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The research of the essay will be about Solidarity, the Polish trade union that began to 

rise in the beginning of 1980. In more specific tendencies to the empirical study, it is 

interesting getting to know about when the free trade union was created with a view to 

liberate the Polish people from Communism.The essay will be studied as an empirical 

case study, with a qualitative text analysis. The content will also include how power is 

allocated to the political, economic and social aspects of the national, and international 

relations. Therefore it will be relevant to use a method of ideology analysis to the 

qualitative text. To answer the most important questions of this essay, I want to know 

about: In what ways might Solidarity, as a social movement, achieve a social change?, 

What were the conditions of Solidarity?, What are the applications that the trade union 

could use?, How did the trade union function as an organization? 

 

The result of the theoretical analysis was that it is difficult to apply the social 

movements into a political change, even if it leads to success. According to this, 

participants in social movements are able to use the most potential and most 

necessities of resources, just as activists tend to do in reality. 

 

 

Keywords: Social Movements, Trade Union Solidarity, Political opportunity, 

Communism, Strike-waves, Social Movement-Organizations 
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1 Inledning 

Under 1980-talet gick det polska folket ut i strejk, dels för att kämpa om de höga 

priserna bland annat på kött och korv, det vill säga stapelvarorna i det polska köket 

och dels stred man om den sociala och ekonomiska politiken, men det handlade även 

om att upprätthålla en demokrati för sitt land. 
1
 

 

Lech Walesa hade redan börjat engagera sig i arbetarrörelserna i oktober  år 1970. Han 

blev en av ledarna för de protesterande varvsarbetarna och intog en del av 

maktpositionerna för Strejkommittén.
2
 På det viset hade vägen börjat till det faktiska, 

samhälleliga upproret, där flera illegala och fria fackföreningar hade skapats i slutet av 

1970-talet. Varvsarbetarna i den polska hamnstaden Gdansk, stod i centrum för 

händelsen. Det blev svårt att genomföra sin kamp om rättvisa och sina rättigheter 

eftersom fackföreningar inte var tillåtna i ett kommunistiskt land. 
3
Arbetarna krävde 

att den polska, kommunistiska regeringen skulle lösa interna oenigheter såsom 

frisläppande av politiska fångar, tillåta skapandet av fria fackföreningar, höja 

inkomsterna, samt att kunna utlova en trygg livsmedelsförsörjning.  

 

Den lyckade överrenskommelsen 1980 hade inte varat länge än fram till att 

undantagstillståndet utlystes i Polen 1981, det vill säga där vissa normala lagar och 

rättigheter sattes ut på spel. Man förbjöd Solidarność (Solidaritet) och de tillhörande 

ledarna blev uteslutna ur fackrörelsen. Grundaren till den tillhörande rörelsen hade 

hamnat i husarrest och även andra ledare hade skickats till fängelsen eller blev till och 

med tvingade att fly från landet. 

 

                                                 
1 Utbildningsprogram från förskola till högskola [www] 

2 Teatr – Leksykon Lublin [www] 

3 Utbildningsprogram från förskola till högskola [www]  
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Polens och Östeuropas ekonomiska kris fortsatte under 1980-talet. Sovjetunionens 

öppenhetspolitik skapade en helt ny generation av strejkande människor i slutet av 

årtiondet. Tillsammans med aktivisterna från Solidaritetsrörelsen infördes en ny våg 

av strejker åren 1988-89 och de nästan fria valen 1989 blev en stor framgång för 

oppositionen. Man hade lyckats med att skapa en icke-kommunistisk regering med 

medlemmar ur Solidaritet som hade fått de styrande positionerna.
4
 Men vägen till 

framgången blev en utmaning för den polska nationen. 

 

1.1 Problemformulering 

Uppsatsen kommer att handla om Solidarność (Solidaritet), polska fackföreningen 

som började verka under 1980-talet. I mer specifika drag blir den empiriska 

utgångspunkten att kunna utveckla fallet om när den fria fackföreningen skapades med 

syfte till att befria det polska folket från kommunismen. Infallsvinklarna fokuserar sig 

bland annat på Lech Walesas idé om fackföreningen i sig, som sakta började träda i 

kraft i slutet på 1970-talet. Men den mest intressanta aspekten jag ifrågasätter, leder 

till hur den politiska, såväl som den social-ekonomsiska processen har utvecklat och 

förändrat Polen till att bli den starka och hållbara nation som den är idag. Hur 

komplicerat kunde det blir för att kunna förändra Polen under den kommunistiska 

regimen?  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

För att kunna få med den teoretiska och avgörande delen, blir det viktigt att se hur 

förutsättningarna för uppkomsten av sociala rörelser, generellt, fungerar. En intressant 

aspekt för teorin blir att kunna se hur sociala rörelser och hur protesterna har kunnat 

skapa en sådan framgång för nationen, men även hur man under tidens gång har 

misslyckats. 

 

                                                 
4
 Sveriges radio [www]  
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Jag finner det inte så intressant att endast fokusera på hur Solidaritet lyckades förändra 

Polen till en bättre politisk och ekonomisk standard, utan det blir även viktigt att dra 

paralleller från det goda mot det onda, därför lyfter jag dess konsekvenser som har 

uppstått för Polen under processen för framgången. 

 

För att kunna besvara på de nedanstående frågorna, blir det viktigt att kunna använda 

sig av metod och materialtillgångarna och att anslutningen stämmer överens med det 

empiriska materialet, såväl som det teorietiska materialet. Men den viktigaste 

ståndpunkten blir att forskningsfrågorna sätter sitt grundliga perspektiv kring teorin 

om sociala rörelser. Den huvudsakliga frågan är kopplat till den teoretiska delen och 

därefter tillkommer det ytterligare tre underfrågor som även appliceras på den 

empiriska delen av uppsatsen. 

 

Varför och på vilka sätt lyckades Solidaritet, som social rörelse, åstadkomma en 

samhällelig förändring? 

- Vilka var Solidaritetens förutsättningar? 

- Vilka tillämpningarna använde sig fackrörelsen av? 

-  Hur har organiseringen framstått inom fackrörelsen? 

 

1.3 Teori 

Att tillämpa den sociala rörelsen ur nationens intresse kan bli en viktig del för 

uppsatsen. Därav kommer sociala rörelser att appliceras utifrån en abstrakt nivå, på 

den fria fackrörelsen som skapades i polens hamnstad Gdansk. Sociala rörelser har 

kommit att bli en viktig och modern användning för olika politiska, sociala och 

ekonomiska strejker inom en nation eller staten och därför blir den här teorin utmärkt 

att använda sig av i uppsatsen. Perspektiven till sociala rörelser kommer att utgå från 

förespråkare eller teoretiker såsom, Sidney Tarrow, Marco Giugni. De båda har 

intresserat sig och forskat i sociala rörelser på olika nivåer, därför kommer deras 
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forskning och avhandlingar att bidra med viktiga delar till uppsatsens främsta 

teoridelar.  

 

Felix Kolb är en annan teoretiker som ger en beskrivelse av politiska utfall vad gäller 

för principerna av sociala rörelser. Tarrow och Felix Kolb har ungefär liknande 

teorier, vad gäller för den politiska nivån men vad som skiljer författarna åt, är att 

Kolb har en tendens till att ge en grundläggande beskrivelse kring frågan av skapandet 

till framgången inom sociala rörelser. Tyngdpunkten befinner sig i den kausuala och 

dynamiska förklaringen mellan sociala rörelser och den politiska förändringen.
5
 

Innehållet av kapitel två kommer att bestå av en djupare granskning utifrån hur sociala 

rörelser ser ut inom dess förutsättningar, tillämpningar och inom organiseringen. 

