
Växjö Universitet 

Institutionen för Samhällsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improviserade ickevåldskonflikter 
- Fallen Ukraina och Burma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-Uppsats i Statsvetenskap 

HT 2006 

Kristofer Glörud 

Handledare: Lennart Bergfeldt 

 



Abstract 

 

The purpose of the essay is to investigate whether the principles formulated by Peter Ackerman 

and Christopher Kruegler, concerning strategic non-violent conflicts, can serve a purpose when 

analyzing improvised non-violent conflicts. The principles are derived from factors that have 

been prominent in earlier successful improvised non-violent conflicts.  

 

The essay is based on two research questions; if the factors included in the principles formulated 

by Ackerman and Kruegler, exist in the two cases that this study investigates, and if those 

principles offer a satisfactory explanation for the outcome of an improvised non-violent conflict.  

 

To answer the questions the study uses a comparative method, where the improvised non-violent 

conflict of 2004 in Ukraine is compared to the improvised non-violent conflict of 1988 in Burma.  

 

The answer to the first question shows that the factors contained in the principles previously 

mentioned, exists in both cases. The answer to the second question is more uncertain, as there 

seems to be doubts on whether the case of Ukraine really was completely improvised. Another 

reason for caution is that the factors contained in the principles, only consider actions made by 

non-violent actors, and not by opponents or third parties. Thus the risks of missing vital 

explanatory factors are substantial.  

 

 

Keywords: non-violent conflict, orange revolution, Burma, principles for a strategic non-violent 

conflict. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idén om att avstå ifrån användandet av våld i konflikter är inte något nytt utan har existerat 

mycket länge; människor har under århundraden sökt andra medel för kamp. Historien är fylld 

med exempel på folk eller grupper som tagit tillflykt till ickevåldshandlingar för att kämpa eller 

försvara sig; redan i antikens Rom pågick ickevåldsamma protester mot staten. De amerikanska 

kolonisterna använde sig av sådana metoder i sin kamp mot Storbritannien, genom att vägra 

betala skatt, lyda lagar och vägra importera varor kunde de föra en motståndskamp utan att 

behöva utkämpa blodiga strider.1 Rädsla eller insikt om den destruktivitet som våld innebär har 

gjort att människor funnit andra ickevåldsamma metoder för att försvara eller kämpa för deras 

intressen. 

 

Trots att idén om ickevåld funnits länge och utövats av många olika grupper, kan man ändå 

urskilja källor som bidragit mer i form av inspiration för både historiska ickevåldshandlingar och 

dagens teorier om metodiska och organiserade ickevåldshandlingar. Lennart Bergfeldt tar upp 

fyra inspirationskällor som spelat en viktig roll i utvecklingen av ickevåldshandlingar; religioner, 

arbetarrörelsen, nationella självständighetsrörelser och framstående personligheter. 2 

 

Olika religioner har inspirerat tanken om ickevåld. Buddism och Kristendom är några av de 

religioner som fördömt dödandet av människor och sett detta som moraliskt förkastligt. 

Arbetarrörelsen har också varit tongivande på området ickevåldshandlingar; strejker och 

bojkotter är metoder som utvecklats för att kämpa för en bättre situation för människor och mot 

orättvisor. Självständighets eller befrielserörelser har ofta använt sig av ickevåldsmetoder då de 

kämpat för frihet. Det kanske mest kända exemplet är Indiens kamp mot kolonialmakten 

Storbritannien. Här återfinns också en av de framstående personligheterna som sett ickevåldet 

som principiellt överlägset; Mahatma Gandhi.3 

 

Det finns ingen säkerhet för framgång när man använder sig av ickevåldsmetoder. Många har lidit 

nederlag i försök att genom ickevåldsmetoder skapa förändring. Men historien har visat att 

ickevåldsaktioner kan vara minst lika effektiva som metoder som brukar våld då det kommer till 

                                                 
1 Sharp pt.1 1973: 3-6  
2 Bergfeldt 1990: 13-15  
3 Bergfeldt 1990: 13-15 
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att skapa förändringar. Denna förändring kommer till stånd utan dödande och andra brutaliteter 

som krig och väpnad konflikt bär med sig. Därför har ickevåldsaktion genom historien varit ett 

starkt alternativ till den förödelse som våld skapar.4 

 

