till marginaliserade/nya grupper av anhängare 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera hur grupperna använder sig av överbryggning för att 

föra ut sin inramning.  

 

“Du har kämpat alla krig. Du har arbetat för alla kapitalister. Du har vandrat i alla länder. 

Har du skördat frukterna av ditt arbete, priset på dina segrar? Tröstar det förgångna dig? 

Ler nutiden mot dig? Lovar framtiden dig något? Har du hittat en bit mark där du kan leva 

som en människa och dö som en människa? På dessa frågor, på dessa argument, och på detta 

tema om kampen för tillvaron, kommer folk att tala” (Foruminvit)  

 

Citatet ger ett exempel på hur Occupy Wall Street använder sig av personliga berättelser för 

att nå ut till andra aktörer. Detta citat är taget från ett upprop i ett forum med syfte att 

engagera de oengagerade, att få ut människor till barrikaderna. Citatet kan fungera så att när 

gruppen använder sig av personliga berättelser och skapar personliga kontaktytor blir det 

lättare för andra aktörer att känna en gemenskap med gruppen. Detta är ett bra sätt att nå ut till 

andra människor som kanske inte redan känner samhörighet med eller till och med är kluvna 

gällande gruppens värderingar. Genom att använda sig av människors berättelser kan Occupy 

Wall Street rama in vilka orättvisor som de ser med det finanspolitiska system som existerar 

idag. Det framgår tydligt i citatet att gruppen vill visa att människor arbetar hårt men får ändå 
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ingenting i gengäld. Människor kommer aldrig att få en framtid ifall detta finanspolitiska 

system får leva kvar. Något som även kan utläsas i följande citat.  

 

“Brigitte Walker är en före detta armésergeant och krigsveteran från Irakkriget. När hon 

medicinskt skrevs ut under 2007, blev hennes inkomst halverad. Sedan dess har hon kämpat 

inte bara med sina sår som hon fick när hon tjänade sitt land, men även för att kunna betala 

sina bostadslån” (Occupy Atlanta) 

 

I citatet visar Occupy Wall Street hur en persons livsöde kan raseras på grund av det politiska 

systemet. De visar en person som har kämpat i ett krig och som tack för detta får ingenting 

tillbaka av den amerikanska staten. Occupy Wall Street menar att Brigitte Walker förlorade 

mycket i kriget samtidigt som hon offrade så mycket av sig själv. Hon var kapabel att vara 

delaktig i ett krig men hon är inte värd att räddas från bostadslån. Citatet visar att gruppen 

påvisar historier som drabbar en stor del av befolkningen som satte sina liv på spel för den 

amerikanska staten under Irakkriget. Något utmärkande är att de påpekar människors egna 

personliga livsöden som kan hända vem som helst. Nästa citat visar hur gruppen jobbar på att 

få ut information till andra aktörer i samhället.   

 

“Det är därför vi har skapat OccupyWallSt.org. Tekniken har gjort det enklare än någonsin 

för människor att ha nära kontakt samt hjälpa varandra att nå ett kollektivt mål. Vårt mål är 

att göra dessa verktyg tillgängliga så att våra användare - de verkliga arrangörerna av denna 

händelse, kan göra en framgångsrik ockupation på Wall Street. Vi kanske inte kan lära en 

person att fiska, eller göra det på deras vägnar, men vi kan bygga ett förbaskat bra metspö” 

(Vilka vi är).  

 

I citatet har Occupy Wall Street tagit fasta på hur viktigt Internet är för att nå ut till andra 

människor och organisationer och understrycker att det är viktigt att sprida information. 

Internet är ett utmärkt sätt att ge människor tillgång till information om vad som händer på 

den politiska arenan. Gruppen visar att information måste finnas tillgängligt för alla eftersom 

det enligt dem kan vara ett utmärkt vapen i kampen mot den styrande eliten. Genom att 

förenkla informationsprocessen till människor kan dessa ställa politiker till svars vid ett 

felaktigt politiskt beslut. Gruppen har därför som mål genom att förenkla 

informationsspridningen om vad som händer i den politiska sfären. Occupy Wall Street 
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hoppas på att deras hemsida kan fungera som ett utmärkt vapen då det finns tillgängligt för 

alla människor.  

 

På Occupy Stockholms hemsida gick det att finna ett annat exempel på hur de anstränger sig 

att överbrygga klyftan mellan dem och andra människor som ännu inte är med aktivisterna.  

 

”Ockupationen har aktivt valt att inte införa några mål då vi inte vill bli betraktade som ett 

politiskt parti och inte vill stänga ute människor pga. politisk färg. Vi vill inte gå in i det 

system som vi inte är nöjda med utan istället jobba utanför dess ramar genom till exempel 

generalförsamlingar och total konsensus. Vi utgår från våra principer och gör 

ställningstaganden därifrån” (Principer).  