 

1.4 Metod 

Den här studien kommer att bestå av olika kapitel där den empiriska delen kommer att 

fokuseras på hur Solidaritet, historiskt sätt har utvecklats i Polen, både under 

preocessen när kommunismen började uteslutas i landet men även hur den har 

påverkat och förändrat befolkningens reaktioner och den politiska ledningen. 

Uppsatsen kommer att omfattas av en empirisk fallstudie med en kvalitativ textanalys 

som innebär att man bearbetar och tar ut det mest lämpligaste innehållet av en text. 

Man bör i sådana fall, noggrant läsa av textens helhet och kontext.
6
 Det blir relevant 

att använda sig av en fallstudie eftersom avgränsningen blir snäv och dessutom är det 

ett fall som granskas under en viss period, det vill säga mellan cirka 1970 -1989. Det 

skulle kunna gå att använda sig av kvantitativa metoder också för att exempelvis 

beräkna statistiken för hur många som gick ut i strejk men jag insåg att det inte har 

varit nödvändigt att använda kvantitativa metoder i den här fallstudien. 

                                                 
5 Kolb (2007) s. 1 

6
 Esaiasson (2012) s. 210 
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Eftersom målet är att uppnå det bästa möjliga reslutatet av innehållet så tar jag upp hur 

fackrörelsen lyckades uppnå en samhällelig förändring men det blir även viktigt att 

kunna få med de konsekvenser som det polska styrelseskicket och dess nation har fått 

ta sig ”itu” med under revolutionens händelseförlopp. För att visa det resultat som 

framhäver konsekvenserna inom metodiken för sociala rörelser, hänvisas detta till 

delkapitlet om metodologiska val på en abstrakt nivå. För att komplettera det 

empiriska innehållet kommer den historiska och politiska delen av kommunismen att 

tillämpas, det vill säga om hur den kommunistiska maktkampen och ekonomiska 

faktorerna kan ha påverkat utvecklingen för det polska upproret i Gdansk.  

 

1.5 Material och materialproblem 

Materialet, kommer att omfattas av internetkällor men även av litteratur. Urvalet till 

materialet kommer att granskas och analyseras av informationssökningen på bästa 

möjliga och tänkbara sätt, såsom via Linnéuniversitetets databaser, Google Schoolar, 

olika hemsidor för organisationer som stödjer samarbetet. Nackdelen resulterar till att 

det blir väldigt begränsat eftersom ämnet inte har blivit diskuterat eller utforskat så 

mycket om under tidigare perioder, därav kan uppsatsens innehåll bli lite kortare än 

vanligt. Orsaken beror på det förtydligande kännetecknet till att det är en empirisk fall 

studie, därmed får hela uppsatsen en begränsad tillgång av materialet. En annan aspekt 

som skapat konsekvensen för materialet är mycket energi har lagts ner på översättning 

från engelska och delvis från polska till svenska, som därmed kan leda till diffusa 

meningsbyggnader och begrepp.  

 

Intressanta tryckta, empiriska källor som har funnits, är ”Poland under pressure 1980-

81: crisis management in state-society conflict” skriven av Witold Patoka. Själva 

titeln blir intressant till den empiriska fallstudien, där användningen av beskrivelsen 

hur hela den polska nationen hade påverkats av upproret i Gdansk, blir en viktig källa 

till det empiriska urvalet .  
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En annan funnen källa är ”Comparative perspectives on Social Movements” skriven av 

sociologen Dough McAdam och andra författare. Litteraturen kan användas till 

ytterligare information om olika kompletterande och exemplifierade fall till sociala 

rörelser. Den här källan sätter sin största användning till den empiriska delen av 

uppsatsen och ger detaljerad information kring hur de strejkande och de övriga 

polackerna fick uppleva den ekonomiska krisen, men även hur det kommunistiska 

styret kunde upplevas som en plågsam process för den polska nationen. 

 

Materialet till teorin kommer att bearbetas i olika tryckta källor där den första är 

skriven av Sidney Tarrow:”Power in movement: social movements and contentious 

politics”. Den här litteraturen blir intressant till bakgrunden av hur sociala rörelser 

skapas både utav positiva och negativa skäl, samt hur man exempelvis förstäker 

sociala rörelser genom att se på hur de politiska målen är utåtriktade: ”Protest and 

opportunities – The political Outcomes of Social Movements” skriven av Felix 

Kolb.”How social movements matter”,skriven av Marco Giugni med flera, kommer 

att vara till anvädning för hur de protesterande genomför sina mål i ett land, runt 

1980-talet och även delvis hur aktivism kan påverka samhället. 

 

Nackdelar som förekommer är att det metodologiska arbetet, såväl som sökningen av 

materialet, inte har varit det enklaste eftersom en del kompletterande luckor har 

förekommit till den empiriska delen, när det exempelvis gäller för den spända 

relationen mellan Polen och Sovjetunionen. Men samtidigt bör man vara försiktig när 

det gäller hanteringen av överflödig material, eftersom det kan leda till att sambandet 

mellan syftet, forskningsfrågorna och resultatet leder till en bristande nivå.  
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1.6 Avgränsning 

Perioden för avgränsningen sker från 1970-talets slutskede och fram till och med 

1989. Det var under den perioden som fackrörelsen Solidarność var som mest aktiv. 

Den geografiska och huvudsakliga avgränsningen blir Polen, i första hand till 

hamnstaden Gdansk men andra städer blir inblandade. Eftersom tiden blir begränsad 

för uppsatsskrivandet, blir avgränsningen relevant för det material som har bearbetats. 

Dock förekommer det konskevenser i och med tiden till studien, vilket brister i 

utvecklingen av de olika historiska aspekterna som påverkat Polen och fackrörelsen 

Solidaritet.  
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2 Teorier kring uppkomsten av sociala rörelser 

Det finns olika principiella teorier kring sociala rörelser. Kapitlet kommer att bestå av 

vilka förutsättningar som finns inom teorin för sociala rörelser men även för att kunna 

ge en överblick av de praktiska tillämpningarna och organiseringen av sådana rörelser. 

 

2.1 Förutsättningar 

Tarrow introducerar att grundaren till idén om political opportunity är Charles Tilly 

och han utvecklade detta i sin avhandling ”From mobilization to Revolution” som 

skrevs i slutet på 1970-talet. Han argumenterar för att utvecklingen av nationella och 

sociala rörelser är ömsesidigt beroende av varandra, trots framväxten av nationellt 

stärkta stater. Inkluderat är att rörelser bara skulle kunna bli studerade i samband med 

politiken, som i sin tur förändrade strategin, strukturen och framgången inom de olika 

staterna. Om man ser på Tillys grundläggande aspekter ur ett europeiskt och socialt 

tankesystem så innehåller hans modell en målmedveten struktur. Sinsemellan har man 

dock byggt det utifrån historiska relationer mellan väldfärdslagar och sociala protester. 