 

1.2 Introduktion 

Presidentvalet i Ukraina 2004 blev starten på vad som kallas den orangea revolutionen; ett folkligt 

uppror som protest mot valfusket som gav Viktor Janukovitj segern, men även mot den 

korruption som länge präglat den ukrainska politiken. Med fredliga medel kämpade det ukrainska 

folket för ett demokratiskt och rättvist val, en så kallad ickevåldsaktion.5 Sexton år tidigare, 1988, 

gick studenter i Burma ut i demonstration mor militärregimen som regerat landet i över tjugo år. 

Mordet på en Universitetsstudent kom att bli startskottet på en rad ickevåldsaktioner i Burma. 

Medborgare över hela Burma kämpade 1988  för ett friare Burma; med respekt för mänskliga 

rättigheter och tillämpningen av flerpartival.6 

 

Även om de aktioner för förändring som ägde rum i Ukraina och Burma skilde sig åt i vissa 

avseenden så delade de åtminstone en egenskap; de utfördes med fredliga metoder utan 

användandet av våld. Enbart genom att uttrycka sitt missnöje genom demonstrationer eller andra 

ickevåldsamma aktioner, kan befolkningen i ett land åstadkomma en politisk förändring. Flera 

liknande aktioner har bevittnats, där ett folk eller en grupp har samlats för att få till stånd en 

politisk eller social förändring, men försöken har haft varierande framgång. Men det är inte bara 

den politiska eller sociala förändringen som är viktig vid betraktandet av sådana aktioner, utan 

också den demokratiska aspekten. Ickevåldsaktioner av den här typen har kallats för ’People 

power’, vilket syftar på att medborgarna tillsammans kan gå ihop och skapa förändring genom att 

de i grupp kan utöva den makt som krävs för att få till stånd förändring.7  

 

Vilka faktorer är det då som skapar en lyckad eller misslyckad ickevåldsaktion? Peter Ackerman 

och Christopher Kruegler, forskare i ämnet ickevåldskonflikt, har tagit fram principer för hur 

man skall gå till väga när man utför en ickevåldsaktion. Deras principer är utvecklade för att 
                                                 
4 Sharp pt.1 1973: 7-9 
5 Sävborg 2006: 11-16 
6 Schock 2005: 69-73 
7 Sharp pt.2 1973: 32-36 
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adressera de viktigaste faktorerna för framgång och misslyckande vid utövandet av 

ickevåldsaktioner. Dessa principer kallas principer för en strategisk ickevåldskonflikt. Då 

principerna tar upp faktorer för misslyckande och framgång bör de även kunna användas till att 

analysera ickevåldskonflikter, även om dessa varit improviserade (vilket de flesta varit/är).8  

 

Trots att Ackerman och Krueglers principer i första hand gäller det medvetna civila motståndet 

eller ickevåldskonflikter, så kan de ändå tjäna ett syfte i analyser av improviserade ickevålds 

konflikter. Principerna är framtagna genom studier av improviserade konflikter och de härrörs 

ifrån de faktorer som antas ligga bakom en framgångsrik ickevåldskampanj. Den här studien ska 

undersöka om de principer Ackerman och Kruegler tar upp verkligen kan förklara utgången av 

en ickevåldskonflikt, även om den varit improviserad. 

 

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka om Ackerman och Krueglers principer gällande strategisk 

ickevåldskonflikt kan förklara utfallet av en improviserad ickevåldskonflikt. 

 

1.4 Frågeställningar 

– Är de faktorer som Ackerman och Krueglers principer utgör verksamma i de fall som studien 

behandlar? 

 

– Erbjuder principerna för en strategisk ickevåldskonflikt en tillfredsställande förklaring av 

utfallet av en improviserad ickevåldskonflikt? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Ackerman & Kruegler 1994: 21-24 
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2 Teori 

I det här avsnittet presenteras den teori som kommer att ligga till grund för analysen av det 

empiriska material som använts för studien. Analysen kommer att baseras på den teori om 

nonviolent action som Ackerman och Kruegler presenterar i boken ’Strategic nonviolent 

conflict’. Men även annan forskning på ämnet ickevåldsaktioner/konflikter kommer att 

presenteras. Begrepp som används i studien kommer jag gå igenom och försöka tillskriva dem ett 

innehåll som baseras på tidigare forskning kring just dessa.  

