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Abstract 

The democratic process in Myanmar has been a troublesome one. Since the democratic wave 

arrived the country has witnessed an intense conflict which has led to something that the Human 

Rights Watch has called an ethnic cleansing.  

This essay focuses on the institutional instability and will try to explain how the instability and 

its product of low civil knowledge contributes to the manipulation of the people by the state 

elites, in this case the military.  

The main theory that is used during this essay is created by the political scientist Jack Snyder 

who writes about how weak institutional development in democratic processes has a greater 

risk of getting hijacked by elites within states who does not want to give up all their power to 

the democratic force. The essay will also use theories from other political scientists such as 

Robert Dahl to strengthen some of the arguments about the democratic process. 

The questions that this essay will discuss is whether the weak institutional situation and the low 

civic skills together with the manipulation by the military is the main problem to the chaotic 

situation we are witnessing today. To approach this problem the essay will examine three 

important institutional parts of the Myanmar society to try and create logical conclusions about 

the situation based on Jack Snyder’s theory.  

 

 

 

Nyckelord: Institution, Civil kompetens, Demokratisk process, Instabilitet, 

Valprocess, Media, Utbildning, Korruption, Manipulation, Propaganda, Politisk agenda, 

Jack Snyder. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion: 
Den amerikanska utrikespolitiken under 1990-talet handlade till stor del om internationell 

demokratisering. Under president Clintons administration ansågs det att demokratisering var 

det absolut effektivaste sättet att skapa världsfred och maximera friheten åt de olika staternas 

invånare.1Men många historiska bevis existerar som visar på att tidiga 

demokratiseringsprocesser inom stater faktiskt har lett till att blodiga konflikter har utbrutit 

främst i form av en växande nationalism inom staten.  

Några exempel på sådana konflikter är den franska revolutionen där en tidig 

demokratiseringsprocess gick hand i hand med den nya nationalismen och en blodig konflikt. 

Ett annat exempel är den påtvingade demokratiseringen i Burundi 1993 som inom ett år 

framkallade en blodig etnisk konflikt mellan Tutsi och Hutu där tusentals människor förlorade 

sina liv.2 Vikten av den institutionella stabiliteten i demokratiska processer har tidigare inte 

varit en prioritering. Det många liberaler har haft som värdegrund i dessa processer är att så 

snabbt som möjligt och så mycket som möjligt liberalisera länder och institutioner inom 

länderna vars styre tidigare har varit auktoritärt och låta dom agera utifrån en laissez faire 

agenda. Denna typ av lösning har som sagt visat sig ha fått förödande effekter för många utav 

länderna.3  

Myanmar tidigare Burma är en stat som länge varit under auktoritärt styre. Det är militären i 

landet som styrt Myanmar med järnhand efter en kupp 1962. Efter kuppen så greps politiska 

motståndare och de olika medierna så som tidning och radio stängdes vilket gjorde att Myanmar 

blev en stat helt stängd från omvärlden. Situationen skulle förbli sådan ända fram tills det att 

landet påbörjade en demokratiseringsprocess en bit in på 2000-talet. Detta skulle leda till att det 

första demokratiska valet hölls 2010. 

Även fast valet var tveksamt och riggat så sågs ändå detta som ett steg i rätt riktning för 

Myanmar. Denna början på demokratiseringen ska strax där efter också medföra att flera 

reformer infördes både politiskt och ekonomiskt, medborgarna fick mer tillgång till medierna 

                                                           
1 Edward Mansfield and Jack Snyder. Demokratic transition, Institutional strength, and war. Cambridge: The 

MIT Press, 2002, S. 297 
2 Jack Snyder. From voting to violence. New York: WW Norton Co, 2000, S.16 
3 Snyder (S.316) 
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och politiska motståndare släpptes ur fängelset.4 Men trots att det första demokratiska stegen 

tagits och dem demokratiska rättigheterna i landet ökat för invånarna så är det ofrånkomligt att 

militären dock fortfarande har makt. Detta genom att General Min Aung Hliaing och andra 

personer högt uppsatta inom militären valde att göra om konstitutionen i landet. I den nya 

konstitutionen framkommer det att militären allokerar 25% av platserna i parlamentet och har 

fortfarande mycket att säga till om när det gäller inhemska affärer och affärer vid statens 

gränser. Detta gör då att militärens makt i vissa avseenden är större än presidentens själv som 

medför att presidenten blir mer eller mindre maktlös i vissa situationer.5  

Trots militärens innehav av makt inom landet så har fortfarande Myanmar utvecklat en 

demokratiseringsprocess och det demokratiska rättigheterna har ökat i landet. Men denna 

demokratiska process har inte bara ljusglimtar i sig. Samtidigt som folket har mer rättigheter än 

på väldigt länge så har också de etniska konflikterna i landet ökat, våldet mot muslimer har 

upptrappats och en hel befolkning är just nu på flykt från Myanmar då landet står mitt i en kris 

av etniska konflikter som har trappats upp de senaste åren mer exakt från  2012 och framåt.6 

Det har vittnats om hur militär och polis har bränt ner byar, dödat civila och fördrivit folk från 

deras hem. Det har även skett en ökning i antalet kvinnor som blivit våldtagna. Vittnesrapporter 

säger att våldtäkterna begås av både polis och militär. Human Rights Watch har gått ut med att 

kalla denna konflikt i Myanmar för ett praktexempel på etnisk rensning.7 

1.2 Problemställning: 
Situationen i Myanmar är kritisk och det går inte att blunda för att det råder en kris i landet. 

Men varför har situationen blivit såhär? Vad är det som får ett land som är på väg mot en 

demokratisk utveckling att bli så krisartat? När Aung San Suu Kyi tillsammans med den 

demokratiska vågen slog igenom i landet så var det många människor både nationellt och 

internationellt som trodde att befolkningen i Myanmar skulle få det bättre, speciellt landets 

minoriteter som redan tidigare hade upplevt ett ökat utanförskap i samhället under det militära 

styret. Trots alla förhoppningar så var det många som visste att militären i Myanmar inte helt 

ville ge ifrån sig makten i landet och genom att ha allokerat 25% av sätena i parlamentet och 

                                                           
4 Säkerhetspolitik, Fördjupning Myanmar (Burma), 2014-09-08. 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Myanmar-Burma/fordjupning-myanmar-burma/. Hämtad: 5 Apr  

2018. 
5 CNN. Myanmar’s military: The power Aung san suu kyi can’t control. 6 December, 2017. 

https://edition.cnn.com/2017/09/21/asia/myanmar-military-the-real-power/index.html. Hämtad 30 Apr 2018. 
6 Human Rights Watch. Rohingya crisis. https://www.hrw.org/tag/rohingya-crisis. Hämtad 10 Apr  2018. 
7 Human Rights Watch, All of my body was pain. October 2017. 

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/burma1117_web_1.pdf. Hämtad 12 Apr 2018. 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Myanmar-Burma/fordjupning-myanmar-burma/
https://edition.cnn.com/2017/09/21/asia/myanmar-military-the-real-power/index.html
https://www.hrw.org/tag/rohingya-crisis
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/burma1117_web_1.pdf
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reformerat konstitutionen så står Aung San Suu Kyi inför ett tufft arbete att försöka 

demokratisera Myanmar. 

 Det Myanmar har utvecklats till idag är en stat med etniska konflikter, instabilitet och ett ökat 

utanförskap hos landets minoriteter. Denna uppsats kommer att studera samt att försöka förklara 

varför en demokratisk process kan bli så kaotisk och till viss del förklara om strategin som Aung 

San Suu Kyi tillsammans med sina anhängare kunde ha genomförts på ett annat sätt för att 

betrygga den demokratiska utvecklingen. Uppsatsens huvudspår kommer att kretsa kring ett 

kritiskt studerande av viktiga samhällsinstitutioner i Myanmar som med en stor sannolikhet 

spelar en betydelse till varför den etniska konflikten har brutit ut, bland annat genom att förklara 

konsekvenserna av en okontrollerad förhastad liberalisering av landets institutioner, en för låg 

medborgerlig kompetens för att underhålla demokratiska värderingar och en tolerans gentemot 

andra minoritetsgrupper men också på grund av hur vissa institutioner är underutvecklade. 

Genom att redogöra för dessa så kommer uppsatsen också kretsa kring hur statens elit alltså 

militären utnyttjar denna sköra situation. Valet av de institutioner i samhället som kommer att 

studeras är utgående från den teori som är vald för detta arbete och även efter vilka brister som 

Myanmar har utefter den forskning som gjorts i landet. Detta kommer förklaras djupare senare 

i uppsatsen. 

Ett fall i denna pågående konflikt som fått extra stor uppmärksamhet är situationen med 

Rohingyafolket som mestadels är centraliserad i staten Rakhine i sydvästra Myanmar. 

Rohingyafolket är en muslimsk minoritet som blivit nekade medborgarskap i Myanmar, detta 

har medfört att Rohingyafolket som består av upp emot en miljon människor i Myanmar har 

blivit utestängda från samhället och har ej tillgång till den offentliga sektorn så som sjukvård, 

utbildning och jobb. Denna konflikt har gjort att över 300 000 människor hittills fått lämna sina 

hem och flytt till främst Bangladesh8.  

Varför har den etniska konflikten i Myanmar tilltagit just nu? Går konflikten att förklaras utifrån 

landets institutioner som på senare år har genomgått en delvis ökad liberalisering och ett ökat 

laissez fair liknande beteende samtidigt som den civila kompetensen har varit och är låg och 

statens elit inte vill släppa sin makt?  

                                                           
8 The guardian, Who are the Rohingya and what I happening I Myanmar, 2017-09-11. 

https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/06/who-are-the-rohingya-and-what-is-happening-in-

myanmar. Hämtad 30 Apr 2018.  

https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/06/who-are-the-rohingya-and-what-is-happening-in-myanmar
https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/06/who-are-the-rohingya-and-what-is-happening-in-myanmar
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Med ökade demokratiska rättigheter så menar jag att den ökade demokratiseringen består av att 

Myanmars medborgare idag bland annat får rösträtt samt friheten att starta egna partier. Även 

institutioner så som medier har till viss del blivit mindre strikta i Myanmar. Privat ägande samt 

privat investering har blivit ett fenomen som inom vissa sfärer är mer accepterat. 9 

1.3 Syfte och frågeställningar: 
Syftet med denna uppsats består av att försöka utifrån landets institutioner och den låga civila 

kompetensen finna anledningar till varför den etniska konflikten har tilltagit så pass mycket just 

nu när landet tar sina första steg mot en demokrati, på vilket sätt eliter kan använda sig utav 

detta och om det finns ett botemedel för att bryta denna utveckling och leda Myanmar på rätt 

spår för en fortsatt stabil demokratisk utveckling.  

Att ändra på ett system kräver en djupgående försiktighet och noggranna genomtänkta beslut 

för att göra processen så smidig som möjligt. Det finns flera exempel på länder som genomlidit 

ett bakslag i sin demokratiska utveckling, Frankrike efter revolutionen och Tyskland och 

Weimarrepubliken innan andra världskriget är bara två exempel på stater som genomgått en 

förändring i samhälleliga systemet och misslyckats10.  

Denna uppsats handlar just därför om frågan ifall det finns en koppling mellan landets 

demokratisering och den ökade konflikten mellan Buddister och Muslimer.  

Uppsatsen kommer att bestå av en djupgående analys av den problematik som existerar inom 

staten Myanmar och som leder till den konflikt vi bevittnar idag, faktorer som påverkar denna 

konflikt kommer att analyseras och vad meningen med denna konflikt egentligen är. 

Frågeställningen till denna uppsats blir: 

”På vilket sätt påverkar den institutionella instabiliteten den ökade etniska konflikten i 

Myanmar?” 