Sociologen Doug McAdam (vars teorier förekommer mer i den senare delen av 

kapitlet) har fört sådana här idéer vidare till en mer fördjupad analys som 

kännetecknas utifrån ”modellen av politiska processer” där den används till 

mobiliseringen av sociala rörelser genom att spåra utvecklingen av de mänskliga 

rättigheterna i USA till de politiska, institutionella och överlagda förändringarna.
7
 

 

Sidney Tarrow argumenterar för begreppet om political opportunity, alltså varför det 

får en så stor betydelse inom politiken. För att nämna ett exempel så var det i 

Västeuropa som idén dominerade, alltså att man hade fokuserat på att skapa nya 

"livsutrymmen" i förhållande till den kapitalistiska välfärdsstaten USA. Där hade man 

ökat välståndet och  de "postmateriella" riktlinjer som troligen skulle utlösa de nya 

och moderna idéerna om sociala rörelser. 

                                                 
7
 Tarrow (1998) s.18 
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 Frankfurt-skolans perspektiv har utövat en kulturell syn på vad som gäller sociala 

rörelser. Förespråkarna av "postmaterialismen" har oftast beskrivit det som "rationella 

val". Perspektivet bidrar till att förstå varför man inför mobilisering, men ingen har 

kunnat förklara varför människor stödjer sociala rörelser under vissa perioder av 

historien och varför vissa västländer – geografiska områden med utbredd välfärd och 

relativ kulturell homogenitet – upplevt mer sammanhängande åsikter på 1960-talet än 

vad andra länder gjort. För att kunna besvara på de här problemen skulle det vara 

nödvändigt att spåra hur den underliggande och sociala strukturen är uppbyggd, samt 

hur mobiliseringen potentiellt omsätts till handling. I en sådan förändring, leder det till 

att political opportunity och begränsningarna blir avgörande. Detta kan belysas genom 

att exemplevis se på skillnaderna i arbetarklassens mobilisering i olika västländer 

under 1930-talet.
 8

 

 

Enligt Felix Kolb, blir det en svårighet i sig att kunna tillämpa sociala rörelser inpå 

politisk förändring, trots att det kan leda till en framgång. Han menar att vi inte bör 

föra samman den politiska förändringen tillsammans med sociala rörelser eftersom då 

hade teorin om sociala rörelser förlora hela sin politiska betydelse. 

 

Sociala rörelser kan bidra med två grundliga principer till en politisk förändring. För 

det första anser Kolb att de politiska målen för sociala rörelser är relaterade till 

villkoren för den allmänna eller gemensamma tillförlitligheten som på ett normalt vis 

involverar statliga rörelser. Det finns olika typer av politiska ufall och de utgör en 

påverkan för politiken och tillförlitligheten eftersom sociala rörelser har en nära 

anslutning till politisk förändring men bör därför hanteras som en ”försiktighet”. 

  

För det andra anser författaren att sociala rörelser har instutionella utfall där två 

relevanta kategorier har föreslagits. Den första handlar om att sociala rörelser kan ha 

juridiskt proceduriska utfall som förändrar dess förhållande med en eller fler politiska 

                                                 
8
 Tarrow (1998) s. 72f 
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underinstitutioner, exempelvis genom att kunna bli accepterad för att vara den talande 

personen för en samhällsgrupp eller för självaste regeringen. Den andra kategorin 

handlar om att sociala rörelser kan orsaka institutionella förändringar inom interna 

regler och strukturer för de politiska underinstitutionerna, exempelvis genom utökning 

av rösträtten.
9
 

 

En annan förespråkare till den teoretiska delen är Marco Giugni. Han anser att man 

bör fokusera på juridiskt politiska utfall och på problemet som ligger i kausaliteten när 

det handlar om definitionen av sociala utfall. En begränsning av befintliga studier om 

konsekvenserna av sociala rörelser och gemensamma ställningstaganden leder till 

framgång menar Giugni.  

 

Sedan tidigare har man försökt att avgöra i vilken omfattning och under vilka 

omständigheter som protester har lyckats genomföras eller inte. När det gäller frågan 

om en lyckad framgång för sociala rörelser, kan det förekomma problem eftersom det 

övermarkerar avsikten av de strejkande i framställning av vissa samhälleliga 

förändringar. Det finns visserligen en sanning i det om att sociala rörelser utgör 

rationella insatser, som syftar till att utföra sociala förändringar. I och med detta så 

leder det till att deras konsekvenserna av deltagarnas uppgifter blir oftast ofrivilliga 

och är inte alltid relaterade till deras krav. Dessutom kan sådana konsekvenser 

upplevas som positiva, såväl som negativa för en given rörelse.
 10
 

 

Ett annat problem som Giugni anser att man bör ser över är sambandet mellan orsak 

och verkan, det vill säga kausaliteten. Han förklarar att det svåraste problemet ligger i 

hur man skall kunna fastställa ett kausalt samband mellan en given social rörelse och 

en uppmärksammad förändring. Han ifrågasätter ifall vi kan vara säkra på om en 

                                                 
9
 Kolb (2007) s. 36f. 

10
 Giugni (1999) s. xxf 
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uppmärksammad förändring ger en lösning till att sociala rörelser kan vara 

mobiliserade. Hur kan vi utesluta möjligheten att en sådan förändring inte skulle ha 

ägt rum även om produkten av andra sociala krafter, eller till följd av en bredare 

protest-cykel, omfattade flera rörelser och handlingar? 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Giugni poängterar även att deltagare inom rörelser och utomstående betraktare, kan ha 

olika uppfattningar om framgången av ett bestämt ingrepp i exempelvis olika 

protestvågor . Samma ingrepp upplevs oftast som framgångsrikt av några deltagare, 

medan andra deltagare upplever detta som ett misslyckande.
11

 

 

En annan aspekt är att arbetstagare är mer benägna att gå i strejk i högkonjunktur än i 

ekonomisk eller annan samhällelig depression. Logiken till förklaringen är given: 

välstånd ökar arbetsgivarnas behov av arbetskraft precis som arbetsmarknader minskar 

sin konkurrens om jobben. Som anställd bör man ta lärdom av att de kräver högre 

löner, kortare arbetstid, eller bättre arbetsförhållanden. Som ett resultat går strejkernas 

hastighetskurva av konjunkturcykeln uppåt, när den minskande arbetslöshetens pool 

lämnar arbetsgivarna offer för trycket på arbetsmarknaden och nedåt går 

konjunkturcykeln, när efterfrågan på arbetskraften minskar.
12

 

 

2.2.1 Metod för politiska och teoretiska val 

Om man ser tillbaka på problemet av Giugnis teori om  kausaliteten som presenterades 

i delkapitlet om förutsättningar, kan man delvis övervinna detta inom ramarna för 

sociala rörelser. Det gör man på bästa sätt genom att utföra metodologiska val. Det 

innebär, för det första att börja samla ihop material om rörelser från andra aktörer, 

men även om givna rörelser och deras föregående utfall. Fem aktörer anses vara 

relevanta för ett sådant fall: regenter, politiska partier, intressegrupper, media och 

motrörelser, ifall det förekommer sådana. För det andra blir det viktigt att se på de 

                                                 
11 Ibid s. xxi 
12 Tarrow (1998) s. 72f 
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bredare socialt förändrade variablerna, såsom på de politiskt möjliga strukturerna och 

inte endast se på de potentiellt relaterande rörelserna och de förklarade faktorerna, 

såsom nivåer av mobilisering, strategier eller organiserade styrkor. 

 

Giugni menar att man skulle kunna utföra ett bättre jobb genom att ta hänsyn till de 

historiskt betingade kombinationer av beståndsdelar som formar möjligheterna för 

rörelser att bidra med en social förändring.  

Under sådana förhållanden innebär det att man bör åstadkomma fyra noteringar som 

visas i figur 2:1.  