 

Här visar Occupy Stockholm hur oorganiserade personer sammanförs till en gemensam 

agenda. Occupy Stockholm demonstrerar här att tillhörighet av politiskt parti inte är väsentligt 

utan de menar att de arbetar för en gemensam sak större än partitillhörighet. För dem är det 

viktigare att samarbeta för ett gemensamt mål än att behöva arbeta på egen hand. Desto fler 

människor som sammanförs och agerar, desto större är chansen att politiker hör aktivisternas 

krav på förändring. Det verkar inte spela någon roll var aktivisterna kommer ifrån eller vad de 

har för bakgrund, så länge de stöttar gruppen i dess kamp till förändring.  Detta visas även i 

följande citat.  

 

”Att alla individer som kommer samman är en del av rörelsen. Att rörelsen inte kopplas till 

något politiskt parti eller organisation” (Occupy Stockholm fakta)  

 

Avslutningsvis menar jag att citatet visar på hur grupperna arbetar för att överbrygga till 

andra. Grupperna visar genom sina citat hur viktigt det är med en gemensam 

informationskälla som är lättillgänglig för alla människor och hur denna information kan 

användas som vapen mot det politiska systemet. Grupperna försöker nå ut till andra genom att 

visa vilken makt de har om det går samman med andra människor och samlas runt en 

gemensam agenda. Utifrån de valda citaten framgår det också att Occupy Wall Street använde 

sig mer av personliga berättelser i processen att få fler aktivister att agera för en gemensam 

agenda. Occupy Stockholm däremot poängterar mer hur gruppen inte dömer sina aktivister 

utifrån sina politiska åsikter, utan jobbar på att få fler aktivister som följer gruppen oavsett 
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politik och ideologi i syfte att få mer genomslagskraft, jämfört med om de agerar på egen 

hand.  

5.2.2. Utsträckning 

Tabell 6: Utsträckningsindikatorer 

Operationella indikatorer för att kunna göra en handlingsplansanalys 

Utsträckning 

 Tillägg av flera värderingar förutom en finanspolitisk värdering. 

 Aktiv utökning av medlemmar från olika samhällsklasser och bakgrund. 

 Inkludering av problem och frågor som har stark samhällsförankring. 

 

En social rörelse arbetar även aktivt med att inkludera olika värderingar utöver den egna 

värderingen för att föra en bredare inramning. Detta är ett sätt att kunna inkludera fler 

medlemmar till rörelsen då fler agendor finns att arbeta med. I detta avsnitt kommer jag att 

presentera hur grupperna skapar en utsträckning.  

 

“Invandrare är en del av de 99 % och den 18 december kommer vi att marschera med 

Occupy Wall Street rörelsen för att kräva invandrares rättvisa, som även omfattar att sätta 

stopp för de lönestölder och stoppa arresteringar och deporteringar av våra älskade 

medlemmar. I och med att Occupy Wall Street rörelsen belyser företagens vinster vill vi 

belysa de som vinner på vårt arbete, exploaterar arbetare och vägra att betala värdiga löner. 

Vi marscherar även mot företag som stödjer anti-invandringslagstiftningen så att de kan få 

miljarder av dollar genom att hålla invandrare i privata häkten och deportera nästan 400 000 

personer per år” (Forum invandring).  

 

I ovanstående citat visar Occupy Wall Street hur värderingar om invandringsfrågor även kan 

inkluderas med den gemensamma synen på finanspolitiska värderingar. Genom att inkludera 

invandringsfrågor med en finanspolitisk agenda breddar gruppen ut sin inramning. I praktiken 

kan det möjliggöra att fler människor kan känna empati för gruppen och därmed öka antalet 

aktivister. Nu kan människor med invandringsbakgrund även kunna ansluta sig till gruppen 

eftersom de arbetar för deras behov. I det här fallet har gruppen tagit fasta på att även 

invandrare står utanför den styrande makteliten på 1 procent, vilket betyder att de kan 

inkluderas i gruppen av 99 procent. I nästa citat visas ett annat exempel på hur gruppen 
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utvecklar sina förståelser, så att de kan nå fler grupper som jobbar med andra frågor än de 

själva drivit inledningsvis.  

 

“Systrar och bröder, jag hälsar er i namn av Vår Herre och med band av gemensam vänskap 

och kamp från mitt hemland Sydafrika. Jag känner av era egna utmaningar och vädjan till 

Trefaldighetskyrkan för skydd av ett nytt hem och jag är med dig! Må Gud välsigna denna 

vädjan till er och må bra människor av denna ädla församling akta er vädjan, om inte för 

lättillgänglighet, så åtminstone för en vistelse på något våld eller gripanden” (Ärkebiskop 

Desmond Tutu).   

 

I detta citat skriver Ärkebiskopen Desmond Tutu ett brev som publiceras på Occupy Wall 

Streets hemsida, vilket visar att även religiösa värderingar kan finnas i kampen mot den 

styrande makten. Genom att inkludera religiösa värderingar blir gruppens inramning bredare 

och därmed kan fler anhängare följa gruppen. Gruppen visar också att människor kan ha 

religiösa liksom politiska utgångspunkter som ändå samarbetar mot ett gemensamt mål. 