Med den följande frågan: 

- ”Hur har den låga civila kompetensen utnyttjats av militären?” 

                                                           
9Kreutz. J och Lövquist. G (Fördjupning Myanmar (Burma)) 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Myanmar-Burma/fordjupning-myanmar-burma/. 8 Sep 2014. Hämtad 

30 mar 2018. 
10 Snyder, S.20 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Myanmar-Burma/fordjupning-myanmar-burma/
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2   Metod och material 

2.1 Metod: 
Denna uppsats kommer att utföras som en Kvalitativ fallstudie med inriktning på att kritiskt 

granska och analysera fallet med konflikten i Myanmar samt de betydande institutionella 

delarna i landet. Begreppet kvalitativ fallstudie är ett omtalat begrepp som är svårt att förklara 

på ett effektivt sätt. Det som skall undvikas när det gäller kvalitativa fallstudier är att ställa den 

sortens studie i motpol till kvantitativa studier då kvalitativa fallstudier framkom i ett senare 

stadie och som egentligen är en beteckning på flera olika arbetssätt. När det kommer till denna 

uppsats så kommer begreppet kvalitativ fallstudie att användas på samma grunder som i boken 

Handbok i kvalitativa metoder. Med detta så betecknas en kvalitativ fallstudie som en samling 

av begrepp där intervjuer, observationer och analys av texter som inte utformas för att 

analyseras på ett kvantitativt arbetssätt.11 Eftersom att uppsatsen till största del kommer att 

grundas utifrån analyser utav texter samt rapporter utifrån observationer så gör detta sätt att 

förklara kvalitativa fallstudier det extra tydligt om vad som kommer att undersökas i uppsatsen. 

I boken Case studies and theory development in the social sciences så nämns det att kvalitativa 

studier är mer fokuserade, ska inneha en djupanalys av ett enskilt fall och ska hela tiden backas 

upp med strukturerade frågor. Vikten av att backa upp fakta med vetenskapliga bevis är också 

avgörande för uppsatsens trovärdighet.12 

Uppsatsen kommer också bestå av en teorikonsumerande studie då det är ett enskilt fall som 

kommer att studeras och inget som kommer att vara ett generaliserande resultat men som ändå 

kan mynna ut i en generaliserande analys. Detta kommer därför att vara användbart när det 

kommer till att studera andra demokratiprocesser och hur vissa stater misslyckas att på ett 

effektivt sätt demokratiseras. Det är även en teorikonsumerande studie på grund av att uppsatsen 

kommer att använda enskilda teorier för att förklara fall och anledningar till varför vissa 

situationer uppstår. I denna uppsats så kommer teorin att användas som en grund att stå på när 

det kommer till situationen i Myanmar.13  

 Slutligen ska det tilläggas att metoden också består av en textanalys då jag som författare 

kommer att analysera och tolka texter för att hitta mening och sammanhang som är viktiga för 

                                                           
11 Ahrne, Göran och Svensson, Petter, Handbok i Kvalitativa metoder, Stockholm: Liber AB. 2014. S.11 
12 Alexander L, Bennett A. Case studies and theory development in the social sciences. Cambridge. The MIT 

press. 2005. S. 67-71. 
13 Esiasson, Peter, Giljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann, Wängnerud, Len. Metodpraktikan. Wolters 

Kluwer Sverige AB. 2017. S.42 
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forskningsområdet i denna uppsats. I Metodpraktikan så beskrivs en kvalitativ textanalys bland 

annat som att hitta just mening och sammanhang genom tolkningar av texter. Textanalys 

används för att tolka och försöka få en beskrivning av vad något specifikt betyder och vad dess 

mening är.14 

Anledningen till att jag valt just detta fall med Myanmar är för att just övergångsprocessen från 

auktoritärt styre till demokrati är ett intressant forskningsområde. Demokratiska 

övergångsprocesser är något som går att förenkla utan att massa människors liv ska drabbas 

negativt. Eftersom att Myanmar är mitt inne i en demokratisk övergångsprocess samtidigt som 

det råder en stor konflikt i landet så ville jag försöka att hitta logiska slutsatser kring varför 

landet står i spillror. Valet av teori passade in perfekt på det jag ville forska om, Jack Snyder 

beskriver i sin teori på ett tydligt sätt vilka risker som existerar med demokratiska processer 

och därför ville jag testa ifall hans teori går att applicera på fallet Myanmar. I boken 

Samhällsvetenskapernas förutsättningar så står det att teorin ska stämma överens med den 

logiska analysen som genomförs på fallet. I boken så nämns det att teorin som används måste 

uppfylla det minimikrav som då är grundad på att man skall kunna dra slutsatser ifrån 

erfarenheten eller empirin så att den passar in på teorin. Denna uppsats är grundad på Snyders 

utpekade områden i sin teori för att kunna dra dessa logiska slutsatser.15 

2.2 Material: 
Informationen som kommer att hämtas är främst från sekundärkällor i form utav böcker, 

nyhetssidor och rapporter från bevakningsorganisationer. Eftersom att denna konflikt har 

existerat under en längre tid men som ändå har eskalerat upp nu på senare år så påverkas detta 

genom att informationen oftast kommer ifrån rapporter som nyligen är skrivna. Exempel på 

sidor som kommer att användas är Human Rights Watch som följer konflikten i Myanmar på 

plats och ofta gör intervjuer med personer från de olika sidorna av konflikten. Information 

kommer även att hämtas ifrån FN:s rapporter om läget i Burma. Sedan så kommer det även att 

hämtas information ifrån medier och tidningar så som BBC och The Independent eftersom att 

även dom följer situationen på nära håll. När det kommer till inomstatlig granskning av 

Myanmar så kommer jag att använda mig av bland annat Transparency International där jag 

kommer att hämta information om exempelvis tillgång till media och mediefrihet. Eftersom att 

uppsatsen också ska bearbeta hur man kan utveckla denna kris till en hållbar demokrati så 

                                                           
14 Esiasson.P. S.210. 
15 Gilje,N. Grimen.H Samhällsvetenskapernas förutsättingar. Göteborg. Daidalos AB. 2007. S.22. 
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kommer jag att använda mig av Human Developement Index, NDI (National Democratization 

Institute) samt andra bevakningsorganisationer. Jag kommer slutligen också att använda en del 

av de exempel som existerar i Jack Snyders bok som material när jag ska klargöra problematik 

och strategier för att motverka etniska konflikter samt kopplingen mellan teorin och analysen. 

2.2.1 Oberoende: 
I och med att detta är en konflikt som pågår just nu och som gör att uppsatsen måste baseras på 

information som nyligen är utgiven så är det viktigt att tänka på att många utav dom 

nyhetsartiklar, rapporter och intervjuer kan vara vinklade både utifrån religion och ideologi just 

eftersom att det verkar ligga en del ideologmässigt samt religionsmässigt i denna konflikt, vilket 

ska undersökas närmre senare i uppsatsen.  

Tillförlitligheten är därför viktig att ta i akt för att uppsatsens information om vad som pågår i 

denna konflikt ska kunna vara valid. Uppsatsen kommer så noggrant som möjligt att använda 

sig utav tillförlitliga källor och av stora organisationer så som Transparency international och 

FN, National Democratic Institute med mera.  

2.2.2 Källkritik: 
I och med det som tidigare nämnts i uppsatsen, att informationen som ges ut möjligen kan vara 

vinklad så är det viktigt att tänka på att följa vissa kriterier när det kommer till just användning 

av källor i denna konflikt. I boken Källkritik så påpekar Torsten Thurén att det för det första är 

viktigt att man som författare är medveten om ifall den vetenskapliga fakta som skall använda 

är sanningsenlig. Detta kan genomföras genom att försöka ifrågasätta äktheten och att 

kontrollera information ifrån flera oberoende källor men också att själv också inneha en 

konstant medvetenhet om att informationen som hämtas kan vara förfalskad eller vinklad.16 

Ytterligare en del som jag väljer att lyfta fram i boken är vikten av att försöka tolka innebörder 

i enskilda fall. Thurén nämner i sin bok att varje enskilt fall är beroende utav en förförståelse 

av forskaren för att enklare kunna leva sig in i komplicerade situationer, att försöka leva sig in 

i andra människors drivkrafter för att försöka förstå varför vissa beslut tas och vad man vill få 

ut utav det, även att försöka förstå sig på att människor från andra kulturer ser verkligheten på 

olika sätt. Något som jag som författare kommer att lägga stor vikt på i denna uppsats.17 

                                                           
16 Torsten Thurén (Källkritik) Stockholm. Liber AB. 2013. S.25-26. 
17 Thurén S.98-99. 
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2.3 Avgränsningar: 
Tidsaspekten på denna uppsats kommer främst att fokusera på landet från att det första 

demokratiska valet hölls 2010 och framåt till 2017. Denna tidsaspekt är vald eftersom att 

uppsatsen kommer att behandla tiden från det första demokratiska valet och framåt parallellt 

med den ökade etniska konflikten i landet. Eftersom att den etniska konflikten blommade ut 

som mest från 2015 och framåt så kommer många utav dem rapporter och källor som inhämtats 

vara inom just 2015 och framåt. 

 Anledningen till att 2010 och fram till 2015 kommer att finnas med i uppsatsen är för att det 

finns flera nyckelhändelser som är betydelsefulla för den demokratiska processen och 

utvecklingen i landet som måste få plats i denna uppsats just för att sambandet ska bli så tydligt 

som möjligt för både läsaren och arbetet i sig. 

 3 Teori 

3.1 Teoretiskt ramverk:  
Den teori jag har valt att tillämpa på denna uppsats har en betydelse i förklaringen av situationen 

i Myanmar på så vis att den behandlar den demokratiska processen och dess möjliga risker. Det 

som gör att denna teori passar in bra på just denna uppsats är för att den i större delen fokuserar 

på hur demokratiska processer kan leda till ett ökande inom den nationalistiska ideologin och 

en ökad risk för att etniska nationella och internationella konflikter kan uppstå. Jag kommer att 

applicera teorierna direkt på fallet Myanmar och använda teoriernas förklaringsbegrepp som en 

grundpelare för att jämföra situationer och hitta förklaringsvägar till varför Myanmar utvecklats 

till ett land som har blivit mer intolerant mot minoriteter och andra religioner, detta medans en 

demokratiprocess har tagit fart i landet.18  

Som stärkande bidrag så kommer denna uppsats även inneha argument från Robert Dahls teori 

om demokratisk utveckling. Robert Dahl har många liknande argument som Jack Snyder då 

Dahl i sin bok Democracy and it’s critics menar att det är viktigt att lägga en betydande vikt på 

jämlikheten i ett samhälle där alla människor har ett lika värde och att alla måste få vara med 

och påverka ett samhälle.19 I sin bok så lägger Dahl vikt på sju kriterier som är viktiga att uppnå 

för ett demokratiskt hållbart samhälle. I och med att Dahl väljer att lägga vikt på politisk 

                                                           
18 Human rights watch. (Ethnic cleansing, repression, denials) https://www.hrw.org/news/2018/01/18/burma-

ethnic-cleansing-repression-denials  18 Jan 2018. Hämtad 10 Apr 2018.  
19 Robert Dahl. (Democracy and it’s critics) New haven and London. Yale University press, 1989, S.322-323. 

https://www.hrw.org/news/2018/01/18/burma-ethnic-cleansing-repression-denials
https://www.hrw.org/news/2018/01/18/burma-ethnic-cleansing-repression-denials
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jämlikhet, politiska medverkan, alternativa informationskällor samt rätten att påverka politiken 

så är hans teori passande för att använda på denna uppsats då analysen kommer att innefatta 

områden som berör just dessa kriterier. Uppsatsen kommer inte att ge rum åt att direkt applicera 

Dahls sju kriterier på fallet Myanmar då det är tänkt att denna teori ska tjäna mer som en extra 

grund som stärker argumenten i uppsatsen om demokratiska processer.20 

 

3.1.1 Djupgående genomgång av teori: 
Den teori jag kommer att använda är en teori skapad av Jack Snyder. Denna teori bygger på att 

stater som genomgår svaga demokratiska processer och förhastat liberaliserar institutioner löper 

en risk att utveckla etniska och nationalistiska konflikter. Detta för att en stat som genomgår en 

svag demokratisk process alltså, en demokratisk process där staten själv inte har kontroll på 

sina egna institutioner kommer att utsättas för påtryckningar utifrån. På grund av detta är vikten 

utav en stark stat som klarar av att reglera sina institutioner viktig, en stat måste klara av att 

kontrollera sin egna politik så som politisk integration, val, media osv.21  

Med påtryckningar utifrån så menar jag utav olika typer av eliter som existerar inom staten. 