 

Figur 2:1 Metodologisk mall för hur man studerar konsekvenserna för sociala rörelser.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

I den här mallen innebär det inte att forskare bör överge sökandet efter breda samband, 

mellan vissa variabler och de särskilda effekterna som påverkar rörelsen, som de 

tenderar till att fokusera på. Egentligen visar figuren att det här är ett första steg som 

följs av ett andra steg, där man återställer betydelsefulla och kausala förklaringar, som 

i sin tur leder till den observerade förändringen av ett handlingstagande i sociala 

rörelsen. 14 
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2.3 Teoretisk struktur av aktivism 

Charles Tilly antyder för att ge ytterligare kännedom, så använder sig aktivisterna, 

inom sociala rörelser, av alla möjliga typer av aktiviteter som ser mer annorlunda ut 

till skillnad från demonstrationer. Polisen och myndigheterna deltar regelbundet i 

interaktioner för sociala rörelser, men sällan som utmanare eller som demonstranter. 

Aktivister ägnar sin energi till att planera gemensamma åtgärder, byggnadsallianser, 

kämpar med konkurrenter, att mobilisera anhängare, bygga kollektiva identiteter, söka 

efter resurser, lobbying och att bedriva andra verksamheter  för att upprätthålla 

kollektiva motståndarna. Men de här aktiviteterna skiljer sig inte  när det gäller för 

sociala rörelsers samverkan, från en mängd andra olika politiska kontroverser, 

inklusive valkampanjer, krig och revolutionerande konspirationer.
15

  

 

2.4 Organiseringen av sociala rörelser  

Infranationella/undernationella sociala variationer: 

Sidney Tarrow beskriver att om sociala rörelser ändå kunde spegla nationella och 

institutionella sammanhang på ett okomplicerat sätt, skulle det leda till mycket mindre 

infranationell/undernationell variation i rörelserna än vad vi faktiskt ser, både mellan 

och inom rörelsers sektorer.
16

 Det vill säga att man får ett underläget perspektiv inom 

det nationella samspelet för sociala rörelser, därför finns det inte någon direkt 

förenklad metod.  

 

För att överväga ställningstagandet, finns det olika typer av mobiliserade strukturer 

som befinner sig mellan prolife-och prochoice sektorer i USA. Enligt McCharty, finns 

det ett sofistikerat ledarskap och ett välbärgad valkrets som utvecklats på ett åtgärdat 

register som blev mittplacerad runt direkta kampanjer av formella 

rörelseorganisationer som riktar sig till ekonomiska bidrag, till publicitet, utbildning 
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och lobbying i kongresser. Prolife- rörelsen har baserats på en stor del av 

församlingsorganisationer som leddes av en lägre, socialgrupperad valkrets i direkt 

åtgärdade kampanjer och relaterade reklamkampanjer. Båda har varit lika trygga i den 

"öppna" politiska möjlighetsstrukturen av det amerikanska offentliga livet. 

 

Nu anser de att förändringarna är möjliga inom samma rörelse - till exempel inom den 

"nya" miljörörelsen. Även om "vikt brukar placeras på deras vaga, heterogena och 

decentraliserade strukturen, finns det inga tydliga bevis på att sådana strukturer alltid 

blir närvarande",
17

 skriver en av den ”nya” rörelsens främsta, europeiska tolkar. 

 

Politiska institutioner, partier och intressegrupper blir å ena sidan, relativt lätta att 

jämföras ur ett nationellt perspektiv eftersom de förändras och produceras långsamt 

och har även rätt till institutionella skyldigheter. Å andra sidan kan den jämförande 

analysen av sociala rörelser, leda till många fler problem, som delvis förklarar dess 

undantag inom litteraturen för sociala rörelser. Inte nog med det, finns det ett faktum 

om, som McAdam påpekar, att rörelser tycks gå igenom snabba stadium. Således kan 

man även jämföra liknande rörelser i olika faser av deras livscykel, vilket kan ge ett 

felaktigt synsätt på samhället. Exempelvis kan det handla om en jämförande studie av 

den franska revolutionen.
18

 

 

 

2.4.1 SRO – Teorin om sociala rörelsers organisering på statlig och demokratisk 

nivå 

Både sociologer och statsvetare anser att sociala rörelser, består, å ena sidan, av 

betydande konsekvernser. Alltså att det blir viktigt att använda sig dessa konsekvenser 

i SRO. Man kan även kalla det för ”utmanande grupper” som befinner sig i delar av 
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den demokratiska, politiska processen, där dessa grupper oftast kan uppnå sina mål i 

samhället. McAdam, McCarty och Zald håller tillsammans med om att ”Intresset för 

forskningen om sociala rörelser ligger i tron om att rörelser företräder den mest 

betydelsefulla kraften för en social förändring.” 
19

 

 

Å andra sidan anser sociologer och statsvetare att sociala rörelser inte kan få alltför 

mycket inflytande på samhället. Det finns olika principer för den här teorin och det 

finns skäl till detta utav särskilda intressen, eftersom principerna kan bli motstridiga. 

En del förespråkare argumenterar för att SRO ger väldigt sällan ett inflytande på 

samhället, därför att demokratin fungerar mindre bra, medan andra har uttalat sig om 

att SRO sällan ger inflytande eftersom demokratin fungerar väldigt bra.
20

  

 

Under årens lopp har två olika standarder kommit fram, i vilken styrka en social 

rörelse kan mätas. En studiegrupp motsvarar i stort sett rörelsens styrka utifrån en 

institutionell form. Medan ett fåtal studier använder en enda sammansatt förteckning 

som en mer rörlig form, där forskning används i denna tradition i en eller några av 

följande  indikatorer: 

- Resurserna - framför allt pengar och personal - som SRO får nytta att använda sig av. 

- Antalet SRO deltar i rörelsen mellan olika politiska enheter som stater och 

kongressdistrikt. 

 

Den Andra studiegruppen motsvarar en väsentlig styrka med mängden av protester. 

- Omfattningen av protester, mätt i antalet protesterande händelser - demonstrationer, 

möten, upplopp och så vidare, som inträffar under en viss tidsperiod.  
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Utifrån fallet med arbetarrörelsen, är det industriella konflikter som får en betydande 

roll, normalt sätt definierad som antalet arbetsdagar av den icke-jordbruksrelaterade 

arbetskraften.
21

 

 

En annan teoretiker, Lohmann, menar att SRO argerar oftast mindre bra när staterna är 

mottagliga och demokratiska. För att exemplifiera ett fall så vet oftast de folkvalda 

tjänstemän vad individerna vill och besvarar till deras förforgande. Principen gäller i 

en stat med en välfungerande demokrati. Tjänstemännen skulle ha varit dumstridiga 

om de använde sin tilltro av SRO, snarare än till majoriteten. I sin tur skulle den här 

politiska taktiken dessvärre kunna leda till ett politiskt omval. Vi kan bli 

konfronterade av två oförenliga krav, för det första kan sociala rörelser starkt påverka 

den sociala politiken eller så kan det vara tvärtom, att den inte alls påverkar. För det 

andra kan sociala rörelser ha en liten påverkan på samhället eftersom, återigen, 

demokratin inte fungerar alltför bra eller så kan motsatsen ske, att demokratin fungerar 

bra.
22

 

 