2.1 Ickevåldsaktion 

En ickevåldsaktion är precis vad namnet antyder; ickevåldsamma aktioner. Oavsett vilket mål 

aktionerna har så har de en sak gemensamt; våld är inte ett verktyg som används för att nå målen. 

Ickevåldsaktion kan sägas vara ett samlingsnamn för olika typer av metoder för protester, 

ickekooperation och intervention; även kallat ickevåldssanktioner. Även om olika beteckningar 

kan förekomma bland dessa aktioner så delar de alla samma grundantagande eller syn på 

maktutövning: Den eller de som utövar makt är beroende av samtycket från dem som blir styrda. 

Genom att frångå detta samtycke kan de styrda kontrollera, ja till och med frånta maktutövaren 

makten; all maktutövning blir meningslös om de som den riktar sig mot inte samtycker eller 

godkänner maktutövningen.9  

 

En ickevåldsaktion är alltså en teknik som strävar efter att kontrollera, minimera eller helt frånta 

motståndarens makt; utan användandet av våld. Detta görs genom att använda sig av 

ickevåldssanktioner, exempel på sådana kan vara strejker, protester eller bojkotter. Den här 

studien behandlar ickevåldsaktioner i kontexten medborgare/stat. Men begreppet är inte 

inskränkt till just denna kontext. Fråntagandet eller upplösningen av makt, med hjälp av 

ickevåldsaktioner, kan ske inom många olika sociala eller politiska konflikter. En arbetsgivares 

makt försvinner när de anställda slutar samarbeta med arbetsgivaren. Politisk makt upphör när 

medborgarna slutar lyda och stödja; medborgarnas stöd och samtyckte skapade regimens politiska 

makt. Genom att dra tillbaka detta förlorar också regimen sin politiska makt. Detta åstadkoms 

utan varken materiella eller mänskliga skador.10 Gene Sharp sammanfattar tanken bakom 

ickevåldsaktioner: När människor vägrar samarbeta, hjälpa, och fortsätter med olydnad och 

                                                 
9 Sharp pt.1 1973: 7-12 
10 Med detta menas skador som våldsamma konflikter för med sig, så som: Skadade/döda människor, bombade 

städer/hus m.m. 
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motstånd, fråntar de sina motståndare den elementära mänskliga assistansen och samarbetet som 

vilken regering eller hierarkiskt system som helst behöver. Om detta fortsätter länge nog och i 

tillräckligt stor omfattning kommer regeringen eller det hierarkiska systemet att förlora sin makt.11  

 

Viktigt att notera är att ickevåldsaktioner inte vilar på någon pacifistisk grund; de är oftast 

motiverade av ett behov av att kunna besegra en motståndare på ett sätt som både är effektivt 

och inte kräver stora materiella resurser. Ickevåldsaktioner används oftast då det inte finns någon 

större militär styrka att tillgå.12 

 

 

2.2 Politisk makt 

Makt eller social makt kan kort definieras som förmågan att kontrollera beteendet eller agerandet 

av andra. En grupp eller aktör påverkar en annan grupp av människor, antingen direkt eller 

indirekt, vilket resulterar i ett visst handlande eller beteende av den påverkande gruppen. Politisk 

makt är sådan makt som används för att nå politiska mål. Begreppet politisk makt syftar alltså till 

att beskriva den auktoritet, influens, press eller tvång som kan användas för att antingen uppnå 

eller hindra implementering av makthållarens politiska mål.13 

 

Förespråkare av användandet av ickevåldsaktioner delar antagandet att man måste utöva makt för 

att kunna kontrollera makt, med dem som ser våld som en nödvändighet för att utöva makt. Var 

de skiljer sig är i synen på maktens natur. Lite förenklat kan man säga att det finns två olika 

perspektiv på maktens natur. Gene Sharp kallar dessa perspektiv för det monolitiska perspektivet 

och det pluralistiska perspektivet. Det monolitiska perspektivet ser människor som beroende av 

besluten, stödet och den goda viljan från den stat, regering eller annat hierarkiskt system som de 

tillhör. Regeringens politiska makt härleds ifrån de få som fattar besluten och befinner sig i 