Exempel på sådana eliter kan vara grupperingar eller individer med ekonomiska fördelar. I en 

före detta autokratisk stat så tenderar det att finnas individer eller grupper i samhället som 

innehar stora summor pengar såsom oligarker. Även eliter i form av militärer kan vara med och 

påverka statens utveckling om tillgången till statens institutioner är lätt tillgängliga. Jack Snyder 

menar att när fler personer får tillgång till politiken så ökar risken för etnisk konflikt och för 

eliter en möjlighet att vinna popularitet utan att inneha några demokratiska ansvarstaganden 

över medborgarna.22  

För att ytterligare förklara Jack Snyders teori så vill eliter i en stat som genomgår en 

demokratisk process behålla en del av sin makt och även skydda sig själva. För att göra detta 

så måste eliterna försöka att vinna popularitet hos folket. Detta som jag nämnt tidigare genom 

att försöka ta kontroll på olika institutioner i staten som är för svag för att kunna reglera dessa. 

Om eliterna lyckas att ta kontroll på exempelvis media i landet så börjar då arbetet med att 

försöka att vinna folkets förtroende. Detta är intressant eftersom att det finns många sätt att 

                                                           
20 Dahl (S.221.) 
21   Jack Snyder (From voting to violence) New York, W.W Norton and Company. 2000. S.29 
22 Snyder, S.27. 
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försöka locka röster på men det mest effektivaste sättet att locka popularitet på är att använda 

sig utav nationalism.  

Att använda nationalistisk propaganda genom att lyfta fram historia och kultur som ett sätt att 

homogenisera och stärka identiteten inom staten har visat sig vara ett effektivt sätt att vinna 

popularitet tidigare i historien, detta är också ett bekvämt sätt för eliterna att slippa att ta ansvar 

för befolkningen samtidigt som man lurar medborgarna att man enbart kommer att handla inom 

ramen för nationens intresse23.  

För att få en effektiv genomslagskraft så använder sig eliterna av propaganda och spridandet av 

lögner. dessa lögner samt propaganda brukar oftast bottna i att det finns ett inre eller yttre hot 

beroende på situation. Man använder sedan dessa påhittade inre eller yttre hot som ett bollplank 

för att sprida propaganda om att landets egna kultur, religion etc. är hotad och att något måste 

göras åt det. Detta leder oftast till att syndabockarna i denna situation nekas medborgarskap 

eller andra rättigheter. Internationellt så leder även detta till spänningar som i värsta fall kan 

sluta i krig.24  

I sin teori så pratar Jack om olika typer av begrepp som har hanterats i både hans egna och i 

andras forskning dessa begrepp är Ancient hatred samt Elite Persuasion. Ancient hatred handlar 

om att den ökade demokratiseringen gör att hat och gamla konflikter återupptas för att 

medborgare redan har en uppfattning om att det existerar ett hot om så är inifrån eller utifrån 

och detta gör då att nationalistiska ideologier lättare vinner folkets popularitet. Det andra 

begreppet Elite Persuasion betyder att eliter från början skapar rykten om annars tidigare icke 

kända hot. Med andra ord att nya syndabockar pekas ut från tomma intet utan någon tidigare 

historia om konflikt.25  

Det Jack Snyder nämner i sin teori är att eliter som känner sig hotade av den demokratiska 

frammarschen försöker att använda de demokratiska institutionerna i nyligen formade 

demokratier för att sprida nationalistiska idéer i offentliga debatter, detta för att ge den 

nationalistiska rösten en högre ståndpunkt i samhället.  

För att genomföra detta så måste eliterna exploatera svagheterna i landets institutioner. Jack 

menar också att eliter i nyligen formade demokratier ofta kan kapa viktiga samhällsinstitutioner 

                                                           
23 Snyder, s.32 
24 Mansfield, E. Snyder, J (Democratic Transitions, Institutional Strength, and war) Cambridge. The MIT Press. 

2002. (S.301.) 
25 Snyder. (S.31-32). 
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så som massmedia, manipulera valen, rigga domstolar, sprida korruption bland statens 

byråkrati, och även utnyttja en oprofessionell journalistik.    

För att kunna kapa dessa samhällsinstitutioner så är dock eliterna beroende av flera faktorer, 

bland annat så måste eliterna kunna kontrollera andra viktiga faktorer i samhället så som 

informationskällor så att endast passande och riktad information sprids, eliterna måste på ett 

enkelt sätt kunna dela befolkningen för att sprida nationalistisk propaganda och hat mot en 

annan grupp människor i staten.  

Slutligen så är det viktigt för eliterna i samhället att hålla nivån på journalistiken låg, journalister 

får inte vara allt för professionella eftersom att eliterna vill kunna vinkla media och dölja 

sanningen i nyhetsrapporter. 

Det Jack också nämner i sin teori är att början av en demokratisk process också sammanfaller 

med en ökad pressfrihet och att många klassiska liberaler anser att detta är den rätta vägen att 

gå men enligt Snyders teori så får detta oftast förödande effekter istället då pressfrihet oftast 

leder till att eliter kommer att kapa medier och sprida sin nationalistiska propaganda som nämns 

tidigare. 

 

3.1.2 Validitet: 
Validiteten samt den röda tråden i uppsatsen är viktig att påpeka. I litteratur så beskrivs oftast 

validitet genom tre punkter i forskningen. 1. Validitet som en överensstämmelse mellan 

teoretisk definition och operationell indikator. 2. Frånvaro av systematiska fel 3. Att vi mäter 

det vi påstår att vi mäter. Ett vanligt förekommande problem när det kommer till vetenskapliga 

uppsatser är översättningsproblematiken som nästan alltid uppstår, alltså att man kan översätta 

det teoretiska till det empiriska material som man säger sig skall studera.26  

Den röda tråden i uppsatsen består av att försöka lägga vikt på de instabila institutionerna i 

staten Myanmar och den låga civila kompetensen som i sig är en produkt utav den dåliga 

funktionen av landets institutioner. Konsekvenserna av denna problematik blir då att staten är 

utsatt för eliters påtryckningar. Den oberoende variabeln i denna uppsats blir då instabila 

institutioner eftersom att problematiken i denna uppsats kommer att kretsa kring just 

                                                           
26 Esaiasson, P (S.58). 
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institutionerna. Med följande beroende variabler så som den låga civila kompetensen och 

eliternas inflytande i samhället, i detta fall militären. 

Den externa validiteten i denna uppsats går att förklaras genom den interna validiteten med 

teorin, dels för att Jack Snyder i sin bok hela tiden ger konkreta exempel på tidigare konflikter 

som startat på grund av demokratiska processer och kopplar dessa exempel med hans teori. Den 

externa validiteten blir då stärkande i valet av denna teori för mig. 

3.1.3 Tidigare forskning: 
Den tidigare forskningen som genomförts i detta ämne kommer från flertalet olika statsvetare 

men för att sammanfatta detta på ett effektivt sätt så nämner Jack i sitt arbete att det finns 

flertalet exempel på demokratiprocesser som gått snett. Han tar bland annat upp några utav dem 

inbördeskrig som skett i Afrika så som Rwanda krisen, inbördeskriget i Burundi med flera.27 

Snyders inriktning på sin egna teori handlar om att eliter främst använder sig av metoden som 

kallas Elite persuasion för att lättare skapa det yttre hotet från en annan minoritet eller en helt 

annan stat. Enligt honom så har de flesta misslyckade demokratiska processerna använt sig av 

denna metod.28  

 För att ytterligare ta upp exempel lite mer på djupet i den tidigare forskningen handlar den till 

stor del av hur länder har utvecklat en stabil kontroll av institutionerna för att också utveckla 

stabila demokratier eller demokratiprocesser och det finns såklart flera exempel men för att 

nämna några så är Sydkorea, Indien, Rwanda och Burundi bra exemplar. Sydkorea var innan 

1988 års grundlag turbulent. I början på 60-talet så tog Park Chung Hee makten genom en 

militärkupp, detta medförde tillslut att landets demokratiska rättigheter inskränktes och det 

skulle dröja ända till 1988 efter ett antal protester till att regimen i Sydkorea var tvungna att 

skriva om konstitutionen för att garantera mänskliga rättigheter åt folket.29  

 Det som kan tjänas som ett exempel i Sydkoreas fall är hur den nya grundlagen stärkte 

parlamentets makt i förhållande till presidenten samt hur man värnade om de mänskliga 

rättigheterna åt folket men även den begränsade institutionella friheten som till viss del har 

tillåtit en stabil utveckling av landets demokrati.30  Det som skiljer Sydkorea från det kommande 

                                                           
27 Mansfield, E. Snyder, J. Democratization and war.  New York. Foreign affairs. 1995.(S.3). 
28 Snyder. (S.32-33). 
29 Globalis. (Sydkorea) 15-05-2014. https://www.globalis.se/Laender/Sydkorea. Hämtad 24 Apr 2018. 
30 Regeringskansliet (Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Sydkorea 

2015–2016) Apr 26 2017. http://www.regeringen.se/rapporter/2017/04/manskliga-rattigheter-demokrati-och-

rattsstatens-principer-i-sydkorea/. Hämtad 24 Apr 2018. 

https://www.globalis.se/Laender/Sydkorea
http://www.regeringen.se/rapporter/2017/04/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-sydkorea/
http://www.regeringen.se/rapporter/2017/04/manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-i-sydkorea/
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exemplet men också från Myanmar är att Sydkorea lyckades att avvärja dödliga konflikter, då 

regeringen där var mer öppen för förändring efter de demonstrationer som pågick i landet. 

Indien tjänar som ännu ett exempel på hur tidigare forskning kan relateras till ämnet i denna 

uppsats. Indien har på många sätt genomgått och till viss del fortfarande genomgår samma 

problematik som Myanmar gör idag. Indien har sedan sin självständighet haft en väldigt 

turbulent historia som varit präglat av etniska konflikter. Dessa etniska konflikter står främst 

mellan Hinduer och Muslimer i landet. Landet har varit präglat med mycket anti-muslimsk 

retorik och det har förekommit vid flera tillfällen att anti-muslimska uppror med dödliga 

utgångspunkter uppkommit speciellt i områdena nära gränsen mot Pakistan där flera dispyter 

om vad som är muslimsk mark och hinduisk mark har uppkommit. Muslimska extremistgrupper 

har också svarat på dessa konflikter med många blodiga attacker som även där har krävt många 

oskyldiga människors liv.31  

Det som Indien på pappret är bättre på än Myanmar är en ökad noggrannhet när det kommer 

till landets institutioner. Indien lägger bland annat en ökad vikt på att valprocesser ska vara 

rättvisa och fria. Detta går inte att bekräfta med helt säkra bevis eftersom att Indien inte tillåter 

internationella observatörer under valperioder men enligt Freedom House Index så har de 

senaste valen varit relativt fria och rättvisa. Konstitutionen i Indien är också utformad så att 

medborgarna har rätten att bilda egna partier och organisationer och det har gjort att det i Indien 

existerar flertalet organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter vilket är väldigt viktigt 

för att hålla en befolkning väl medveten om vilka rättigheter och skyldigheter man har i ett 

samhälle.32  

Rwanda och Burundi är också två exempel som Jack tar upp i sin bok eftersom att han menar 

att konflikterna i båda länderna var en konsekvens av snabba reformer i en stat där 

institutionerna var dåligt utvecklade eller inte fanns överhuvudtaget. I Rwanda så var den 

dåvarande styrande eliten rädda att förlora sin makt i landet och spelade på det etniska kortet. I 

Rwanda så ville Hutu eliter använda folkmord för att genomföra tidigare överenskommelser 

och använde då propaganda och manipulering för att sprida hot och rykten om Tutsifolket. 