När man diskuterar om sociala rörelser och den demokratiska politiken så kan man 

beteckna de två diskurserna under en och samma beteckning som ”nationella, sociala 

rörelser”. Denna beteckningen kännetecknar att sociala rörelser utmanar de nationella 

regeringarna. Den här varianten av rörelsen har kommit att bli en väsentlig del för 

demokratin, alltså ett resultat av samma kraft som skapat en utveckling till 

röstningspolitiken och moderna, politiska organisationer och dessa betecknas i sin tur 

för ”skapade föreningar”. Paul Burstein förklarar att om man skall kunna förstå 

intrycket av en sådan teori om sociala rörelser, måste man uttrycka dess roll i den 

demokratiska och politiska processen. Men för att utföra det här är det viktigt att 

kunna definiera vissa grundläggande delar av en teori om demokratisk politik. Man 
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kan enkelt uttrycka det som att demokrati genomför sin funktion för staten, för att 

kunna ingå i en kompletterande politisk process.
23

 

 

Alltså kan många av organisationerna utvecklas om vi tillämpar de genom ett 

demokratiskt styre, åtminstone genom att utmana regeringen till att kunna uttrycka sig 

positivt för befolkningen. Men ingen hävdar heller att en demokratisk regering alltid 

gör så som majoriteten vill. Ibland kan orsaken vara sådan som folket misstror om, det 

vill säga att en del grupper kan inneha starka maktförhållanden och få vad de vill även 

om allmänheten motsätter sig det. Förespråkarna för teorin om den demokratiska 

representationen, hävdar dock att det finns andra skäl till en avvisande mottaglighet 

hos allmänheten och som anses vara viktig inför den här studien, det vill säga att det 

finns gränser för den intellektuella kapaciteten som individer, organisationer och 

särskilt som de lagstiftande, innehar.
24

 

 

När det kommer till handlingen av hur sociala rörelser behåller sin styrka, taktik och 

politiska mål, håller Felix Kolb med om att olika forskare, precis som förespråkaren 

William A. Gramson, har summerat upp att utomstående hjälp har blivit viktig för att 

sociala rörelser, överhuvudtaget skall kunna nå upp till en samhällelig framgång. 

Vetenskapsmännen är även överens om att förändringarna inom karaktäristiken av 

rörelserna får en betydande roll. 
25

 Olika förklaringar till sociala rörelsers val av taktik 

måste också tas hänsyn till, även vad för värderingar som gäller för de politiska 

aktörerna. Men även kunna ta vara på vilka taktiska och strategiska företrädanden som 

föreskrivs i förhållande till dessa värderingar.
26
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Själva definitionen av sociala rörelser, enligt Kolb, har kommit att bli ett nätverk, 

sammanvävda av informella grupper såväl som formella organisationer. Sociala 

rörelser består aldrig i sig som en enstaka organisation. Därför har de inga entydiga 

gränser, även om man hävdar att bara se på de politiska resultaten av enskilda och 

utmanande grupper eller sociala rörelseorganisationer. Grimson hävdar att liknande 

problem uppstår eftersom många skapar diffusa gränser mellan officiella medlemmar, 

aktivister och anhängare. 
27
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3 Förutsättningar, tillämpningar och organisation till fackrörelsen 

Solidarnosc i Polen 

Varvet i Gdansk hade fått en enastående och hög social status, som ett nationellt 

monument, sedan myndigheternas våldsamma avslut på den arbetskraftsprotest som 

ägde rum den 17 december 1970. Den social-politiska krisen som följde med 

händelsen, gick ut på att ersätta den härskande eliten och arbetarna fick veta att deras 

röster kunde vara tillräckligt starka för att förändra landets nationella politik. 

Massmedia hade utmärkt krisen år 1970 som en tragisk händelse, vilket ledde till en 

förbättring av den felaktiga politiken och återställde därmed sambandet mellan eliten 

och arbetarklassen. Den kommunistiska ideologin betonade det faktum att partiet och 

dess ledare uttryckte ett intresse för arbetarklassen. 

 

3.1 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen av krisen från 1970, hade bevisat att fackföreningen var den 

svagaste delen av den kommunistiska staten och verkade som ett oanvändbart 

instrument för det institutionella skydd där den sociala tillförlitligheten hade blivit 

ifrågasatt. Den nya strejken som bröt ut i varvet i Gdansk år 1980, var en påminnelse 

om krisen 1970. Den oundvikliga slutsatsen var att de befintliga fackföreningarna 

hade en gång misslyckats med att skydda sina medlemmar och att det därför var 

nödvändigt att skapa en verkligt representativ organisation, vilket skulle fungera som 

ett självständig insititutionell garanti för arbetarklassen. Gdansk avtalet medgav 

officiellt att "den nuvarande fackliga rörelsen inte fyllde sin funktion och därför är det 

lämpligt att upprätta självstyrande fackföreningar för att skydda intressen av 

arbetarklassen”. Men avtalet innebar även en rad rättsliga restriktioner; de nya 

fackföreningarna hade fokuserat sin verksamhet på att skydda sina medlemmar och 

skulle inte fungera som ett politiskt parti. Därför öppnade avtalet ett gyllene tillfälle 

för upprättandet av en insitutionell zon för medborgerliga rättigheter, men det innebar 

också begränsade utbud av aktiviteter för dem som inte kunde sätta kommunistpartiets 

överhöghet på spel samt den enighet som fanns inom Warszawapakten. En sådan 
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lösning resulterade i en framgång för de strejkande, men det kan också ses som ett 

försök att uppdatera legitimiteten av fackföreningarna i syfte till att främja social-

politiska stabiliteten och återställa en institutionell buffert zon mellan det styrande 

partiet och det polska samhället.
28

 

 

3.2 Uppkomsten av en ny revolutionerande institution 

Under den tidiga sommaren 1980 förekom det ett antal intresseväckande och mer 

hemligstämplade strejker, i och med att Polen hade fått sina ekonomiska förmåner 

begränsade. Demonstranterna verkade tro att man kunde få in mer pengar än vad de 

hade hoppas på. Gdansk var ännu en gång i fokus för en nationell uppmärksamhet, 

nämligen i  augusti 1980, men som så många gånger innan, hade varvets 

demonstranter lugnat ner sig sedan de ekonomiska eftergifterna hade uppstått.  

 

Efter de utbrytande strejkerna hade det polska folket följt händelserna i Gdansk, med 

stora förhoppningar. På ett sätt blev Gdansk-avtalet en förändring av hopp som 

skiftade till sann verklighet. I konkreta termer var man säker på att staten inte längre 

skulle missbruka det sociala förtroendet, det vill säga genom att agera som en  

”sämre” diktator bland arbetarklassen. Den polska nationen hade fängslats av idén om 

oberoende fackföreningar och de förenade fabriken, där strejkkommittén i Gdansk 

representerade sig som en realitet för samhället. Dessutom hade de ekonomiska 

förmånerna kommit att bli en integrerad del av avtalet,  vilket inkluderade ett socialt 

stöd för den nya fackföreningen. Människor hade gjort skeptiska uttalanden och 

hävdade att de finansiella vinsterna var orealistiska, något som den sociala majoriteten 

i Polen inte höll med om och avvärjade därför all sådan pessimism.
29
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Hyllningen av Lech Walesa ifrågasattes inte eftersom han kom att bli offentligt erkänd 

som grundaren till den nya fackföreningen Solidaritet. Han valdes till ordförande för 

kommissionen, vars uppgift var att utforma Solidaritet till en övergripande politisk 

organisation och även utforma en fungerande institutionell upphöjning för en 

sammansättning av aktiviteter mellan regionala mittplaceringar, vars alla respektive 

ledarna hade blivit utvalda till att agera som kommissionens ledamöter, inom de 

primäraste regionerna. Fackföreningen kom att användas till den populära idén om 

"självstyre", det vill säga att beteckna en funktionell grundtanke och för att fästa 

samman flertalet av de oberoende fackföreningar till en enda organisation. 