”maktens centrum”. Politisk makt ses som något beständigt som inte lätt kontrolleras eller 

rubbas.14 

 

                                                 
11 Sharp pt.1 1973: 7-12 
12 Ackerman & Kruegler 1988: 1-3 
13 Sharp pt.1 1973: 7-16 
14 Sharp pt.1 1973: 7-16 
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Det pluralistiska perspektivet ser tvärtom regeringen, staten eller annat hierarkiskt system som 

beroende av medborgarnas stöd, välvilja eller beslut. En regerings politiska makt härrörs ifrån 

flera delar av samhället; medborgare, institutioner m.m. Den politiska makten är för sin existens 

beroende av stödet från de olika delar av samhället, politisk makt ses som något skört som lätt 

kan försvinna om den möter motstånd ifrån dess källa.15 

 

Ickevåldsaktioner har sin grund i det pluralistiska perspektivet. Om politisk makt kommer ifrån 

flera delar av samhället, bl a medborgarna, kan det även tas tillbaka av desamma. Om 

medborgarna vägrar samarbete med makthavaren eller makthavarna så försvinner stora delar av 

deras politiska makt. 

 

2.3 Teori om ickevåldsaktioner 

Peter Ackerman och Christopher Kruegler lägger i sin bok Strategic non-violent conflict fram 

tolv principer för en strategisk ickevåldskonflikt. Deras hypotes är att kvaliteten på de strategiska 

beslut som fattas under en ickevåldskonflikt är starkt kopplat till hur utgången av densamma blir. 

Samtidigt så ser de att de flesta ickevåldsaktioner har varit improviserade. Med de tolv 

principerna som de presenterar vill de lyfta fram de viktigaste faktorerna för om en 

ickevåldsaktion blir framgångsrik eller misslyckad, samt att dessa faktorer ofta är kopplade till 

beslut tagna inom den grupp som utför ickevåldsaktionen. Principerna ska inte ses som fasta 

regler för hur en sådan aktion ska utföras, utan snarare som ett verktyg för att försöka förstå 

detsamma. De argumenterar att varje ickevåldskonflikt har egna och unika egenskaper. Därför 

avråder de från att mekaniskt tillämpa eller analysera en konflikt utifrån dessa principer. Istället 

ska man se principerna som framträdande egenskaper i en ickevåldskonflikt, och konformitet 

med de breda rekommendationer som principerna ger leder ofta (men inte alltid) till en 

framgångsrik ickevåldsaktion.16 

 

Det är med dessa principer jag skall försöka analysera de båda fall jag presenterar i mitt empiriska 

material. Principerna är framtagna för att man strategiskt skall kunna skapa det bästa möjliga 

utfallet på sina aktioner. Genom att analysera improviserade ickevåldsaktioner utifrån principerna 

kan man förhoppningsvis se om de faktorer som principerna lyfter fram spelar en avgörande roll 

för hur framgångsrik en ickevåldsaktion blir. Principerna är uppdelade i tre olika grupper; 

                                                 
15 Sharp pt.1 1973: 10-16 
16 Ackerman & Kruegler 1994: 21-24 
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utveckling, sammandrabbning och konception. På grund av att principerna är framtagna för att 

strategiskt planera en ickevåldsaktion kommer jag att göra vissa avgränsningar i användandet av 

dem. Principerna som återfinns i gruppen ”konception” är av så avancerad strategisk karaktär att 

det inte skulle lämpa sig att använda dem i analysen av en improviserad ickevåldsaktion. Jag 

kommer alltså att bortse ifrån dessa principer, se avsnittet om avgränsningar för utförligare 

förklaring. 

 

 

2.4 Principer för en strategisk ickevåldskonflikt 

Nu ska jag presentera de tolv principer som Ackerman och Kruegler tar fram i boken ’Strategic 

nonviolent conflict’. Dessa principer kommer jag använda till att analysera det empiriska material 

som presenteras senare i studien, de kommer alltså att fungera som en analysram. Principerna 

kommer att presenteras något komprimerade, men det väsentliga i varje princip kommer att 

framgå.  