Kyrkan framstår i citatet som en hjälpande hand för människor som har utsatts på grund av 

finanskriserna och inte som boven i dramat. Occupy Wall Street breddar därmed sin 

inramning och öppnar explicit dörren för att personer med kristna värderingar ska känna 

empati för människors livsöden och bekämpa den tyranni som det finanspolitiska systemet har 

skapat.  

 

Inom Occupy Stockholms har också andra frågor lagts till i efter hand, vilket presenteras i 

citatet nedan. 

 

”Med tanke på dagsläget och den öppna utfrågningen om kvaliteten i äldreomsorgen 

uppmanar vi er att tillsammans med oss på torsdag den 15:e december, manifestera för en 

humanare äldrevård där hälsa går före profit” (Kommunikationsgruppen).  

 

I detta citat indikeras att Occupy Stockholm använder sig av äldreomsorgsfrågor och kan 

därigenom utveckla och utöka sin ursprungliga inramning. Äldreomsorgen har på senare tid 

varit ett omtvistat ämne i Sverige då flera äldreomsorgsbolag vill tjäna pengar på de äldres 

bekostnad. Detta har gruppen tagit fasta på genom att inkludera dessa frågor på sin agenda. 

Gruppen motsäger sig att företag ska kunna tjäna pengar på äldreomsorg och vill därmed att 

en ändring ska ske inom detta område. De är emot vinster på bekostnad av de äldres hälsa. 



 

 31 

Detta citat kan med fördel även inbegripas inom nästa ramallieringsprocess som kallas 

utvidgning. Det visar att dessa ramprocesser till viss del överlappar varandra. Dock valde jag 

att placera citatet inom denna del av uppsatsen då Occupy Stockholm snarare verkar motsätta 

sig de stora vinster som vårdföretagen gör på bekostnad av de äldre istället för att stödja 

starka familjevärderingar och en trygg tillvaro för de äldre. 

 

 I följande citat inkluderar Occupy Stockholm även in klimathotet som värdering. Gruppen 

visar här att klimatet och dess hot beror på ekonomiska intressen men även skapade av det 

finanspolitiska system vi har idag. Här belyser gruppen att ett hot mot klimatet kommer alltid 

att existera såvida inte människor ifrågasätter det ekonomiska systemet. Genom att koppla 

ekonomiska intressen och utveckling med klimathotet så blir Occupy Stockholms inramning 

bredare och fler anhängare som följer klimatfrågor kan då tänkas följa gruppen. Något som 

citatet nedan visar.  

 

”Miljömedvetenhet har blivit en handelsvara, speciellt när det gällande utsläppskvoter; och 

så kallad Greenwashing. Vi kan och bör påverka! Att passivt se på legitimerar en utveckling 

vi inte vill stå för” (Aktionsgruppen).  

 

Resultatet av de olika citaten visar att bägge grupperna använder sig samt lägger till nya 

frågor och därmed sträcker ut, vidgar sin agenda i sin kamp mot det finanspolitiska systemet. I 

de båda gruppernas inkluderande av andra värderingar förutom en finanspolitisk agenda då 

det kan anas ett intresse att vilja öppna sig för andra än de som ursprungligen deltagit, men 

som grupperna anser lika väl kunde vara en del av deras kamp.  

5.2.3. Utvidgning 

Tabell 7: Utvidgningsindikatorer 

Operationella indikatorer för att kunna göra en handlingsplansanalys 

Utvidgning 

 Identifiering genom användande av samhället fastställda moraliska värderingar. 

 Användandet av symboliska handlingar och händelser för ramimplementering. 

 Använder övertalande och målande förklaringar för att utöka människors 

medvetenhet inom det finanspolitiska policyområdet. 
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För att utvidga rörelsens agenda kan grupper och aktivister ta hjälp av värderingar och av 

olika symboliska handlingar. Med hjälp av en utvidgning kan rörelser länka till olika 

argument som sker utanför den kontexten som rörelsen brukar arbeta inom. I Occupy-

rörelsens fall kan en sådan utvidgning fungera så att den medvetengör finanspolitiska 

händelser för människor som i vanliga fall anser att ekonomiska frågor inte angår dem. Detta 

genom att utöka människors medvetenhet inom olika policyområden. I följande citat 

presenterar jag hur grupperna använder sig av en utvidgning.  

 

“Rörelsen är inspirerad av folkliga upproret i Egypten och Tunisien, och syftar till att slå 

tillbaka mot de rikaste 1 % av befolkningen som skriver reglerna för en orättvis global 

ekonomi som binder oss till vår framtid” (Uppkomsten av Occupy Wall Street).  

 

Utifrån detta citat visar Occupy Wall Street hur en händelse kan användas för deras agenda. 