                                                           
31 Säkerhetspolitik. (Fördjupning Indien) 3 Mar 2014. 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Indien/Fordjupning-Indien/. Hämtad 1 Maj 2018. 
32 Regeringskansliet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rätstatens principer i Indien 2015-2016. 26 april 

2017. https://www.regeringen.se/498aca/contentassets/8a6f037a44404ceabed8bb41eb49767f/indien---

manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2015-2016.pdf. Hämtad 21 Maj 2018. 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Indien/Fordjupning-Indien/
https://www.regeringen.se/498aca/contentassets/8a6f037a44404ceabed8bb41eb49767f/indien---manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2015-2016.pdf
https://www.regeringen.se/498aca/contentassets/8a6f037a44404ceabed8bb41eb49767f/indien---manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2015-2016.pdf
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 I Burundi så började Tutsi militären att utöva sin makt genom våld när en Hutu president blev 

vald. Presidenten hade som ett mål att implementera fler Hutu soldater i militären, något som 

militären inte accepterade och tog lagen i sina egna händer. Det Jack Snyder också påpekar i 

dessa konflikter är att den internationella påtryckningen om demokratisering och liberalisering 

kan få förödande effekter. I Burundi så startade konflikten efter att Hutu presidenten blivit vald 

genom fria och allmänna val. Detta medförde att militären förlorade en del av sin makt och 

agerade då för att behålla makten genom att spela på det etniska kortet.33 

Det är genom exempel som dessa som jag valt att studera Myanmars demokratiska process. Det 

finns många liknande delar med Myanmar och de exempel som nämns ovan, men också  många 

andra liknande exempel. Därför, så är det intressant att forska om ifall det finns tydliga 

förklaringar till varför Myanmars demokratiprocess är så kaotisk. Den svaga 

institutionaliseringen ser ofta ut att vara inblandad i den problematik som tidigare uppkommit 

i demokratiseringsprocesser och det är därför jag valt att studera utvalda institutioner i denna 

uppsats. 

3.2 Hypotes: 
Jag har framställt en egen hypotes utifrån den sammanställda exemplifieringen i Jack Snyders 

bok From voting to violence. I boken så tar Snyder upp olika tillvägagångsätt som använts för 

att försöka att avvärja nationalistiska och etniska konflikter. 

 I sin teori så nämner Snyder att eliter kommer att försöka kapa viktiga samhällsinstitutioner så 

som massmedia, rigga val och sprida korruption inom statens byråkrati. Eliter är oftast beroende 

av att kunna kontrollera informationen som sprids i landet, samt att eliterna på ett effektivt sätt 

måste kunna dela befolkningen för att kunna skapa en yttre fiende att rikta sin propaganda och 

sitt hat mot.  

Dessa tillvägagångssätt ser såklart ut på olika sätt beroende på vilka utmaningar den enskilda 

staten ställs inför.  

Min egna analysmodell är grundad på dessa tillvägagångsätt men som är skräddarsydd utifrån 

det resultat andra stater med etniska konflikter i demokratiprocesser uppnått samt vilka problem 

dessa stater har ställts inför.  

 

                                                           
33 Snyder (S 296-297) 
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 Figur:1 Analysmodellen i sin helhet. 

 

Detta är analysmodellen i sin helhet som jag valt att formulera den. Men denna uppsats ger inte 

plats för att noggrant beskriva de olika stadierna som visas. En mer preciserad del av denna 

analysmodell kommer istället att studeras i denna uppsats som innehåller en del av grunden till 

varför etniska konflikter uppstår. 

uppsatsen kommer främst att behandla den första delen i analysmodellen som innebär det olika 

institutionerna i staten och hur dom används för att pådriva en etnisk konflikt som jag tidigare 

beskrivit i teoridelen. Därför så kommer analysmodellen ut efter vad som kommer att studeras 

i denna uppsats att se ut såhär: 
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Figur: 2 Fördjupad bild av analysmodellen och uppsatsens forskningsområde. 

 

 

Jag har valt att beskriva dessa tre institutionella områden i Myanmar främst för att jag anser att 

utifrån den situation som råder i dag så är dessa tre svaga institutionella delar i Myanmar vad 

som främst påverkar den etniska konflikt som råder i landet.  

Jag kommer utifrån dessa delar (Utbildning, Valprocess, Media) beskriva på vilket sätt 

militären vinner popularitet och varför det är viktigt att de demokratiska krafterna i landet så 

mycket som möjligt tar kontrollen över dessa institutionella områden. Även lösningar från 

Snyders bok kommer att presenteras. Detta är lösningar som är från både empirisk data men 

också utarbetade områden som är en del utav Snyders egna teori. 
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Den analysmodell som jag valt att framställa kan egentligen sägas innehålla flera hypoteser. 

För att förklara sambandet mellan dessa så kan man systematiskt ställa upp flera hypoteser mot 

varandra.  

Hypotes 1: Genom en låg utbildningsnivå så kan eliterna via media lättare manipulera 

civilbefolkningen då den civila kompetensen är låg.  

Hypotes 2: Genom att försöka rigga valprocessen så hindrar man minoriteter från att vara med 

i val, detta är önskvärt då enligt Snyders teori eliter har som mål att skapa syndabockar för att 

vinna egen popularitet. En omedvetenhet av hur valprocesser går till i och med dåligt 

utbildningsväsen kommer också till fördel när det handlar om att försöka manipulera eller 

kontrollera en befolkning. 

Hypotes 3: Oberoende variabler innefattar instabila institutioner så som i detta fall kontroll av 

media, korrupt valprocess, underutvecklat Skol och utbildningsväsen. 

beroende variabel: Låg civil kompetens, manipulationen av folket, eliternas popularitet. 

4. Analys: 

4.1 Myanmars institutioner: 
Här analyseras de olika institutionella delarna utifrån Jack Snyders teori, samt det empiriska 

materialet vilket bland annat består av nyhetsrapporter, siffror från Freedom House Index, 

Transparency International, National Democratic Institute och andra bevakningsorganisationer 

med mera. 

4.2 Medias roll i konflikten: 
Trots att förhållandena kring media i Myanmar har förbättrats sedan landet gick från en militär 

diktatur till ett land som försöker utveckla demokratiska värden så existerar det fortfarande 

flertalet problem med dagens medier i staten. Landet är rankat 73 av 100 på Freedom House 

Index rankinglista när det kommer till pressfriheten. På denna lista så är 100 värst och ju lägre 

poäng är bättre.34 Anledningen till varför media fortfarande är så pass problematisk är för att 

detta är en av de delar i Myanmars samhälle som militären fortfarande inte vill släppa kontrollen 

över. Militären har varit noggranna med att försöka kontrollera den information som läcks ut i 

                                                           
34 Freedom House, (Freedom of press Myanmar) https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/myanmar 

Hämtad 4 Apr 2018. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2017/myanmar
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landet, speciellt den information som släpps angående Rohingya-konflikten. Några exempel på 

detta är att en journalist fick sparken från Myanmar Times för att ha skrivit en artikel om att 

säkerhetsstyrkor våldtagit ett tiotal kvinnor i delstaten Rakhine, detta efter att regeringen pressat 

tidningen om beslutet. Ett annat exempel är också att militär och regering försöker att lura 

utländska journalister på sanningen genom att hävda att den etniska rensning som pågår i landet 

egentligen beror på Rohingyerna själva. Utländska journalister tillhandahålls bilder och en 

förvrängd historia om vad som pågår i landet under besök35. Enligt Freedom House Index så 

har också förslag på ytterligare liberalisering av medierna lidit nederlag. Även 

telekommunikations delarna av mediaspridningen är hårt kontrollerad av militären efter en 

reformering av lagen som gjorde att förföljning tilläts av personer som spred negativ 

information om regeringen och militären.36  

Det den nya telekommunikationslagen egentligen säger är att vem som helst får anmäla 

personer som exempelvis skrivit något opassande på internet eller genom annan sorts 

kommunikation. Detta medför att klimatet på exempelvis internet eller andra plattformar blir 

väldigt känsligt när det kommer till just delning av information. Straffet för opassande spridning 

kan enligt denna lag vara upp till tre års fängelse.37  

Som det nämnts tidigare så har medierna i Myanmar blivit mer liberaliserade än tidigare men 

detta blir då problematiskt eftersom att militären fortfarande aldrig kommer att tillåta 

information som talar negativt för dom själva. Detta medför då att majoriteten av personerna 

som kommer att utnyttja den delen av media som är liberaliserad kommer att ha samma 

politiska ställning eller åtminstone driva samma agenda som militären själva. Det kan handla 

om inflytelserika personer som inte är med i militären men som hyser samma förakt mot 

exempelvis muslimer eller andra minoriteter i landet. Ett mer konkret exempel är Wirathu som 

har blivit en ikon för dessa extrema åsikter. Wirathu har sedan många år tillbaka varit aktiv via 

medier för att sprida propaganda och hat mot muslimer.38 Genom användningen av medier på 

detta sätt så kan militären fortsätta att vinna popularitet bland folket och tillsammans med andra 

extremistgrupper sprida sitt hat och komma undan med det.  

                                                           
35 Svenska Dagbladet ( Propaganda styr bilden i Burma), Sep 24 2017 https://www.svd.se/propaganda-styr-

bilden-i-burma Hämtad 4Apr 2018. 
36 Ibid (Freedom of press Myanmar) 
37 Reuters. (Commentary: Aung San Suu kyi’s free press dilemma) 15 Aug 2017. 

https://www.reuters.com/article/us-lazar-myanmar-commentary/commentary-aung-san-suu-kyis-free-press-

dilemma-idUSKCN1AV1PG. hämtad 15 Apr 2018. 
38 The Guardian (Buddhist monk uses racism and rumours to spread hatred in Burma) 18 Apr 2013. 

https://www.theguardian.com/world/2013/apr/18/buddhist-monk-spreads-hatred-burma. Hämtad 4 Apr  2018.  