 

Principer för utveckling 

 

Princip 1: Formulera funktionella mål: Alla kompetenta strategier vilar på mål som är väl valda, 

definierade och lättbegripliga. Dessa mål behöver inte vara det slutliga målet som leder till seger, 

utan kan vara delmål för att nå det slutliga målet. Genom att formulera delmål vilka man 

successivt uppnår, stärks gruppens självförtroende. Detta är speciellt viktigt i de fall där 

ickevåldsaktionerna föregåtts av ett långvarigt förtryck, då de hjälper till att underminera 

eventuella tendenser att se på opponenten som allsmäktig eller oslagbar. Fem kriterier hjälper till 

att formulera dessa mål. 1) Målen skall vara konkreta och specifika nog för att kunna vara 

uppnåeliga inom en resonabel tidsram. 2) Målen borde uppmana till olika typer av 

ickevåldssanktioner t ex demonstrationer eller strejker. 3) Målen skall bibehålla de vitala 

intressena som gruppen har. 4) De uppsatta målen ska befrämja ett så stort stöd som möjligt där 

ickevåldsaktionen äger rum. 5) Målen bör gå i linje med externa partiers värden och intressen för 

att om möjligt få deras stöd.17 

 

Princip 2: Utveckla organisatorisk styrka: Ibland kan individer eller individuellt handlande vara 

avgörande för utvecklingen av stora sociala eller politiska konflikter. Men allt som oftast är det 

                                                 
17 Ackerman & Kruegler 1994: 24-26 
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grupperna i en konflikt som är skillnaden mellan framgång eller förlust. Det är därför viktigt i alla 

ickevåldsaktioner att organiserade grupper skapas. Dessa grupper måste vara rustade att kunna 

anpassa sig till den speciella situation som konflikten befinner sig i, för att så effektivt som 

möjligt kunna bekämpa opponenten. Ackerman och Kruegler vill inte gå in på specifika 

organisationsmönster, då organisationen måste vara anpassad för varje unik aktion. De menar 

dock att det är viktigt att tre olika delar eller skikt av organisationen är väl utformade, dessa delar 

är: ledarskap, organisationsgrupp och den civila befolkningen. Lite vägledning för hur dessa tre 

delar ska fungera ger de dock; genom att ledarskapet är utbytbart och inte beroende av några få 

personer, eliminerar man mycket av risken att ickevåldsaktionen stoppas genom t ex 

tillfångatagandet av ledaren eller ledarna. Organisationsgruppen måste ha en god kommunikation 

med alla som ingår i ickevåldsaktionen för att kunna lägga upp strategier, organisera sanktioner m 

m.18 

 

Princip 3: Säkra tillgång till viktiga materiella resurser: Tillgång till materiella resurser är mycket 

viktigt vid en ickevåldsaktion. De materiella resurserna fyller två väsentliga funktioner; först så 

bidrar de med att hålla de deltagande vid liv (mat, vatten etc), men de bidrar också med 

välbefinnande och förstärkt moral åt den stridande befolkningen, detta är den defensiva nyttan av 

materiella resurser. Men materiella resurser kan också vara av offensivt slag; 

kommunikationsmaterial, transportmedel m.m, hjälper till vid utförande av offensiva operationer 

eller aktioner. Det är alltså viktigt att säkra tillgången till de materiella resurser, både defensiva 

och offensiva, som en ickevåldsaktion kräver.19 

 

Princip 4: Främja extern assistans: Avgörande hjälp vid en konflikt kan komma utifrån den 

direkta arenan för konflikten. En tredje parts hjälp kan komma att avgöra konflikter; men man 

ska inte lita på att sådan hjälp kommer att finnas till hands. Ickevåldsstrateger ska försöka att 

uppmuntra extern hjälp så mycket som möjligt, eller åtminstone försöka neutralisera ett eventuellt 

externt stöd för motståndarna. Ett utomstående stöd förstärker de tre första principerna, de 

uppsatta målen får större legitimitet då stödet för dem ökar, en ny dimension eller nytt djup läggs 

till organisationen och om den tredje parten är nog motiverad så får man tillgång till fler 

materiella resurser. Detta kan ses som defensivt stöd, men den tredje parten kan även stödja 

                                                 
18 Ackerman & Kruegler 1994: 26-30  
19 Ackerman & Kruegler 1994: 30-32 



 10

offensivt genom sanktioner eller andra aktioner mot motståndarnas intressen utanför konfliktens 

arena, så utövar tredje parten ett mer offensivt stöd20. 