Här använder sig gruppen av de uppror som har skett i mellanöstern, då flera diktaturer gick 

mot sitt slut. Detta blev en verklighet då människor från dessa länder ifrågasatte den styrande 

makten. Occupy Wall Street anser att människorna i dessa länder fick upp ögonen för de 

orättvisor som fanns och tog makten i sina egna händer genom att protestera samt störta den 

rådande maktstrukturen. Genom att använda sig av verkliga men även framgångsrika 

händelser blir det möjligt att medvetengöra människor om att det visst går att förändra den 

värld de lever i. Om människor får information om olika händelser samt aktioner som har 

genomdrivits även fungerade, blir det lättare för dem att vilja tillhöra en rörelse som använder 

sig av samma metoder som tidigare aktioner. I följande citat ser vi hur på ett annat sätt de 

arbetar med att utveckla sitt arbete och relatera till nya grupper.  

 

”Det brutala förtrycket har länge varit en daglig verklighet för människor av färg, trans och 

queermänniskor, kriminaliserade narkotikaanvändare, prostituerade och andra 

marginaliserade grupper. Men nu när 99 % men även Occupy-rörelsen står upp för social 

och ekonomisk rättvisa, är vi alla föremål för samma våldsamma taktiska förtryck. Hur kan 

polisen skydda och tjäna allmänheten, när de misshandlar människor för intresse för de 1 %? 

Vad är det exakt polisen försvarar - vår rätt till yttrandefrihet och fredliga sammankomster, 

eller trasiga finansiella och statliga institutioner?” (Vem tjänar du?).  

 

Även i detta citat framgår det att Occupy Wall Street menar att människor utsätts för förtryck 

av makteliten och att detta är fel. Occupy Wall Street påtalar förtrycket och vill göra 
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någonting åt det. I det här fallet är det marginaliserade människor som sätts i fokus av den 

styrande elitens maktförtryck. Occupy Wall Street vill visa att människor som inte följer den 

vita medelåldersnormen har varit de mest utsatta grupperna i samhället. På samma sätt har 

Occupy Wall Street blivit marginaliserade, då de ifrågasätter det ekonomiska systemet. 

Gruppen uttrycker tanken att alla som står utanför den styrande makten tillhör 

marginaliserade grupper. Gruppen vill också visa att poliskåren genom sitt agerande under 

protesterna beskyddar den styrande makten och sätter marginaliserade människor i 

skymundan. Enligt gruppen beskyddar polisen detta politiska system då de inte ifrågasätter 

den styrande maktens order om att skingra människor från demonstrationerna. Detta är enligt 

Occupy Wall Street inte demokratiskt då alla människor har rätt till att uttrycka sina åsikter. 

Speciellt då vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla människor har en rätt att ifrågasätta 

politiska beslut som påverkar alla individer i ett samhälle. Detta går även att utläsa i 

nästföljande citat hur Occupy Wall Street påvisar olika händelser.  

 

“Poliser som utför våld mot människor som kämpar för demokrati och mot 1 % tyranni, 

måste ställas inför rätta. Vi uppmanar polisen att skydda och tjäna genom direkta åtgärder 

för att förhindra maktmissbruk från sina officerare. Mer allmänt, uppmanar vi polisen arbeta 

mot det kriminellt orättvisa systemet som vinner på ett systematiskt fängslande och 

avhumanisering av fattiga och arbetarklass, queer- och transmänniskor, människor av färg 

och andra marginaliserade grupper. Vi uppmanar alla poliser att inte följa olagliga order 

och följa exemplet kapten Raymond Lewis och andra som står stolt i solidaritet med 99 %” 

(Vem tjänar du?).  

 

I följande citat visar Occupy Wall Street på ytterligare ett sätt hur det ekonomiska systemet 

fungerar i relation till finanskriserna.  

 

“Den sorgliga verkligheten är att många familjer i staten Georgia har fått sina hem 

auktionerade hos länsrätten varje månad. Många tror att hus som auktioneras är många 

gånger obebodda. Detta är inte sant, Occupy Atlanta har sett flertal familjer tigga och be 

auktionsförrättare inte sälja deras hem. För många är denna auktion den sista spiken i kistan 

av deras amerikanska dröm, deras hem. Låt oss inte få det fel, auktioneringen av ockuperade 

hem i Georgia är otäcka affärer” (Occupy Atlanta).  
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I citatet går det att utläsa hur familjer förlorar sina hem då de inte har råd att betala sina 

skulder. Citatet är målande och övertalande. Syftet är att få läsaren att känna empati med 

familjerna som beskrivs i citatet. Människor som stod med skulder på sina hem, förlorade 

dessa när de inte längre kunde betala. Occupy Wall Street visar att detta beror på de politiska 

beslut som gjorde det möjligt för människor att låna pengar, som också är anledningen till att 

människor får sina hem utauktionerade.  