https://www.svd.se/propaganda-styr-bilden-i-burma
https://www.svd.se/propaganda-styr-bilden-i-burma
https://www.reuters.com/article/us-lazar-myanmar-commentary/commentary-aung-san-suu-kyis-free-press-dilemma-idUSKCN1AV1PG
https://www.reuters.com/article/us-lazar-myanmar-commentary/commentary-aung-san-suu-kyis-free-press-dilemma-idUSKCN1AV1PG
https://www.theguardian.com/world/2013/apr/18/buddhist-monk-spreads-hatred-burma
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Genom att till viss del liberalisera medierna så kan också personer med inflytande som står 

utom militären även sprida samma typ av propaganda vilket gör att tilliten till den falska 

propagandan riskerar att öka på grund av ”oberoende källor”. Detta kan visas prov på eftersom 

att det finns flera rapporteringar från muslimer om att personer dem känner plötsligt har gått 

emot dom och till och med bidragit i attacker på sina egna grannar. Detta kan tolkas som ett 

tydligt tecken på att propagandaspridningen får en sådan stark genomslagskraft och inflytande 

att gammal vänskap inte betyder något alls längre om du är muslim.39 Den strategi som militären 

använder här beskrivs som tidigare nämnt av Jack Snyder som begreppet Elite persuasion då 

militären tillsammans med nationalistiska grupperingar fokuserar på att sprida propaganda om 

främst Rohingya-befolkningen men även andra muslimska grupper.40 

Media har med tydliga bevis varit ett sätt för militären och andra nationalistiska grupperingar 

att utöva sin makt genom propagandaspridning, spridning av rädsla samt använt media för att 

elda på den etniska konflikt som landet är drabbat av. Aung San Suu Kyi har länge jobbat med 

att så långt som möjligt försöka öka pressfriheten. Detta har hon lyckats med till viss del då 

pressfriheten i landet har ökat. Men detta har också fått ett enormt bakslag för den demokratiska 

kraften eftersom att den ökade pressfriheten har gett militären och andra extrema grupper 

chansen att dra fördel över denna frihet. Aung San Suu Kyi har valt att inte erkänna problemet 

med den nya pressfriheten och skyller istället på att det är terrorister som orsakar denna 

missinformation som sprider sig nationellt och även internationellt.41  

I och med dessa klarlägganden så står det klart att korruptionen i Myanmar är djupt rotad. För 

att ytterligare förklara varför den är korrupt så handlar det om att man använder offentlig makt 

för privat vinning, precis det som militären gör i Myanmar. Transparency International har 

publicerat en rapport angående flera faktorer man ska se upp med när det gäller korruption i 

media, bland annat vilka som äger media utloppet, hur en tidning finansieras och hur 

självständiga journalisterna är. Problematiken med osjälvständiga journalister är något som 

Snyder också nämner och kommer tas upp senare i uppsatsens analys.42 

                                                           
39 CNN ( I knew them, yet they were killing us) 18 Sep 2017. https://edition.cnn.com/2017/09/18/asia/ethnic-

cleansing-rakhine-rohingya/index.html. Hämtad 4 Apr 2018. 
40 Snyder (s.31) 
41 The guardian (Aung San Suu Kyi once called for free press. Now, the dead are used for fake news) 23 Sep 

2017. https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/23/aung-san-suu-free-press-fake-news-rohingya. 

Hämtad 13 Apr 2018. 
42 Transparency International (Three ways to fight corruption in the media) 18 Nov 2016. 

https://www.transparency.org/news/feature/three_ways_to_fight_corruption_in_the_media. Hämtad 25 Maj 

2018. 

https://edition.cnn.com/2017/09/18/asia/ethnic-cleansing-rakhine-rohingya/index.html
https://edition.cnn.com/2017/09/18/asia/ethnic-cleansing-rakhine-rohingya/index.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/23/aung-san-suu-free-press-fake-news-rohingya
https://www.transparency.org/news/feature/three_ways_to_fight_corruption_in_the_media
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När propagandan nu har blivit djupt rotad i media, vad finns det då för lösningar för Aung San 

Suu Kyi för att försöka att dämpa den mängd missinformation som sprider så mycket rädsla 

och hat i landet? Även fast Aung San Suu Kyi inte officiellt går ut med att beskylla en ansvarslös 

pressfrihet så vore det konstigt ifall hon inte vill sätta stopp för den propagandaspridning som 

sker. Detta dels för att Aung San Suu Kyi var med och införde en ny lag gällande utsändningar 

på radio och tv 2015. Lagen skulle bland annat skapa ett nytt klimat för medierna med ökad 

frihet, mångfald samt en ökad rättvisa i medieklimatet. Problemet med denna lag är att oavsett 

ifall det olika medierna är självständiga och klimatet är friare så kontrollerar fortfarande staten 

allt som sänds på exempelvis TV vilket då gör att de nyheter som sänds fortfarande kan 

kontrolleras av staten och därför bli manipulerat av eliter med starkt inflytande, i Myanmars 

fall främst militären.43 Detta ses som ett bakslag när man ökar effektiviteten på en institution 

medans institutionen fortfarande är svag och genomtränglig, men vad kan då göras för att 

försöka stävja på detta tillstånd när det kommer till en korrupt media? 

 För att gå tillbaka till Jack Snyders bok så finns det ett liknande fall i Asien där media har varit 

sårbart för missinformation under demokratiseringsutvecklingen och det landet är Malaysia. I 

Snyders bok så påvisas det hur auktoritära medel kan hjälpa till med att forma nya demokratier. 

Istället för att liberalisera institutioner på ett oansvarigt sätt så kan det vara positivt för ett land 

som ska genomföra en demokratisering att vara auktoritär istället för vara allt för demokratisk 

och liberal.  

Det Malaysia gjorde för att undvika etnisk konflikt i främst media men också i annan sorts 

kommunikation var att agera auktoritärt gentemot befolkning och eliter. Precis som Myanmar 

så har Malaysia tampats med komplicerade situationer som har att handla om etniska 

motstridigheter. Men Malaysia har till skillnad från Myanmar lyckats att hålla de etniska 

motstridigheterna på en relativt låg nivå med tanke på den utmaning som landet stod inför. 

Bland annat demokratisering. Det regeringen i Malaysia valde att göra var att inskränka på 

demokratiska värden för att försöka utveckla en stabil demokratisk process. Malaysia minskade 

på pressfriheten införde lagar som gjorde det olagligt att sprida information eller använda 

retorik som skulle kunna leda till etniska motstridigheter. Detta gjorde att regeringen till viss 

del kontrollerade den kommunikation som skedde inom landet.  

                                                           
43 Mizzima (Myanmar Broadcast Law report released) 19 March 2016. http://www.mizzima.com/news-

domestic/myanmar-broadcast-law-report-released. Hämtad 14 Apr. 

http://www.mizzima.com/news-domestic/myanmar-broadcast-law-report-released
http://www.mizzima.com/news-domestic/myanmar-broadcast-law-report-released
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Malaysia valde också att genom den nya konstitutionen 1971 förbjuda lagstiftare att genomföra 

lagstiftning som berörde etniska skillnader eller att ens föra resonemang om det. Trots att denna 

metod har fått kritik för sin inskränkning så tror jag att detta också är ett effektivt 

tillvägagångsätt för Aung San Suu Kyi att försöka sträva emot. I Myanmar idag så är redan 

media så pass korrupt att ytterligare liberalisering skulle kunna leda till ett totalt maktövertag 

för militären och andra eliter.44 

Aung San Suu Kyi står inför ett vägskäl som består i att försöka göra det som många förväntar 

sig att hon ska göra, att liberalisera Myanmar. Men eftersom att Militären har 25% av sätena i 

lagstiftningskammaren så blir ny lagstiftning en komplicerad process eftersom att militären som 

tidigare nämnts inte kommer att gå med på lagstiftning som kan sluta i ett nederlag för dem 

själva. Genom att Aung San Suu Kyi försöker sig på att använda den metod som Malaysia 

använde sig utav så kan detta leda till att den korrupta median minskar. Detta är såklart lättare 

sagt än gjort men genom att använda sina mandat så kan det första steget för Aung San Suu Kyi 

vara att försöka motarbeta militärens inflytande i media genom att avskaffa Myanmars 

Unlawful Association Act’s section 17 (1). Denna akt gör det tillåtet att arrestera och döma 

journalister som dokumenterar information eller filmar individer och grupper som regeringen 

inte vill ska dokumenteras.45 Genom att avskaffa denna akt så fråntar man militärens möjlighet 

att lägga sig i och påverka vilken information som kommer ut ur landet.  

För att ytterligare understryka Snyders teori så menar även Robert Dahl i sin teori att ett av det 

viktigaste kriteriet för den demokratiska processen är just att individer ska ha tillgång till att 

söka efter information från alternativa källor, detta för att öka den politiska förståelsen och för 

att individer ska få en ökad politisk medvetenhet och personlig utveckling. Grupper eller 

individer måste också få uttrycka sig fritt. Kritik av det nuvarande styret och enskilda politiker 

är också en viktig del i den demokratiska processen eftersom att åsiktsfrihet är en av 

grundpelarna i det demokratiska samhället.46 Utan alternativa källor i samhället så blir det precis 

som analysen visar, ett väldigt filtrerat mediesamhälle där åsikter som går emot regeringen 

filtreras bort eller förbjuds helt och informationsspridningen blir enformig och vinklad vilket 

                                                           
44 Snyder (284-286). 
45 Reuters. (Aung San Suu Kyi’s free press dilemma) 15 Aug 2017. https://www.reuters.com/article/us-lazar-

myanmar-commentary/commentary-aung-san-suu-kyis-free-press-dilemma-idUSKCN1AV1PG. Hämtad 15 Apr 

2018. 
46 Dahl. (S.221, 311-312) 

https://www.reuters.com/article/us-lazar-myanmar-commentary/commentary-aung-san-suu-kyis-free-press-dilemma-idUSKCN1AV1PG
https://www.reuters.com/article/us-lazar-myanmar-commentary/commentary-aung-san-suu-kyis-free-press-dilemma-idUSKCN1AV1PG


26 
 

                                                                                                                                     
   

medför att civilbefolkningen till större del kommer att tro på det dem läser och hör i media 

eftersom att det är det ända som sänds ut. 

 

4.3.1 Utbildning en faktor för stabilitet: 
 I boken From voting to violence så tar Snyder upp i sin teori hur vikten av utbildning och social 

utveckling kan vara avgörande för att försöka undvika etniska konflikter.  

Det Snyder mer precist menar är att den etniska konflikten i både Burundi och Rwanda blev så 

dramatisk för att Civic institutions samt Journalistic institutions var dåligt utvecklade. Snyder 

lägger vikt på social utveckling hos individen för att kunna utveckla sig själv och även för att 

den allmänna civila kompetensen ska bli högre. Genom att göra medborgare mer självständiga 

så ges dem också möjligheten att klara av att bedöma situationer mer självständigt utan 

yttrepåverkan, något som enligt Snyder eliter försöker med genom manipulering. 

I boken så tas fallet Rwanda och Burundi upp som ett exempel där en lågt utbildad befolkning 

med dålig medborgerlig kompetens varken vet vad demokratiska värden är eller hur man 

bedriver dem.47  

Denna situation medförde då att det blev lättare för eliter att manipulera befolkningen genom 

att sprida propaganda med hjälp av dom svaga medieinstitutionerna som även var genomsyrade 

av oprofessionella journalister som vinklade nyheter. Detta för att den medborgerliga 

kompetensen i landet var låg och även genom att många inte kunde läsa så var det svårt för 

medborgare att få en korrekt bild av sin egna och även statens situation.48  

Detta är också en läxa att lära för internationella organisationer som vill vara med och främja 

en snabb demokratisk utveckling i länder eftersom att både Burundi och Rwanda även var 

pressade från internationella organisationer om att införa demokratiska reformer även fast de 

olika institutionerna i länderna var så pass svaga att det blev potentiella mål för etniska 

konflikter vilket också till sist skedde.49 

För att återigen återvända till mitt forskningsområde så har Myanmar problem vad det gäller 

utbildning. På Human Development Index så ligger Myanmar på en 145e plats när det kommer 

                                                           
47 Snyder (S.297) 
48 Ibid (s.304-305) 
49 Ibid (300-301) 
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till just utbildning. Där högre placering i listan betyder sämre i rankingen. Enligt Human 

Development Index så hoppar hela 25% av de barn som går i skolan av sin utbildning och bara 

23% av befolkningen har en fördjupad utbildning utöver grundskoleåren. De genomsnittliga 

skolgångsåren i Myanmar ligger bara på 9.1 år och det är med grundskoleutbildningen 

inräknad.50 Detta medför ju då också att befolkningen också är väldigt lågutbildad och har låga 

kunskaper om just demokratiska värderingar och annat ansvar som tillkommer när ett land 

demokratiseras, läskunnigheten är logiskt också låg eftersom att avhoppen från skolan är så 

pass omfattande.  