 

En ny våg av protester hade påbörjats ett par dagar senare, som kallades för "den 

avgörande krisen". Den 29 september 1980 hade man infört ett nationellt 

samordningsorgan som  tilldelades i uppdrag av Solidaritet, att planera en allmän 

varningsstrejk till den 3 oktober. Den primära efterfrågan var beroende av ett 

fullständigt genomförande av Gdansk-avtalet, men det var även viktigt att kunna 

skapa fria tillgångar till massmedia och tillämpningen av sammanslutningen. Avtalets 

ställningstagande blev en av de viktigaste frågorna som diskuterades i förhandlingarna 

tillsammans med myndigheterna.  

 

Solidaritet blev fastställd redan den 2 oktober men den nationella samordnande 

kommissionen motsatte sig införandet av stadgans dokument från Gdansk-avtalet, 

vilekt erkändes av det ledande partiet - det polska, förenade arbetarpartiet. Under tre 

veckors tid hade tre miljoner människor blivit medlemmar i Solidaritet, men under de 

följande fyra veckorna hade ytterligare fyra miljoner fått sina medlemsskap inom 

föreningen.Vissa argumenterar över att en framgång inte alltid behöver vara en 

myndighet och att en gynnad organisation även kan fastställas på grund av en sådan 

samordnad verksamhet.
 30
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3.3 Polen under den ekonomiska krisen 

Det övergripande problemet för polackerna var den krisdrabbade ekonomin som bröt 

ut i slutet av 1980-talet. Det blev allt vanligare med en daglig oro och förtvivlan över 

om man skulle få tillgång till föda samt andra nödvändigheter. Polackerna stod och 

väntade i långa köer, valutan tappade sitt värde och inflationen blev så hög att när 

folket fick sin utbetalning så lämnade de sina arbetsplatser för att kunna få sin chans 

till att köpa de mest primära varorna. Det kommunistiska partiet i Polen, hade 

splittrats mellan en konservativ och en reformistisk särgrupp. Reformisterna ansåg att 

kompromisser var nödvändiga för att kunna vända sig mot fackrörelsen Solidaritet, 

den katolska kyrkan samt mot det resterande folket. Hela nationen blev, med andra 

ord, tvugna att engagera sig politiskt för att ens kunna lösa den ekonomiska krisen. 
31

 

Den fackliga och rådgivande rollen stärktes av rätten till  att bilda en oberoende 

central plats till den sociala och ekonomiska analysen. De avtalade parterna ansåg att 

konstruktiva åtgärder blev nödvändiga till att övervinna den ekonomiska krisen. 

Dessutom hade regeringen medgett om att strejken hade blivit det ultimata vapnet för 

arbetstagarna som hade främjat och skyddat deras rättigheter. Myndigheterna ville 

också försäkra sig, till dess att om nya rättsliga normer implementerades, skulle 

deltagarna i protesterna undkomma att bli straffade.
32

 

 

Striden mot det regerade partiet hade lett till en högre effektivitet för att orsaka en 

splittring på det ekonomiska stadiet. År 1988 hade de strejkande arbetarna blivit hårt 

drabbade till följd av de höga priserna som funnits sedan 1982. Den stridande 

mobilisering hade följt mönstret under åren 1980-81. Skillnaden var att den polska 

regimen införde en konkret lag i slutet av 1981 som bröt de ”envisa” 

fabriksockupationerna med trupper samt att polisen hade förbjudit fackrörelsen 

Solidaritet. Följderna av detta blev att de flesta ledarna arresterades och att ekonomin i 

perestrojka, 1988 hade blivit ännu mer hopplös. I och med krisen i den kommunistiska 
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ledningen tog den polska regeringen ändå chansen till att behålla sin nuvarande makt, 

trots den begränsade politiska fördelningen. 
33

 

 

3.4 Kampen mot kommunismen 

I  Polen har försvaren mot kommunisterna varit långvariga, högljudda och 

samordnade. Nationen hade konfronterat det styrande kommunistpartiet under åren 

1980-81, återigen, samtidigt som fackrörelsen Solidarnosc hade skapats. Den 

socialistiska staten hade under den ekonomiska krisen blivit påtvingad av 

kommunistpartiet till att höja priserna, vilket uppmanade gruvarbetarna och de 

resterande anställda till att gå ut i strejk. Med hjälp av andra intellektuella individer 

lyckades arbetarna skapa oberoende fackföreningar, som gjorde det möjligt för de 

protesterande till att skapa fabriker och arbetsplatser i början på 1980-talet. Under den 

här aktiva utvecklingen, fick folket en möjlighet till att förhandla kollektivt med staten 

och lyckas slå emot det ineffektiva kommunistparti som påstogs inneha makten över 

arbetarklassen. 

 

Polska arbetare hade under 1970- och 80-talet skapat ett gemensamt handlingsregister 

och en protesterande kultur där det polska folket envist ville utföra sina protester, 

nämligen genom att vägra lämna sin arbetsplatser förens en förhandlad 

överenskommelse kunde bli utförd. 
34

 

 

I juli månad, år 1980 hade de ekonomiska faktorerna fortfarande påverkat nationen 

och oron bland arbetskraften. Men det var en populär vattenledningsarbetare på Lenin 

varvet i Gdansk som satte gnistan för en generalstrejk och såg till att slutföra 

grundandet av Solidarnosc. Hon hette Anna Walentynowicz och det var hon som 

ägnade sin tid åt organisationen. I och med det hade hennes arbetsgivare betraktat 
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henne som problematisk och därmed var Walentynowicz avskedad på grund av 

åberopade icke-statliga verksamheter.
35

 

 

Protesterna har vid många tillfällen utgjort ett minne till de arbetskollegor som blivit 

mördade i de norra områden och som arrangerades i hamnstäderna Gdynia och 

Gdansk, inför hundratusentals människor. Under tiden hade det även skett en 

pilgrimsfärd mot helgonet svarta Madonnan som Lech Walesa hade åtagit sig att 

utföra i slutet av augustistrejken 1980. Symbolerna och ritualerna av de polska 

arbetarnas sociala identitet hade visat ett nekande tecken till den kommunistiska 

symboliken. Den första maj paraden uttryckte den internationella karaktären av 

arbetsmiljön inom klasserna och även dess tvångslydnad till det kommunistiska partiet 

och till Sovjetunionen.
36

 

 

En generalstrejk i Lublin under augusti månad hade visat sig vara av avgörande 

betydelse. 50 000 arbetare i 150 anläggningar gick med i strejken. Det kollektiva 

nätverket hade också stannat upp. Regeringen började förhandla med de strejkande 

och den 11 juli 1980 kom båda parterna fram till ett avtal med 

”blockeringskommittéerna” (officiellt har det beskrivits med ett sådant adjektiv för att 

undvika användandet av det känsliga ordet strejk). De strejkande arbetarna  blev 

lovade sociala förmåner och fick garantier för den personliga säkerheten. 