 

Analysen av citaten visar att Occupy Wall Street utvecklar sin ram och förstärker på så sätt 

möjligheterna att nå ut till fler aktörer. Gruppen vill med övertalande berättelser få människor 

mer medvetna om vad som sker i världen och vad det kan betyda. Dock kunde jag inte finna 

några liknande citat på Occupy Stockholms hemsida. Det antyder att denna grupp inte 

arbetade på samma sätt som Occupy Wall Street.   

6. Slutdiskussion  

För att kunna presentera de två Occupy-gruppers arbeten med att förändra det politiska 

systemet har jag formulerat tre frågeställningar. Frågeställningarna har använts på två 

analytiska nivåer och tillsammans visat en komplett inramningsprocess. Jag har kallat de två 

nivåerna för idéplanet och handlingsplanet, då dessa nivåer tillämpar två olika teorier.  

 

Resultatet jag fick efter att tillämpat en diagnostisk inramningsanalys på rörelsens två 

grupper, visade att de båda grupperna inte uppfattar en finanskris som ett problem i sig. 

Finanskriser är snarare ett symptom på vad grupperna uppfattar som en sjuklig demokratisk 

process. Enligt grupperna existerar inte demokrati eftersom politiker tillsammans med företag 

styr över människor. Det vill säga att människor enligt dem inte har mycket att säga till om 

vid politiska beslut. Detta innebär att stora delar av befolkningen inte har samma möjligheter 

som den styrande eliten. Därför måste jämlikhet räknas in när olika policys formas av 

politiker.  

 

Min andra frågeställning rörde hur de två grupperna inom rörelsen vill lösa pågående och 

framtida finanskriser. Detta kallas för rörelsens prognostiska inramning och är de lösningar 
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som grupperna vill använda. Gruppernas prognostiska ram är att de vill ändra det politiska 

samt ekonomiska system som existerar idag. De två främsta lösningarna som grupperna 

jobbar för är valreformer samt politiskt ansvarsutkrävande och kontroll. Anledningen till att 

de talar om dessa lösningar beror på att de vill bryta den korrupta makten som de menar att 

den styrande eliten besitter och samtidigt öka medborgarnas rättigheter och politiska 

medvetenhet. När människor är mer medvetna om vad som sker, kommer de att ifrågasätta 

vad politikerna gör och på så sätt förhindra att dåliga beslut genomförs.  

 

I min sista frågeställning undersökte jag hur de båda grupperna inom rörelsen för ut sin 

inramning till andra aktörer. Detta gjorde jag med hjälp av vad som kallas ramalliering. I min 

studie kunde jag hitta exempel på samtliga tre ramallieringsprocesser. Dock är de två första av 

dessa processer tydligare inom en av grupperna, än den tredje och sista processen.   

 

Den första ramallieringen som grupperna använde sig av var överbryggning. Grupperna 

arbetar med andra sociala rörelser för att samla in all form av information som kan hjälpa 

rörelsen och samtidigt föra ut denna information till andra oorganiserade aktörer i samhället. 

Det vill säga att grupperna kontaktar och ger människor information om finanskrisen och 

politikerna. Dessa överbryggningsaktiviteter kan öka poolen av anhängare samtidigt som den 

stärker gruppernas diagnostiska inramning om att det politiska systemet inte fungerar.  

 

Den andra ramallieringen som grupperna använde sig av var utsträckning. Jag kunde finna 

underlag som visade att grupperna sträckte ut sina värderingar till att även innefatta positiva 

värderingar gällande dels invandring, religion, äldreomsorg och miljö. En möjlig konsekvens 

av den här typen av alliering är att grupperna kan öka sin medlemsbas men också för att 

kunna visa att de har många olika typer av aktivister i sin rörelse.  

 

Den sista ramallieringen var utvidgning. Här kunde jag hitta underlag för endast Occupy Wall 

Street och inte Occupy Stockholm. Den främsta formen av utvidgning som gruppen gjorde 

var att försöka likställa sig med det folkliga uppror som pågår i Nordafrika och Mellanöstern. 

Varför det var svårt att finna resultat inom denna ramallieringsprocess kan jag bara spekulera 

om. Dock tror jag att det beror på att detta inramningsbegrepp inte är lika tydligt som de 

tidigare två processerna. Därför var det ibland svårt att få in resultat som passade väl in inom 

denna ramallieringsprocess.  
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I denna uppsats har jag använt mig av två olika men kompletterande inramningsbegrepp. 

Idéplansnivån används för en tolkande inramning medan handlingsplansnivån används mer 

för en aktionsbaserad teori. Detta har inte gjorts tidigare i någon stor utsträckning då många 

av dem som studerar sociala rörelser främst har använt sig av de endast en av de två teorierna.  