Anledningen till varför så många barn är tvungna att hoppa av skolan beror enligt Rädda barnen 

på flera olika faktorer som då leder till samma slutsats. Det som tas upp i en av Rädda barnens 

artiklar är att många hoppar av på grund av att utbildningen och skolgången har för dålig kvalitet 

som inte längre gör det värt att skicka sina barn till skolan när barnen istället kan hjälpa till med 

arbete i hemmet. Barn som kommer från etniska minoriteter väljer att skippa skolgången 

eftersom att skolan i Myanmar inte är anpassad till andra språk som då gör att barnen blir 

tvungna att försöka att lära sig på ett främmande språk eller i varje fall ett språk barnen inte är 

bekväma med. I en intervju så säger en muslimsk före detta kandidat till valet 2015 att 

utbildningssystemet har förändrats. Tidigare så fick barnen i skolan lära sig om andra religioner 

men att barnen idag nästan bara lär sig om Buddismen.51 Rapporter existerar om att 

nationalistiska grupperingar tvingar den lokala polisen att verka mot andra läror än den 

buddistiska. I staden Rangoon så tvingade polis att stänga två muslimska skolor efter det att 

ultranationalistiska grupperingar pressat myndigheterna att göra detta.52  

Barn som lever med handikapp och hemlösa barn har heller inte någon tillgång till utbildning 

då effektiviteten i skolan är dålig. Med dessa förhållanden så är avhopp från skolan i Myanmar 

en trend som pekar uppåt.53  

Med dessa resultat som påvisas av både Rädda barnen och Human Development Index så kan 

man läsa av och förstå att befolkningen i Myanmar inte är speciellt välutbildade och har då som 

                                                           
50 Human Development Index (Education index Myanmar) 2016. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MMR, 

Hämtad 16 Apr 2018. 
51 The Independent. (Burma elections: Muslim population kept in the dark ages by being denied the vote) 3 Nov 

2015. https://www.independent.co.uk/news/world/asia/burma-elections-muslim-population-kept-in-the-dark-

ages-by-being-denied-the-vote-a6720041.html. Hämtad 15 Maj 2018. 
52 Human Rights Watch (Burma: Two Islamic schools shuttered in Rangoon). 8 Maj 2017. 

https://www.hrw.org/news/2017/05/08/burma-two-islamic-schools-shuttered-rangoon. Hämtad 24 Maj 2018. 
53 Save the children Myanmar (Education) https://myanmar.savethechildren.net/what-we-do/education. Hämtad 

16 Apr 2018. 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MMR
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/burma-elections-muslim-population-kept-in-the-dark-ages-by-being-denied-the-vote-a6720041.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/burma-elections-muslim-population-kept-in-the-dark-ages-by-being-denied-the-vote-a6720041.html
https://www.hrw.org/news/2017/05/08/burma-two-islamic-schools-shuttered-rangoon
https://myanmar.savethechildren.net/what-we-do/education
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Snyder uttrycker det, en dålig medborgerlig kompetens, kompetens som behövs för en ökad 

tolerans och en ökad förståelse för hur ett demokratiskt samhälle ser ut och vilka rättigheter och 

skyldigheter varje enskild individ har. Myanmars medianålder ligger bara på 28 år vilket också 

betyder att det finns väldigt många unga i landet genom detta så finns då en ännu större 

möjlighet att utveckla den civila kompetensen snabbare än om medianåldern hade varit högre.54 

Men varför är utbildningsnivån så låg i landet? Myanmar har faktiskt haft bland det bästa 

utbildningssystemet i Asien och har tjänat som ett exempel att följa. Men allt sedan militären 

tog makten i landet så har utbildningsystemet i landet degraderats. Militären valde att inte 

prioritera skolan och det satsades allt mindre pengar på utbildning. Mindre resurser i form av 

böcker och lärare gjorde att skolan sakta men säkert föll isär under militärens styre i Myanmar.  

Den totala GDP:n som satsades i Myanmar från 2011 och innan låg bara på ca 0.7 procent vilket 

är väldigt lågt. Militären ville inte satsa på nya utbildningsreformer eftersom att de ville sätta 

en egen prägel på Myanmars medborgare och därför så var inte en moderniserad utbildning en 

prioritering. Sedan den demokratiska processen i landet startat så har Aung San Suu Kyi satsat 

på utbildningssektorn i landet och GDP:n har nu gått från 0.7 procent till 2.1 mellan 2011 till 

2014.55  

Det Jack Snyder menar i sin teori är att en djupare medborgerlig kompetens är en av nycklarna 

till att undvika nationalistiska konflikter så betyder det också att militären troligtvis fortfarande 

kan försöka att stoppa ytterligare satsningar för utvecklingen av utbildningsväsendet i landet. 

Som tidigare nämnts, genom att utbilda folket och förbättra deras förutsättningar för att kunna 

utveckla sin potential så mycket som möjligt så får dem också en bredare kunskap och blir mer 

självständiga vilket då medför att dem inte köper eliternas propaganda lika lätt.56 Ifall vi nu 

direkt applicerar Snyders teori på fallet med utbildningen i Myanmar så behöver Aung San Suu 

Kyi satsa mer pengar på landets utbildningsväsen för att bättre sätta en grund för en stabilare 

demokratisk utveckling.  

Trots att landets GDP på utbildning har ökat från 0.7 till 2.1 så ligger Myanmar fortfarande 

under snittet för resten av regionen runt omkring som i snitt satsar 3.6 procent av landets totala 

                                                           
54 World Economic Forum (Myanmar once had one of Asia’s best education systems, Here’s how it can get back 

to the top.) 3 Nov 2017. https://www.weforum.org/agenda/2017/11/myanmar-once-had-one-of-asias-best-

education-systems-heres-how-it-can-get-back-to-the-top. Hämtad 17 Apr 2018. 
55 World Economic Forum (Myanmar once had one of Asia’s best education systems. Here’s how it can get back 

to the top.) 3 Nov 2017. https://www.weforum.org/agenda/2017/11/myanmar-once-had-one-of-asias-best-

education-systems-heres-how-it-can-get-back-to-the-top. Hämtad 17 Apr 2018.  
56 Snyder (S.315). 

https://www.weforum.org/agenda/2017/11/myanmar-once-had-one-of-asias-best-education-systems-heres-how-it-can-get-back-to-the-top
https://www.weforum.org/agenda/2017/11/myanmar-once-had-one-of-asias-best-education-systems-heres-how-it-can-get-back-to-the-top
https://www.weforum.org/agenda/2017/11/myanmar-once-had-one-of-asias-best-education-systems-heres-how-it-can-get-back-to-the-top
https://www.weforum.org/agenda/2017/11/myanmar-once-had-one-of-asias-best-education-systems-heres-how-it-can-get-back-to-the-top
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GDP på utbildning57  Men det gäller samtidigt för Aung San Suu Kyi att inte satsa allt för 

mycket direkt på utbildningen eftersom att militären i landet har en sådan stor plats i den 

lagstiftande församlingen. Känner militären att deras position blir allt för mycket hotad genom 

en ökad civil självmedvetenhet så kan dem komma att försöka rösta emot lagstiftning om 

utbildningsreformer som i slutändan kan komma att ha negativa konsekvenser för dem själva 

detta för att folket är deras främsta verktyg för att skydda sig själva med. Det är därför viktigt 

för Aung San Suu Kyi att hitta en balans mellan ökat GDP till utbildning och samtidigt inte 

direkt utmana militären.58  

När det kommer till utbildning så kan också internationella organisationer vara med och 

påverka den medborgerliga kompetensen för bland annat demokratiska värden, valsystem och 

rättigheter. En organisation som engagerar sig i sådana projekt är International Foundation for 

Electoral Systems. Enligt deras undersökningar så visste bara 25% av de tillfrågade personerna 

hur valet av en kandidat går till. Just denna organisation arbetar bland annat med att utveckla 

olika medborgerliga utvecklingsprogram för att försöka att sprida en ökad förståelse för 

demokratiska värderingar.59 Just sådana program är skonsamma när det kommer till 

internationell inblandning i etniska konflikter eftersom att internationella organisationer och 

stater inte direkt blandar sig i konflikten. Just därför så borde internationella organisationer 

engagera sig i utbildningen och den medborgerliga kompetensen för att där försöka stävja 

etniska konflikter. 

Den låga utbildningen i landet har varit en möjlighet för militären att utnyttja folket genom 

spridning av propaganda och förnekelse. Som nämns tidigare i analysen så får 

propagandaspridningen en sådan genomslagskraft att grannar går emot grannar för dem är 

muslimer.  

4.3.2 Professionell journalistik: 
Media och utbildning hänger även här samman i vissa avseenden. Vikten av professionell 

journalistik är viktig eftersom att det påverkar på vilket sätt som nyheterna rapporteras om. I 

Indien så har man exempelvis lyckats att förhindra ökade etniska konflikter eftersom att 

                                                           
57 World Economic Forum. (Myanmar once had one of Asia’s best education systems, Here’s how it can get back 

to the top.): https://www.weforum.org/agenda/2017/11/myanmar-once-had-one-of-asias-best-education-systems-

heres-how-it-can-get-back-to-the-top. Hämtad 17 Apr 2018 
58 Snyder (S.181) 
59 International Foundation for Electoral Systems. (Sharing democratic principles and civic knowledge with 

Myanmar’s citizens) 14 Mar 2017.  http://www.ifes.org/news/sharing-democratic-principles-and-civic-

knowledge-myanmars-citizens.  Hämtad 27 Apr 2018. 

https://www.weforum.org/agenda/2017/11/myanmar-once-had-one-of-asias-best-education-systems-heres-how-it-can-get-back-to-the-top
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journalister har rapporterat problem på ett professionellt sätt och därmed inte pådrivit ökade 

etniska spänningar inom landet.60  

Anledningen till att oprofessionell media existerar handlar till största delen om att det finns en 

hel del mindre medieinstitutioner i länder som är beroende utav eliters support för att kunna 

överleva vilket då medför att rapporteringar från etniska spänningar kan vara vinklade åt det 

håll som eliterna vill.61 I Myanmar så lever journalister under hot från militären som tidigare 

nämnts i analysen. Att journalister blir fängslade är vanligt förekommande i Myanmar och 

genom den lagstiftning som existerar idag så blir journalisterna oftast fast i fängelse under 

väldigt långa perioder. Detta medför också att journalistiken i Myanmar blir vinklad under hot 

från auktoriteter och av rädsla. 62 

Genom att landet satsar på en större tillgång till professionell media genom att utbilda 

professionella journalister så kan man på lång sikt också inneha en bättre nyhetsrapportering 

som inte är vinklad och som rapporterar händelser utifrån ett sanningsenligt och objektivt sätt.  

Ett tillvägagångsätt för detta är att som i Indiens fall etablera högt professionella 

medieinstitutioner så som tidningar för att sedan skapa en frivillig presskod när det handlar om 

rapporteringar från etniska konflikter. Genom att genomföra denna kod så minskade 

provokativa rapporteringar som skulle kunna användas för att pådriva ytterligare etniska 

konflikter i landet.63 Samtidigt som att Aung San Suu Kyi satsar på reformer i lagarna som 

gäller informationsdelning som nämnt tidigare. Genom att göra detta så ger Aung San Suu Kyi 

ett större spelrum för journalisterna i sin rapportering. 

4.4 Valprocessen i Myanmar: 
Snyder påpekar i sin bok att en väl utarbetad strategi för att förhindra etniska konflikter är 

oerhört viktigt. Dessa strategier behöver inte alltid handla om att pådriva en snabb demokrati 

utan även att försöka stävja exempelvis liberalisering till ett senare tillfälle för att förhindra att 

institutioner blir kapade av eliter i samhället. 