Myndigheterna lovade också att hålla nya val till arbetarrådet. För första gången i 

Polen, efter krigets historia, hade myndigheterna lyckats teckna en överenskommelse 

med strejkande arbetare. Varför myndigheterna lyckades med överenskommelsen var 
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för att de försökte oskadliggöra situationen genom att upphäva de lovande 

prishöjningarna och mindre löneökningarna.
37

 

 

3.5 Polska och internationella förhandlingar 

För beslutsorganen i Washington, hade det till en början blivit en sekundär betydelse 

över den samhälleliga förändringen som skedde i Polen. Det skiftade när inhemska 

protester utvidgades till den grad så det verkade möjligt att Polen kunde påverka den 

internationella och politiska arenan. Intensifieringen av protesterna som skedde i 

Lublin, kunde i första taget, kännetecknas som början till den allvarliga utvecklingen i 

Polen. 

 

I juli 1980, hade de polska järnvägsarbetarna lagt beslag på handlingsförmågan för det 

sovjetiska försörjningssystemet, ett system som stöttade 400 000 soldater i östra 

Tyskland samt de kommunistiska partiorganisationer som plötsligt hade "försvunnit" 

från strejkande företag. Kreml underhöll en officiell tystnad om den katastrofala 

utvecklingen, men började genast fastna för de västerländska sändningar och 

undvikandet av en dominoeffekt. Den 31 juli samma år, hade ledaren för Kreml 

rekommenderat "en beslutsam kampanj mot de anti-socialistiska enheterna", trots att 

generalsekreteraren i det polska kommunistpartiet, Edward Gierek, hade försäkrat att 

"läget var under kontroll".  

 

När Michail Gorbatjov tog kontrollen över Sovjetunionen 1985 tvingades han att 

inleda en rad olika reformer på grund av det försämrade ekonomiska läget i 

östblocket. Dessa förändringar inkluderade i politiska och sociala reformer som ledde 

till en omläggning av politiken i många baltiska stater, inklusive Polen. Detta ledde till 

en framgångsrik frigivning av de hundratals politiska fångar som satt fängslade under 
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tiden då Solidaritet satt vid makten. Trots det så fortsatte medlemmarna i Solidaritet 

att vara föremål för förföljelse och diskriminering.  

 

År 1988 var Polens ekonomiska situation värre än någonsin på grund av utländska 

sanktioner och regeringens vägran att införa fler reformer. Slutligen hade regeringen 

den 26 augusti, meddelat att de var beredda att förhandla med fackrörelsen Solidaritet 

och träffade Walesa, som inte höll med om att få slut på strejkerna. Till 

förberedelserna för en officiell förhandlning med regeringen, skapades en kommité 

med hundra ledamöter inom Solidaritet och bestod av många områden där varje 

ledamot var ansvarig för att presentera specifika krav till regeringen vid de kommande 

samtalen. Konferensen som ägde rum i Warszawa, mellan den 6 februari och 4 april 

1989, kom att kallas för "det polska rundabordssamtalet". Även om medlemmarna i 

Solidaritet inte hade några förhoppningar på storartade förändringar så skulle 

konferensen förändra det oåterkalleliga, politiska området och det polska samhället.
38

 

 

I USA höll Vita Huset tyst om polens ”problem” ända fram till 18 Augusti, då 

president Jimmy Carters nationella säkerhetsrådgivare, Zbigniew Brzezinski, uttryckte 

sitt stöd för Giereks politiska och fredliga beslut när det kom upp under ett möte den 

11 juli med Mieczyslaw Rakowski, som var en av polens framstående politiker. 

Skapandet av fabrikens strejkkommitté i Gdansk-varvet, uppmanade Vita huset till att 

utfärda ett diplomatiskt gensvar. Strejk-kommitténs mål var att öka den påverkande 

effekten av strejkerna, genom att samordna för diverse protestverksamheter. För att 

kunna besvara till utvecklingen från det statliga departementet så hade de, under en 

daglig pressträff, meddelat att de senaste problemen som uppstod i Polen, bestod av 

"en betydelse för det polska folket och de polska myndigheternas sätt att arbeta på".
39
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I slutet av augusti hade ett förödande meddelande levererats av den ryska 

ambassadören i Warszawa - Boris Aristov. I en politisk rapport uttryckte Kreml en 

djup oro över hur situationen såg ut i Polen. De ryska ledarna ansåg att partiets 

reaktioner blev otillfredsställande och krävde en omedelbar brytning av de strejkande. 

De polska ledarna hade svarat med att de skulle lösa krisen med politiska och 

administrativa åtgärder och att användningen av våld kunde vara ett riskfylld 

instrument för krishanteringens nuvarande omständigheter.
40

 

 

 

3.6 Aktivism 

De så kallade hungerstrejkerna hade fått flera påverkande effekter på samhället, 

nämligen att de:  

- Återställde dåvarande ostadigt stöd för organisationer inom Solidaritet för det 

förkastade, 

- Förutsatte efterliknande modeller för ingrepp på annat håll, alltså 

- Definierade en strategi där kyrkans tjänstemän lätt kunde samarbeta med humanitära 

beståndsdelar, hellre det än att utföra ett uttalat politiskt val; 

- Tog vara på sympati och stöd från personer i närheten; 

- Väckte uppmärksamhet inom media, och därmed, 

- Offentliggjorde anledningarna på en nationell nivå. 

Fokuset på hungerstrejker utgjorde ett problem för parlamentarikerna på den nationell 

nivån. Det handlade om att föreningens aktivister i övervakningen och att 

manipulerande, riskfyllda lokala händelser gav ett exceptionellt inflytande för det lilla 

antal strejkande och de nationella ledarnas begränsade manöverutrymme.
41
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4 Analys och resultat 

Utifrån den fördjupade delen av de tre olika  teoretiska infallsvinklarna, har innehållet 

bidragit till hur analysen av sociala rörelser beskrivit de viktigaste perspektiven av de 

tre olika tillämpade infallsvinklarna. Resultaten kommer att ge konsista svar på de 

olika forskningsfrågorna. 

 

1. Varför och på vilka sätt lyckades Solidaritet, som social rörelse, åstadkomma 

en samhällelig förändring? 

Enligt teoretiska förespråkare är det inte det lättaste att kunna tillämpa sociala rörelser 

inpå politisk förändring, även om chansen finns  att det kan leda till en lyckad process. 

Enligt testen så kan sociala rörelser förlora hela den politiska betydelsen. I och med 

krisen under kommunismen så hade den polska regeringen, med influenser och 

påverkan från fackörelsen, ändå tagit vara på sitt försök att behålla sin nuvarande 

makt, trots den begränsade politiska fördelningen. 

 

 

- Vilka var Solidaritetens förutsättningar och de tillämpningar som 

fackföreningen använde sig av? 

Utifrån begreppet Political opportunity så resulterar det till en mer omodern 

benämning i förhållande till det empiriska studiet av fackrörelsen, eftersom Political 

opportunity har i första taget influerat västvärlden, främst USA. Därför hade diskursen 

börjat att influeras och utvecklas i Centraleuropa, mera bestämt, i Polen,ungefär sedan 

1970 till 1980-talet.  