 

Dock har mitt metodologiska tillvägagångssätt en tydlig brist. I och med att begreppen och de 

olika inramningsprocesserna är vida i sina formuleringar, öppnar detta för forskarens egna 

tolkningar. Detta bidrar till att reliabiliteten blir lidande eftersom olika forskare kan få olika 

resultat, fastän de tittar på samma material.  Det är svårt att inkludera alla nyanser, perspektiv 

samt skillnader mellan olika sociala rörelser som studeras. Med detta i åtanke rekommenderar 

jag att framtida studier av detta slag att utveckla detta tillvägagångssätt genom att 

vidareutveckla Snow och Benfords analys om inramningar.   

 

Efter att ha genomfört min studie kan jag knyta an till tidigare studier inom området. Under 

studiens lopp har både likheter och skillnader uppkommit. Skrimshire (2006) samt Heartfield 

(2003) skriver om de antikapitalistiska sociala rörelser som växte fram i början av 2000-talet. 

Dessa rörelser var emot de negativa effekterna av det kapitalistiska systemet. Enligt dessa 

studier förutspådde dessa sociala rörelser att den ekonomiska bubblan skulle spricka och 

menade att när det skulle hända skulle ekonomiska orättvisor ta en värre form. Detta gör även 

Occupy-rörelsen. Dock har dagens Occupy-grupper gått ett steg längre och även inkluderat 

demokratiska orättvisor i sin agenda. Den avgörande skillnaden är därför att Occupy-rörelsen 

är en demokratirörelse och inte en antikapitalistisk rörelse. Occupy menar att det finns 

ekonomiska orättvisor men påtalar samtidigt att demokratin urholkas för varje sekund som 

går. 

 

Chester & Welsh (2004) samt Tombari (2010) utförde studier där de granskade 

inramningsteorierna på olika sociala rörelser. Chester & Welsh studerade en social rörelses 

inramning samt vilka lösningar de använde sig av. Forskarna fann då att rörelsen 

implementerade olika inramningar inom en och samma rörelse. Detta resultat skiljer sig mot 

det resultat som jag fick i min studie. Occupy-rörelsen har vissa skillnader mellan olika 

grupper men i det stora hela är det en homogengrupp som förespråkar i princip samma sak 

oavsett vilken grupp inom Occupy-rörelsen som man befinner sig i. 
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Tombari (2010) däremot använde sig av ramallieringsteorin på en social rörelse och hur denna 

rörelse utvidgade sin inramning i relation till andra aktörer. Rörelsen som Tombari (2010) 

studerade använde Internet som ett verktyg för att få ut information till andra aktörer. Detta är 

vad Occupy-rörelsen också har tagit fasta på. Occupy har med andra ord insett vilket mäktigt 

verktyg Internet kan vara för att få ut information till andra människor. Genom att förenkla 

informationsflödet är det lättare för människor att ta del av vad som händer inom olika 

politiska kontexter.   

 

För vidare analys rekommenderar jag att göra djupare inramningsanalyser, baserade på 

intervjuer. Genom detta tillvägagångssätt skulle det bli möjligt att få bättre kunskaper 

angående hur de två grupperna motiverar sina inramningar i kampen mot finanskriser. En 

annan möjlig undersökning skulle kunna vara att granska idéplansnivån djupare. Genom att 

göra en djupare granskning av Occupy-rörelsens diagnostiska och prognostiska inramning kan 

forskaren erhålla en djupare kunskap angående olika perspektiv, diskrepanser, lösningar men 

även taktiker inom rörelsen.  
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Bilaga 

Occupy Wall Street original citat med mina egna översättningar 

“Occupy Wall Street is fighting back against the corrosive power of major banks and 

multinational corporations over the democratic process and the role of Wall Street in creating 

an economic collapse that has caused the greatest recession in generations” 

Svensk översättning: Occupy Wall Street kämpar emot den enorma makt som storbanker och 

multinationella företag har över den demokratiska processen, samt mot Wall Streets roll i den 

nu pågående ekonomiska krisen som har orsakat den största recessionen under flera 

generationer. 

 

“The Problem We no longer live in a democracy. We live under an oligarchy, a form of 

government in which a small group exercises control especially for corrupt and selfish 

purposes” 

Svensk översättning: Problemet är att vi inte längre lever i en demokrati. Vi lever i en 

oligarki, som är en form av statsmakt där en viss liten grupp människor utövar kontroll över 

flertalet, och där det främsta syftet är att föra korrupta och själviska ändamål. 

 

“Thus the U.S. government is controlled by an oligarchy of corporate leaders. The oligarchy 

is protected by the government officials it controls, so it can, and does, ignore the law of the 

land. The flagrant crimes of the Wall Street bankers that caused our 2008 financial crisis are a 

blatant example” 

Svensk överstättning: Den amerikanska staten är således kontrollerad av en oligarki av 

företagsledare. Oligarkin är skyddad av de politiker som är dess bundsförvanter. Genom 

detta har företagsledare möjlighet, vilket de också gör, att ignorera landets lagar. De 

uppenbara brotten utförda av Wall Streets bankirer som orsakade den finansiella krisen 2008 

är ett praktexempel på detta. 