                                                           
60 Snyder. (S.294-295) 
61 Ibid.(S.295) 
62 Reuters.(Reuters reporters arrested under Myanmars secrets act denied bail.) 1 Feb 2018.  

https://www.reuters.com/article/us-myanmar-journalists/reuters-reporters-arrested-under-myanmar-secrets-act-

denied-bail-idUSKBN1FK3C2. Hämtad 26 Maj 2018. 
63 Snyder. (S.295) 

https://www.reuters.com/article/us-myanmar-journalists/reuters-reporters-arrested-under-myanmar-secrets-act-denied-bail-idUSKBN1FK3C2
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 Bland annat så menar Snyder att man genom tvång och fördröjning av allmänna val kan vara 

ett framgångsrikt sätt att utveckla en demokrati på.64 Genom att faktiskt hålla tillbaka på dom 

demokratiska rättigheterna så som bland annat yttrandefrihet, val och andra rättigheter så skapar 

man sig mer tid att utveckla och stärka institutionerna i landet för precis som det visas tidigare 

i uppsatsen att inte eliter skall kunna använda sig av en svag media för att sprida propaganda 

och ett dåligt utbildningssystem för att lättare manipulera befolkningen65  

Snyder tar upp exemplet på sydamerikanska studenter som krävde en bra relation mellan sociala 

grupper och den auktoritära staten samtidigt som andra normer och institutioner är tillräckligt 

starka för att kunna utveckla valprocesser som inte är korrupta och där alla sociala grupper i 

samhället har en lika stor chans att delta och göra sina röster hörda.66   

Om nu detta inte är fallet, att staten inte har en väl utvecklad valprocess där man aktivt arbetar 

med att inkludera alla intressenter och sociala grupperingar i samhället så kommer det allmänna 

valen agera som en åsiktsstärkare åt de eliter som vill genomföra sina viljor. 

För att nu undersöka fallet Myanmar så märker man tydligt att valprocessen där är problematisk 

på många sätt. Först och främst så är det märkbart att militären under den nya konstitutionen 

2008 försökt att bygga upp ett skyddsnät för sig själva. Under konstitutionen så har militären 

som nämnts tidigare i uppsatsen allokerat 25% av platserna i parlamentet vilket försäkrar att 

dom själva aldrig helt kommer att stå maktlösa i politiken. Det är den lagstiftande makten i 

Myanmar som väljer presidenten men militären har rätt att helt själva välja en av de tre 

kandidater som tävlar om presidentskapet.  

Även fast den kandidaten som militären valt inte vinner valet så är konstitutionen utformad på 

det viset att det andra två kandidaterna som inte lyckas vinna istället kommer att agera som 

vice-presidenter vilket gör att dom ändå har en fot inne i politiken och kan vara med och styra 

den politiska agendan i landet.67 2015 ansågs som ett valår som var relativt lyckat av 

internationella experter som noggrant observerade valprocesserna. Enligt experterna så ansågs 

valet 2015 som ett val som avspeglade folkets viljor till skillnad från valet 2010.68 Men att valet 

skulle anses som lyckat är enligt det siffror som jag framför i denna uppsats samt de rapporter 

                                                           
64 Snyder. (S. 321) 
65 Ibid. (S.321) 
66 Ibid. (S.318) 
67 Freedom House Index (Myanmar) 2016. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/myanmar. 

Hämtad 21 Apr  2018.  
68 Freedom House Index (Myanmar) 2016. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/myanmar. 

Hämtad 21 Apr 2018.  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/myanmar
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/myanmar


32 
 

                                                                                                                                     
   

och observationer som gjorts i landet högst orimligt. Valet 2015 var genomsyrat av anti-

muslimsk propaganda där det spreds ett extremt hat mot muslimer och där till och med 

muslimska kandidater blir hindrade att ställa upp i val.  

Det finns flera rapporter som visar på att det finns en vilja att tränga undan muslimer från att 

ställa upp som kandidater i valet eller att ens får vara med och rösta.69 I flera av fallen så är det 

faktiskt Aung San Suu Kyis egna parti som väljer att inte gå vidare med muslimska kandidater 

vilket kan vara oroande eftersom att hon och hennes parti anses vara kärnan i den demokratiska 

vågen i landet. Men som påvisats tidigare i denna del så har militären ett stort inflytande för 

valprocessen och Aung San Suu Kyi är pressad under militärens makt. Eftersom att militären 

har 25% av platserna i parlamentet så står Aung San Suu Kyi inför ett känsligt läge där hennes 

röster är viktiga för partiets överlevnad och därför så är just frågan om muslimers inflytande 

känsligt.70 

En stor skillnad mellan valet 2010 och valet 2015 var att under valet 2015 fick nya politiska 

partier rättigheter att ställa upp. Detta innebar mindre restriktioner på den politiska arenan och 

även mindre restriktioner på väljarna. Detta kan såklart ses som ett stort framsteg för den 

politiska friheten i landet med större tillåtelse att prata om olika politiska åsikter utan att bli 

straffad och då självklart att få kämpa för dom åsikterna. Men jag skulle istället säga att detta 

är något som blir problematiskt. Detta för att det trots utvecklingen med den ökade politiska 

friheten finns stora problem med minoriteters representativitet. Aung San Suu Kyi har trots allt 

fått negativ kritik för att undvika att prata om just de muslimska minoriteternas rättigheter och 

speciellt för att försöka undvika att prata om konflikten med Rohingyafolket. 71  

Problemet med underrepresentativitet i val och i den politiska agendan gör att de ökade politiska 

rättigheterna med tillgång till att gå i val med egna partier blir väldigt urholkad och tyder på 

uppfattningen om att muslimer i samhället är mindre viktiga och att deras rättigheter att påverka 

val inte är lika viktiga. Detta innebär i sig att det politiska rättigheterna i landet ter sig främst 

för den Buddistiska majoriteten vilket såklart är önskvärt bland nationalistiska grupperingar 

eller eliter som spelar på det nationalistiska och etniska kortet. Det militären gör är att bland 

annat använda sig utav sin makt för att aktivt motarbeta det påstådda hot som den muslimska 

                                                           
69 BBC. (Aung San Suu Kyi’s party excludes Muslim candidates) Sep 8 2015. http://www.bbc.com/news/world-

asia-34182489. Hämtad 21 Apr 2018. 
70 BBC. ( Aung San Suu Kyi’s party excludes Muslim candidates) 8 Sep 2015. http://www.bbc.com/news/world-

asia-34182489. Hämtad 21 Apr 2018. 
71 Freedom House Index. (Myanmar) 2017. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/myanmar. 

Hämtad 23 Apr 2018. 
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minoriteten påstås vara, ett sätt för att behålla sin popularitet bland folket. Den politiska friheten 

ser kanske bra ut internationellt men om man forskar mer på djupet i landet så inser man att det 

är väldigt problematiskt. En annan faktor som är en av nyckelfaktorerna till att minoriteter är 

väldigt underrepresenterade i val är också för de hårda lagarna Myanmar har när det kommer 

till rätten att bli medborgare.  

I sin rapport om valet 2015 så påpekar The National Democratization Institute som också 

grundas på fakta från People’s Alliance for Credible Elections att valet var problematiskt 

speciellt när det kommer till valdeltagandet eftersom att Myanmar valde att inte tillåta röstning 

i det konfliktdrabbade delarna av landet vilket då medförde ett stort uteslutande av människor 

och speciellt muslimer eftersom att det konfliktdrabbade områdena oftast innefattar områden 

där det existerar ett stort antal muslimer. I rapporten så nämns också att valet blir opålitligt på 

grund av den nya konstitutionen som inte tillåter invånare utan White card, alltså 

medborgarskap att rösta. Denna del i konstitutionen gör också att många människor inte får 

chansen att delta och påverka i val, så som Rohingyafolket som just har blivit nekade White 

cards.72 Utan White card så blir det också automatiskt förbjudet att skapa egna partier för 

minoritetsgrupper så som Rohingyafolket. Vilket också är ett tecken på en systematisk 

utestängning av vissa grupper av människor från att försöka vara med och påverka valet.73  

Av den information som finns tillgänglig på bevakningen av Myanmars valprocess under valet 

2015 så blir slutsatsen att valet kantades av orättvisa och korruption. Det finns en väldigt 

centrerad bild av vilka som fick tillgång till att rösta och vilka som inte fick det. Med tanke på 

det strikta medborgarkravet samt att staten väljer att skippa röstningsprocessen i 

konfliktdrabbade områden gör att många människor exkluderas från att delta i valen främst då 

den muslimska minoriteten i landet inklusive Rohingyafolket.  

Den dåliga representativiteten av muslimer som kandidater för valet gör också att muslimerna 

allt mer står som en entitet utanför valprocessen. Rätten att skapa egna politiska partier och 

ställa upp i val ser bra ut internationellt men eftersom att minoriteter är så underrepresenterade 

så agerar denna rättighet mer som en ridå för alla problem som det demokratiska valet 2015 

stod inför. Militärens konstanta allokering av platser i parlamentet gör att valen också 

manipuleras av dom för att stänga ute grupper av människor som är oönskade på ett strategiskt 

                                                           
72 National Democratic Institute. (People’s Alliance for Credible Elections (PACE) Election observation reports) 

Nov 9 2015. https://www.ndi.org/PACE_Burma_Reports. Hämtad 27 Apr 2018. 
73 Freedom House. ( Myanmar) 2017. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/myanmar. Hämtad 

27 Apr 2018. 
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sätt och styra den politiska agendan. Enligt en rapport och intervju från Australian Institute of 

International Affairs så tror man att uteslutandet av muslimer är så pass stor att dom 150 000 

tusen muslimer som haft rösträtt i exempelvis det muslimska distriktet Buthidaung bara är 

27 000 idag.74 Vilket medför en risk att icke-muslimer i området får mer att säga till om än den 

muslimska majoriteten själva. 

Det Aung San Suu Kyi behöver göra för att försöka att inkludera minoriteterna mer i 

valprocessen är att försöka involvera dem mer i politiken. Även fast Aung San Suu Kyi kanske 

är rädd att förlora popularitet genom att inkludera minoriteter och då främst muslimer i 

valprocesser och val av representativa kandidater så måste en säker inkludering ske för att 

gradvis öka acceptansen i det multietniska samhället som Myanmar trots allt är.  

Enligt Snyder så finns det också andra tillvägagångsätt för att minoriteter ska få sina röster 

hörda i ett majoritetsdominerat samhälle och sin bok så väljer Snyder att kalla det för Cross-

ethnic alliances som egentligen bygger på att man utvecklar ett socialt nät av samarbeten med 

minoritetsbefolkningen. Denna teori är egentligen grundad av en annan samhällsvetare som 

heter Donald Horowitz men som Snyder bygger vidare på.  

Det Horowitz fokuserar på när det kommer till etnisk medverkan är institutioner för 

valprocesser och konstitutionens utformning. I Valprocessen menar Horowitz att kandidater 

som vinner val måste uppnå en vis procent av minoritetsröster för att vinnare i valet skall kunna 

erkännas. Horowitz menar också att konstitutionen måste anpassas så att minoriteter gynnas. 

