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1. Marknad och folkrörelser 



Folkrörelser i riskzonen 

¡  Likriktning (DiMaggio & 
Powell, 1983) 

¡  Professionalisering (Drori, 
Meyer, & Hwang, 2006) 

¡  Kooptering (Maclure et al, 
2007) 

¡  Managerialisering (Maier & 
Meyer, 2011) 

¡  Marknadens påverkan 
(Eikenberry & Kluver, 2004) 



Vad står på spel? 

¡ Ideologisk frizon 

¡ Politisk påverkan 

¡ Generator av socialt 
kapital 

¡ Demokrati och 
demokratiska ideal 



 
 
Mentimeter: 
Vilket värde är viktigast att 
värna? 
1.   Ideologisk frizon 

2. Politisk påverkan 

3.  Generator av socialt 
kapital 

4. Demokrati och 
demokratiska ideal 

För att rösta gå till  
www.govote.at  
Andvänd koden 36 71 99 



2. Marknadens påverkan 



Varför marknad? 

Organisationsutveckling 

¡ Nya intäkter 

¡ Ökad effektivitet 

¡  Bättre resultat 

Legitimitet 

¡ Anamma rådande normer 
och värderingar 

¡  Likriktande tendenser 



Hur påverkar marknaden 
folkrörelser? 



Är mer marknad bra eller 
dåligt? 

• Generell • Adaptiv • Kritiker 



Mentimeter: 
För folkrörelser är mer 
marknad… 

1.  Bra 

2. Beror på 

3.  Dåligt 

För att rösta gå till  
www.govote.at  
Andvänd koden 36 71 99 



3. Perspektiv på marknadens påverkan 



Generell, adaptiv och kritiker 
antar att: 
¡ Prat, beslut och 

handling hänger ihop 

¡ Forskning ifrågasätter 
detta antagande 

¡ Prat, beslut och 
handling kan ha olika 
relationer 



Möjliga relationer mellan prat, 
beslut och handling 

¡ Prat och beslut styr 
handling 

¡ Handling styr prat & 
beslut 

¡ Prat, beslut och 
handling särkopplas 

¡ Organisationer 
hycklar 



Mentimeter: 
I min organisation: 

1.   Styr prat och 
beslut 

2.   Styr handling 

3.  Särkopplar vi 

4.   Hycklar vi 

För att rösta gå till  
www.govote.at  
Andvänd koden 36 71 99 



Hyckleri och marknadens 
påverkan 
¡ Marknadens påverkan 

måste inte handla om 
organisationsutveckling 

¡  Pratet om marknad kan 
ge legitimitet och 
samtidigt skydda 
existerande verksamhet 
från omvärldens krav 



Hyckleri och marknadens 
påverkan 
¡ Marknadens påverkan 

måste inte handla om 
organisationsutveckling 

¡  Pratet om marknad kan 
ge legitimitet och 
samtidigt skydda 
existerande verksamhet 
från omvärldens krav 

¡ Att prata som marknad 
och handla som 
folkrörelse 



Tack! 