 

“Solution: A constitutional amendment is needed to establish checks and balances that will 

control the de facto fourth branch of government, just as the three official branches of 

government are controlled by constitutional checks and balances. This amendment can be 

accomplished by use of the Internet media such as email, Facebook, and Twitter. If the mid-



 

 43 

east countries successfully used the Internet to overthrow dictators, then we can use it to 

overcome the oligarchy.” 

Svensk översättning: Lösning: En författningsändring behövs för att upprätta kontroll över 

den fjärde statsmakten (lobbyindustrin), precis som de tre andra officiella delarna av staten 

(exekutiv, legislativ & domstolarna) styrs av konstitutionell maktfördelning. Denna ändring 

kan åstadkommas genom användandet av Internetmedia såsom e-post, Facebook och Twitter. 

Om länder i Mellanöstern lyckades använda Internet som medel för att störta diktatorer, kan 

vi använda det för att övervinna oligarkin. 

 

“We agree that we need to see election reform. However, the election reform proposed 

ignores the causes with allowed such a system to happen. Some will readily blame the Federal 

Reserve, but the political system has been beholden to political machinations of the wealthy 

well before its founding” 

Svensk översättning: Vi är alla överens om att vi måste skapa en ny valreform. Den 

valreform som är implementerad åsidosätter att det politiska systemet är ojämlikt. Några vill 

gärna beskylla Federal Reserve, men det politiska systemet har varit utsatt för politisk 

stämpling av de rika långt innan Federal Reserves grundande. 

 

”You have fought all the wars. You have worked for all the capitalists. You have wandered 

over all the countries. Have you harvested the fruits of your labors, the price of your 

victories? Does the past comfort you? Does the present smile on you? Does the future promise 

you anything? Have you found a piece of land where you can live like a human being and die 

like a human being? On these questions, on this argument, and on this theme, the struggle for 

existence, the people will speak” 

Svensk översättning: Du har kämpat alla krig. Du har arbetat för alla kapitalister. Du har 

vandrat i alla länder. Har du skördat frukterna av ditt arbete, priset på dina segrar? Tröstar 

det förgångna dig? Ler nutiden mot dig? Lovar framtiden dig något? Har du hittat en bit 

mark där du kan leva som en människa och dö som en människa? På dessa frågor, på dessa 

argument, och på detta tema om kampen för tillvaron, kommer folk att tala. 

 

“This is why we've created OccupyWallSt.org. Technology has made it easier than ever 

before for the people to stay in close contact and assist one another in acheiving a collective 

goal. Our aim is to make these tools available so our users - the true organizers of this event-
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can make an occuptation of Wall St. successful. We may not be able to teach a person to fish, 

or do it on their behalf, but we can build a damn good fishing pole” 

Svensk översättning: Det är därför vi har skapat OccupyWallSt.org. Tekniken har gjort det 

enklare än någonsin för människor att ha nära kontakt samt hjälpa varandra att nå ett 

kollektivt mål. Vårt mål är att göra dessa verktyg tillgängliga så att våra användare - de 

verkliga arrangörerna av denna händelse, kan göra en framgångsrik ockupation på Wall 

Street. Vi kanske inte kan lära en person att fiska, eller göra det på deras vägnar, men vi kan 

bygga ett förbaskat bra metspö. 

 

Brigitte Walker is a former Army Staff Sergeant and decorated Iraq War veteran. When she 

was medically discharged in 2007, her income was cut in half. Since then she has struggled 

not only with her wounds received in service to her country, but also with paying her 

mortgage 

Svensk översättning: Brigitte Walker är en före detta armésergeant och krigsveteran från 

Irakkriget. När hon medicinskt skrevs ut under 2007, blev hennes inkomst halverad. Sedan 

dess har hon kämpat inte bara med sina sår som hon fick när hon tjänade sitt land, men även 

för att kunna betala sina bostadslån. 

 

“Immigrants are part of the 99% and on December 18th we will march with the Occupy Wall 

Street movement to demand immigrant justice including putting an end to wage theft, and 

stopping detentions and deportations of our beloved community members. As the Occupy 

Wall Street movement highlights corporate profiteering we would like to shed light on those 

that profit off our labor, exploit workers and refuse to pay dignified wages. We also march 

against the corporations who support anti-immigrant legislation so they can make billions of 

dollars by detaining immigrants in private detention centers and deporting nearly 400,000 

people per year” 

Svensk översättning: Invandrare är en del av de 99 % och den 18 december kommer vi att 

marschera med Occupy Wall Street rörelsen för att kräva invandrares rättvisa, som även 

omfattar att sätta stopp för de lönestölder och stoppa arresteringar och deporteringar av 

våra älskade medlemmar. I och med att Occupy Wall Street rörelsen belyser företagens 

vinster vill vi belysa de som vinner på vårt arbete, exploaterar arbetare och vägra att betala 

värdiga löner. Vi marscherar även mot företag som stödjer anti-invandringslagstiftningen så 

att de kan få miljarder av dollar genom att hålla invandrare i privata häkten och deportera 

nästan 400.000 personer per år. 
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“Sisters and Brothers, I greet you in the Name of Our Lord and in the bonds of common 

friendship and struggle from my homeland of South Africa. I know of your own challenges 

and of this appeal to Trinity Church for the shelter of a new home and I am with you! May 