Det Snyder menar är att Horowitz är på rätt spår när det kommer till just inkludering av 

minoriteter i exempelvis valprocesser men att hans teori är otillräcklig. Snyder menar att det 

krävs en större institutionell anpassning av minoriteters rättigheter för att säkerställa 

minoriteternas position i samhället.75 

För Roberth Dahl så är den politiska jämlikheten en av grundpelarna för att den demokratiska 

processen ska nå framgång. Den politiska jämlikheten är viktig för den personliga utvecklingen 

och för att alla medborgare i ett samhälle ska få vara med och ta del av samhället. Enligt Dahl 

så ligger framgången i en demokratisk process i jämlikheten, likavärdesprincipen och den 

moraliska utvecklingen i samhället. Detta är också ett erkännande att det är viktig att invånare 

                                                           
74 Australian Institute of International Affairs. (The Muslim “Rohingya” and Myanmar’s upcoming Election) 25 

Sep 2015. http://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-muslim-rohingya-and-myanmars-

upcoming-election/.  Hämtad 10 Maj 2018. 
75 Snyder (S.331-333) 
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i ett demokratiskt samhälle eller en stat som genomgår demokratisk process ska få vara med 

och delta eftersom att det är kärnan i ett demokratiskt samhälle.76  

I fall som Robert Dahl påpekar i sin bok inte jämlikheten i samhället existerar så kommer det 

missgynnade grupperna i samhället att tillslut agera i form av skapandet av extremistgrupper 

som är redo att ta till våld för att få fram sina åsikter. Detta gör då att det våld som dessa 

extremistgrupper brukar kan användas som propaganda och en negativ generalisering av en hel 

befolkning när den institutionella instabiliteten råder och den låga civila kompetensen är ett 

faktum77 

4.5 Avslutande diskussion: 
Denna analys har påvisat att det utvalda institutionella delarna i Myanmars samhälle gör det 

möjligt för eliter i samhället att vara med och påverka den politiska agendan och på ett 

strategiskt sätt elda på den konflikt som råder i landet idag. Genom att media, utbildning och 

valprocess är dåligt utformade och lätt tillgängliga för eliter i detta fall militären gör det möjligt 

att påverka utfallet i flera politiska frågor. Den dåliga satsningen på utbildningen i landet 

medför att den civila kompetensen ligger på en låg nivå som i sin tur medför att militären genom 

media och val har det lättare att manipulera befolkningen genom spridning av propaganda om 

hotet från muslimerna och förnekelsen av den dåliga behandlingen av Rohingyafolket samt 

stänga ute stora delar av den muslimska befolkningen för att vinna egen popularitet eftersom 

att man agerar mot ett potentiellt ”hot”.  

Det är inte första gången denna typ av strategi har använts, i Rwanda så var också där flera 

institutionella delar i samhället dåligt utformade med låg civil kompetens samtidigt som milisen 

via media uppmanade till etnisk konflikt mellan Hutu och Tutsi. Eftersom att kompetensen hos 

civilbefolkningen var låg så fick den manipulering som pågick extra stor genomslagskraft hos 

befolkningen.  

Det som denna uppsats också visar är att precis som i Snyders teori så är det viktigare att satsa 

på att utveckla landets institutioner och den civila kompetensen istället för att liberalisera på ett 

sådant sätt som gör institutionerna tillgängliga för landets eliter som där efter kan manipulera 

                                                           
76 Dahl. (S.311-312) 
77 CNN. (Who are Myanmar’s militants?) Dec 6 2017.https://edition.cnn.com/2017/09/12/asia/arsa-rohingya-

militants-who-are-they/index.html Hämtad 10 Maj 2018. 
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befolkningen genom propaganda och hot vilket i sig i detta fall leder till etnisk konflikt och 

utanförskap. 

5. Slutsatser: 
Denna uppsats har studerat tre olika institutionella delar i Myanmar som lider stora brister och 

därför är tillgängliga för eliter i samhället. Detta har medfört att militären tillsammans med 

andra extremistgrupper har fått tillgång till att påverka den politiska agendan, valsystemet och 

genom media utnyttjat den låga utbildningskompetensen i landet. Målet med denna uppsats har 

varit att försöka att förklara den etniska konflikten utifrån dessa institutionella delar i samhället 

och den låga civila kompetensen som en produkt ut av det. Genom att gå igenom dessa delar 

ytterligare en gång för att binda ihop resonemangen så kan man enligt rapporter och den statistik 

som presenterats i denna uppsats klargöra hur militären utnyttjar den institutionella 

instabiliteten i Myanmar. 

5.1 Media:  
Mediesamhället är starkt påverkat av militärens inflytanden när det kommer till 

informationsspridning, speciellt när det kommer till att öppet kritisera det nuvarande styret i 

Myanmar. En omfattande problematik med korruption existerar inom staten då offentliga medel 

används för privat vinning. I och med detta så kommer individer eller grupper som vill uttrycka 

sitt missnöje att bli tystade genom exempelvis fängelsestraff av det nuvarande styret medans 

individer och grupper med åsikter som är mera passande för militären kommer att få en större 

röst i medielandskapet som det finns tydliga bevis för. I och med detta så blir det lättare för 

militär och extremistgrupper att sprida sin propaganda mot exempelvis Rohingyafolket och 

andra minoritetsgrupper, i Myanmars fall den muslimska minoriteten. Som nämns tidigare i 

analysen så försöker militären mörka sanningen om vad som egentligen pågår i staten Rakhine 

där majoriteten av Rohingyafolket lever. Utländska journalister blir tilldelade bilder och 

information som vinklar situationen där militären påstår att det är rohingyerna själva som 

bränner ner sina byar i missnöje och vinklar informationen på ett sådant sätt som pekar ut 

rohingyerna till det verkliga hotet. Detta är en konsekvens av ett liberaliserat medielandskap 

som Aung San Suu Kyi inte har full kontroll över och på så sätt blir okontrollerat. Som jag 

också nämner i analysen så är det förstås svårt för Aung San Suu Kyi att påverka en redan 

korrupt media men genom små justeringar så kan Aung San Suu Kyi försöka vinkla makten i 
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medieklimatet eller åtminstone frånta en del av den makt och inflytande som militären har inom 

median. 

5.2 Utbildning:  
Utbildningen är i Snyders bok en avgörande faktor för att folket ska inneha den kompetens som 

behövs för att bedriva en demokrati. En ökad kompetens om rättigheter samt tolerans och 

medvetenhet gör att folket inte faller lika lätt för extremistisk propaganda som genomsyrar 

Myanmars samhälle. I och med att media är så korrupt i Myanmar så blir den låga civila 

kompetensen ett sätt för militären att bibehålla makt genom manipulering av befolkningen 

genom propagandan, något som militären är medvetna om då GDP:n som satsades innan den 

demokratiska vågen bara låg på 0.7%. Att detta skulle kunna få en sådan stor påverkan på folk 

kan påvisas i det som tidigare nämnts i analysen där muslimer upplever att folk som dem känner 

väl sedan tidigare gått emot dom och har varit med att bedriva dom från sina hem. Samma fall 

gällde i exempelvis Rwanda där extremistisk propaganda ständigt sändes på radio emot 

tutsifolket. Genom att försöka öka satsningen på utbildning och låta internationella 

organisationer vara med och höja kompetensen i samhället så kommer folket i Myanmar inte 

falla lika lätt för dom extrema åsikterna. Detta kan genomföras genom att Aung San Suu Kyi 

fortsätter med de reformer i utbildningssektorn som hon tänker påbörja. Trots att GDP.n som 

satsas i landets utbildningssektor har höjts betydligt sedan den demokratiska vågen kom till 

landet så ligger Myanmar på en lägre nivå än de närliggande regionerna. Fler lärare, en 

effektivare utbildning, ett mer anpassningsbart utbildningsystem så att alla barn med 

funktionshinder eller som talar ett annat språk ska kunna få en ordentlig utbildning istället för 

att få vara hemma och jobba. 

5.3 Valprocess: 
 Valprocessen i Myanmar har setts som en stor framgång sedan valet 2015 men trots det så finns 

det tydliga tecken på att valet har varit orättvist och många människor har inte haft rätten till att 

gå och rösta. Valet 2015 var präglat av ett uteslutande av människor, speciellt den från den 

muslimska minoriteten i landet som ständigt har blivit motarbetade och underrepresenterade 

nationellt. Genom det stora uteslutandet av vissa grupper så kan man inte säga att valen i 

Myanmar har varit framgångsrika eftersom att det främst är den Buddistiska majoriteten som 

har rösträtt så blir risken för majoritetsstyre genom påverkan av militären stor och den 

diskriminering som sker mot muslimer riskerar att öka. Genom att beskriva valprocessen som 

en framgångsrik process trots den dåliga medverkan av vissa grupper kan ge en fel bild utåt 
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internationellt eftersom att man då på sätt och viss accepterar de uteslutande som skett och 

risken för att detta blir något normativt kan öka. Muslimernas underrepresentativitet är också 

något som sker i Aung San Suu Kyis egna parti vilket också sänder fel signaler för den 

demokratiska vågen i landet men anledningen till just denna under-representativitet kan ha att 

göra med att Aung San Suu Kyi är medveten som den propagandaspridning som sker kring 

muslimerna och är därför rädd att ge dom en allt för stor röst inom partiet då hon är rädd att 

förlora röster som hon är helt beroende av. 

För att återgå till uppsatsens frågeställningar så kan man genom de rapporter som skrivits om 

Myanmar dra slutsatsen att den institutionella instabiliteten och produkten utav det har föranlett 

till en ökad konflikt i landet.  

Den låga kompetensen har högst troligt genom den redogörelse som framgår i analysen lett till 

att militären tillsammans med andra nationalistiska grupper lyckats utnyttja den civila 

situationen genom att sprida propaganda som lett till ett ökat hat mot muslimer och där efter 

konflikt. Precis som Jack Snyder antytt i sin teori så blir den institutionella instabiliteten i landet 

en avgörande faktor ifall det fortfarande finns nationella eliter som är i behov av folkets 

popularitet. I Myanmar så har militären lyckats behållit sin makt och popularitet genom ett 

kontinuerligt utnyttjande av folket.  

Att försöka arbeta för att det hundratusentals muslimer som flytt Myanmar ska få komma 

tillbaka kan verka som en självklarhet men jag tror inte att det är rätt ände att börja i. För att 

inte de som flytt ska få återuppleva samma situation i Myanmar igen så ligger prioriteringen i 

att försöka stärka landets institutioner och göra sig fri ifrån den korruption som finns i 

exempelvis medierna.  

5.4 Självkritisk diskussion: 
Här nedan tas några självkritiska punkter upp som upptäckts under uppsatsens gång. 

Metoden som använts i denna uppsats alltså en kvalitativ metod med textanalyser gör att det 

har varit svårt att inrymma all information på ett tidsmässigt effektivt sätt i denna uppsats. 

 Uppsatsen hade nog tjänat på ifall den formaliamässigt hade fått tillgång till större rum. 

Genomförandet av uppsatsen är jag som författaren till större del nöjd med men jag hade som 

tidigare nämnt velat ha ännu större utrymme för analysen.  

Andra påverkansfaktorer när det kommer till denna konflikt är att mycket av det rapporter 

som publiceras inte är objektiva. Vinklade rapporter förekommer ofta vilket kan ha försvårat 

användandet av officiella publiceringar.   
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Jack Snyders teori är ibland lite flytande och otydlig, utifrån att läsa boken så känns det som 

att han hade kunnat effektivisera vissa förklaringar för att man som läsare lättare ska kunna 

förstå vad som vill framföras. 

Framtida forskning 
 

Utifrån fallet i Myanmar så skulle den framtida forskningen försöka att fokusera på hur 

demokratiska processer kan genomföras med mer varsamhet, genom att ta fram flera 

analysmodeller där man försöker att hitta en balans mellan den institutionella utvecklingen och 

liberaliseringen av staters institutioner.  

Genom att hitta en korrekt balans i utvecklingen av statens institutioner samtidigt som 

liberaliseringen sker så lämnar man mindre andrum åt makteliter som vill försöka utnyttja 

processen till sin egna fördel så som skett i Myanmar.  

Genom att på ett effektivare sätt genomföra demokratiska processen så kommer det också bli 

ännu lättare för de stater som fortfarande ska genomgå denna process i framtiden, vilket kan 

vara ovärderligt med tanke på hur konfliktdrabbat och kritisk en demokratisk process kan bli. 
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