 

Enligt den teoretiska skolan kan deltagare, inom sociala rörelser, använda sig av de 

allra mest tänkbaraste och nödvändigaste av resurserna och tillgångarna, precis som 

hungeraktivister tenderar till att göra i realiteten. Hungerstrejker kan ”uttrycka sig” i 

långvariga och kollektiva processer och inom den polska traditionen så har det 
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generellt sätt blivit viktigt att kämpa om kyrkans tillgångar och resurser samt 

samarbetet med de humanitära elementen. I sådana situationer anser aktivisterna att 

det religiösa förhandlingarna blir viktigare snarare än att uttala sig i de politiska 

förhållandena. Beteendemässigt så har deltagare i sociala rörelser och demonstrationer 

ett annorlunda tillvägagångssätt, men när det kommer till själva handlingen av 

aktiviteterna så skiljer de sig åt med mindre marginaler. Konsekvenserna som kan 

uppstå gör att statstjänstemännen får problem med hungerstrejkerna, främst på den 

nationella nivån. 

 

Arbetande människor tenderar till att gå ut i strejk under tiden det ekonomiska 

samhället är stabilt eftersom arbetarna är beviljade till att visa sin starka eftersträvan 

för bättre arbetsvillkor men också för att förbättra den sociala, såväl som den 

ekonomiska levnadsstandarden. Polens andra politiska hälft av kommunismen bidrog 

med en förbättrad standard till samhället. Reformisterna ansåg att den primäraste 

lösningen var att tillämpa kompromisser för nationen, kyrkan och fackrörelsen. Därför 

hade det polska folket inget annat val än att aktivt engagera sig politiskt för att 

undkomma den ekonomiska krisen. 

 

Lech Walesa valdes till ordförande för kommissionen. Hans primära uppgift var att 

utforma fackrörelsen till en övergripande politisk organisation och även utforma en 

fungerande institutionell upphöjning för en sammansättning av de politiska 

aktiviteterna. Fackföreningen kom att användas till den populära idén om "självstyre", 

det vill säga att beteckna en funktionell grundtanke och för att fästa samman flertalet 

av de oberoende fackföreningar till en enda organisation. 

 

- Hur har organiseringen framstått inom fackrörelsen? 

Det finns teoretiska strategier till argumentet om att organiserade sociala rörelser 

(SRO) inte alltid behöver påverka samhället. Den enkla orsaken till förklaringen lyder 

att den demokratiska andan är lågt profilerad eller så kan vissa argumentera kring att 
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orsaken ligger i det motsatta, det vill säga att demokratins funktion ligger på en så 

pass stabil nivå att den överskrider samhällets styrningsprocess. Den sistnämda 

orsaken behöver inte leda till ett negativt antagande eftersom organiseringen anses 

fungera suveränt, nästan alltför suveränt för att befolkningen ska kunna se sitt 

välfärdssystem som felfritt. Förklaringen kan ofast, men inte nödvändigtvist, i sin tur 

leda till en ”blind” eller ineffektiv reaktion från befolkningen som slutligen kan 

resultera i att den politiska andan tenderar till att försvinna i en långvarig samhällelig 

process. Ett verklighetsbaserat exempel kan vara att polackerna hade blivit djupt 

engagerade i oberoende fackföreningar och inte minst i den ”populära” 

strejkkommittén. I sin tur hade demokratins utveckling ökat och på det viset tog det 

lång tid att ge ett gott inflytande på samhället, bland annat på grund av den 

kommunistiska regimen. Resultatet har i slutskedet skapat en stark och enande nation 

som lyckades bryta sig loss från den historiskt långtgående kommunism.  

Det har, under tidens gång, blivit allt vanligare med användningen av kvalitativa 

studier på sociala rörelser.  Metoden kan användas i föränderliga former för att 

exempelvis se hur SRO kan gynnas av de ekonomiska och administrativa resurserna. 

Metodiken kan även mätas i form av observeringen till hur olika deltagare inom SRO 

engagerar sig i protester. De geografiska områden för ingreppen kan vara allt från 

olika stater till mer konkreta politiska regioner som parlamentet eller Riksdagen.  
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Sammanfattning 

Om man ser till det teoretiska begreppet political opportunity som Tarrow har 

utvecklat,så har idén kopplats till de amerikanska influenserna sedan 1960. Begreppet 

lägger en stor vikt på Västeuropa som dock inte ger fullt så stor påverkan på 

Centraleuropa, där Polen hör till. Men under tidens gång har modernare teorier om 

sociala rörelser införts och på sätt har polens teorier för sociala rörelser kunnat 

utvecklas och förbättras, både på den nationella och internationella nivån. Political 

opportunity har blivit avgörande i frågan när det gäller för hur mobiliseringen omsätts 

till den tänkbara handlingen. 

 

Felix Kolb anser att vi  inte bör föra samman den” politiska förändringen” tillsammans 

med sociala rörelser. Konsekvensen av förklaringen skulle leda till att teorin om 

sociala rörelser förlorar hela sin politiska innebörd. Det kan leda till en konsekvens för 

att kunna tillämpa sociala rörelser inpå politisk förändring men Kolb ger ändå en 

möjlighet till att kunna utveckla detta problem genom att se på det intressanta utfallet 

där sociala rörelser består av  institutionella kategorier som har föreslagits. Det som 

blir relevant av förhållningssättet till den teoretiska, såsom den empiriska delen är den 

första kategorin, som handlar om att sociala rörelser kan bestå av juridiskt 

proceduriska utfall. Det förändrar dess förhållande med en eller fler politiska 

underinstitutioner, det vill säga, genom ett lämpligt exempel – att kunna känna av 

acceptansen för att vara den retoriska människan inom en samhällsgrupp eller också 

för regeringen. 

 

Den andra förespråkaren för den teoretiska delen är, Marco Giugni som anser att 

problemet ligger i kausaliteten, alltså att det skapar komplikation över hur man skall 

kunna stadga det kausala sambandet mellan en given, social rörelse och en observerad 

förändring. Det ständiga dilemmat handlar om ifall en uppmärksammad förändring ger 

oss en lösning till hur sociala rörelser kan vara mobiliserade, trots de samhälleliga 

omständigheterna som förekommer. Förespråkaren antyder, för att kunna besegra det 
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problemet, bör det utföras metodologiska val som har redovisats i utförligare form i 

figur 1:2. Enligt figuren gäller det primära ställningstagandet att kunna samla ihop 

material om rörelser från andra aktörer, från exempelvis politiska partier eller 

intressegrupper. 

 

Politiska institutioner, partier och intressegrupper är relativt lätta att jämföra ur ett 

nationellt perspektiv eftersom de förändras  i en långsam process och de har även 

institutionella skyldigheter. Men för att se på hur sociala rörelser förändrar sig i 

processen finns det ett faktum om att rörelser kan tyckas gå igenom snabba faser. 

 

När det gäller för sociala rörelser som organisation (SRO) så kan vissa förespråkare 

argumentera för att SRO tenderar sällan att ge ett inflytande på samhället, därför att 

demokratin fungerar mindre bra. Förvisso har andra uttalat sig om att SRO sällan ger 

inflytande eftersom demokratin i självfallet, fungerar väldigt bra. 

 

Avslutande kommentarer 

Den här studien har bidragit med större delar av teoretiska förklaringar av sociala 

rörelser, som jag inte alls visste mycket om sedan tidigare. För att kunna applicera 

teorin in i det empiriska materialet om Solidaritet, har inte varit det enklaste eftersom 

den historiska utvecklingen av fackrörelsen har inte bidragit med de moderna 

aspekterna, såsom användningen av political opportunity.  

 

Men studien kan bidra med vidare forskning vad gäller för den empiriska delen 

eftersom den omfattas till större del av begripligare förklaringar av hur Solidaritet och 

dess anhängare kämpade om att bryta sig loss från den kommunistiska regimen. 
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