God bless this appeal of yours and may the good people of that noble parish heed your plea, if 

not for ease of access, then at least for a stay on any violence or arrests” 

Svensk översättning: Systrar och bröder, jag hälsar er i namn av Vår Herre och med band 

av gemensam vänskap och kamp från mitt hemland Sydafrika. Jag känner av era egna 

utmaningar och vädjan till Trefaldighetskyrkan för skydd av ett nytt hem och jag är med dig! 

Må Gud välsigna denna vädjan till er och må bra människor av denna ädla församling akta 

er vädjan, om inte för lättillgänglighet, så åtminstone för en vistelse på något våld eller 

gripanden. 

 

“The movement is inspired by popular uprisings in Egypt and Tunisia, and aims to fight back 

against the richest 1% of people that are writing the rules of an unfair global economy that is 

foreclosing on our future” 

Svensk översättning: Rörelsen är inspirerad av folkliga upproret i Egypten och Tunisien, 

och syftar till att slå tillbaka mot de rikaste 1 % av befolkningen som skriver reglerna för en 

orättvis global ekonomi som binder oss till vår framtid. 

 

“Brutal repression has long been a daily reality for people of color, trans and queer people, 

criminalized drug users, sex workers, and other marginalized communities. But now that the 

99% and the Occupy movement are standing up for social and economic justice, we all are 

subject to those same violent tactics of repression. How can the police protect and serve the 

public, when they repeatedly assault the public in the interest of the 1%? What exactly are the 

police defending -- our right to free speech and peaceful assembly, or broken financial and 

government institutions?” 

Svensk översättning: Det brutala förtrycket har länge varit en daglig verklighet för 

människor av färg, trans och queermänniskor, kriminaliserade narkotikaanvändare, 

prostituerade och andra marginaliserade grupper. Men nu när 99 % men även Occupy-

rörelsen står upp för social och ekonomisk rättvisa, är vi alla föremål för samma våldsamma 

taktiska förtryck. Hur kan polisen skydda och tjäna allmänheten, när de misshandlar 

människor för intresse för de 1 %? Vad är det exakt polisen försvarar - vår rätt till 
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yttrandefrihet och fredliga sammankomster, eller trasiga finansiella och statliga 

institutioner? 

 

“Police officers that brutalize people fighting for democracy and against the tyranny of the 

1% need to be brought to justice. We call on police to protect and serve by taking direct action 

to prevent the abuses of power by their fellow officers. More broadly, we call on police to 

work to end the criminal injustice system that profits from the systematic imprisonment and 

dehumanization of poor and working class people, queer and trans people, people of color and 

other marginalized groups. We call on all police officers to disobey illegal orders and follow 

the example Captain Raymond Lewis and others who stand proudly in solidarity with the 

99%.” 

Svensk översättning: Poliser som utför våld mot människor som kämpar för demokrati och 

mot 1 % tyranni, måste ställas inför rätta. Vi uppmanar polisen att skydda och tjäna genom 

direkta åtgärder för att förhindra maktmissbruk från sina officerare. Mer allmänt, uppmanar 

vi polisen arbeta mot det kriminellt orättvisa systemet som vinner på ett systematiskt 

fängslande och avhumanisering av fattiga och arbetarklass, queer- och transmänniskor, 

människor av färg och andra marginaliserade grupper. Vi uppmanar alla poliser att inte följa 

olagliga order och följa exemplet kapten Raymond Lewis och andra som står stolt i solidaritet 

med 99 %. 

 

“The sad reality is that countless families in Georgia have their homes auctioned off at county 

court houses every month. Many believe that homes auctioned on the court house steps are 

unoccupied. This is not true; Occupy Atlanta has seen multiple families begging auctioneers 

not to sell their homes. For many, this auction is the last nail in the coffin of their American 

dream, their home. Let’s not get it twisted, the auctioning of occupied foreclosed homes in 

Georgia is nasty business” 

Svensk översättning: Den sorgliga verkligheten är att många familjer i staten Georgia har 

fått sina hem auktionerade hos länsrätten varje månad. Många tror att hus som auktioneras 

är många gånger obebodda. Detta är inte sant, Occupy Atlanta har sett flertal familjer tigga 

och be auktionsförrättare inte sälja deras hem. För många är denna auktion den sista spiken i 

kistan av deras amerikanska dröm, deras hem. Låt oss inte få det fel, auktioneringen av 

ockuperade hem i Georgia är otäcka affärer. 

 

http://www.occupypolice.org/to