 

Princip 5: Utöka repertoaren av sanktioner: Det finns en myriad av olika typer av sanktioner som 

finns till hands vid utövandet av en ickevåldskonflikt. Gene Sharp har listat 198 olika typer av 

sanktioner som har använts vid ickevåldskonflikter, även om denna lista inte är komplett så ger 

den en bild av vilka medel som finns att tillgå.21 Användandet av dessa skapar en förlust eller en 

kostnad för motståndaren, må det vara i material vid produktionsstop eller handlingskraft då 

människor slutar lyda. Oavsett vilken typ av sanktion som används så missgynnar den 

motståndaren, därför bör en viktig prioritet för strategerna vara att sammanställa en förteckning 

över vad man inom gruppen är kapabel att göra; vilka typer av aktioner skulle populationen klara 

av? När man väl fastställt populationens förmåga skall försöka man prioritera aktionerna; vilka 

ger bäst eller önskad effekt? Man skall sedan försöka utöka den ”sanktionsrepertoar” som finns 

tillgänglig. Den ideala situationen för strateger är en där de kan verkställa flera olika typer av 

sanktioner när man behöver.22 

 

Principer för sammandrabbning 

 

Princip 6: Motarbeta motståndarens strategi för att befästa kontroll: För en motståndare som 

använder sig av våld, är det länken mellan befallning och gensvar hos dem som ska domineras 

som är den optimala kontrollen av en konflikt. Oavsett om regimen försöker kuva sin egen 

befolkning eller attackerar en annan, har den problem om varje handling eller resultat som gynnar 

dess intressen måste vara en produkt av direkt tvång. Regimen måste försöka skapa och behålla 

kontroll utan att behöva tvinga populationen; regimen styr med hotet om sanktioner om man inte 

lyder. Men dessa sanktioner kostar både energi, material och i vissa fall legitimitet för regimen, så 

idealet för regimen är att inte behöva använda sanktioner. Strategerna i en ickevåldskonflikt måste 

läsa av hur regimen eller motståndaren försöker etablera kontroll och därefter motverka detta 

genom att direkt attackera de medel för kontroll som motståndaren använder. Om motståndaren 

använder sig av militära trupper för kontroll så måste man försöka omvända dessa trupper. Att ge 

incitament för myteri, avhopp eller annat som får dem att vägra order; bryta kommunikationen, 

demoralisering genom social utfrysning, eller försöka värva dem till den egna gruppen, är några 

                                                 
20 Ackerman & Kruegler 1994: 32-33 
21 Sharp pt.2 1973: 22 
22 Ackerman & Kruegler 1994: 33-35 
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sätt att försvaga motståndarens kontroll. Givetvis är detta svårt och ibland omöjligt att 

genomföra men utan att försöka kan det inte lyckas. Samma logik gäller oavsett vilket medel 

motståndaren använder för att etablera kontroll.23 

 

Princip 7: Dämpa verkan av motståndarens våld: Vapen och användandet av våld kan orsaka 

stora skador på materiel, människor och annat som används vid en ickevåldsaktion. Användandet 

av våld kan skapa skräck, rädsla och även ta bort viljan att fortsätta kampen utan att använda 

våld, men att tillgripa våld som svar på en våldsam attack förbättrar sällan gruppens position och 

leder ofta till grövre repressalier ifrån motståndaren. Istället bör man försöka förhindra eller 

motverka skadan av våld. Att helt stoppa att motståndaren använder våld går inte, men att ta 

initiativ som syftar till att minska skadan som våldet skapar är möjligt. Det finns flera olika sätt 

man kan mildra effekterna av våld på, ett exempel är att fly undan våldet vilket kräver sofistikerad 

underrättelse som kan ge information om motståndarens intentioner och förflyttningar. Ett annat 

är att sabotera eller på ekonomisk väg hindra motståndaren från att få tag vapen eller andra 

våldverktyg.24 

 

Princip 8: Alienera motståndaren från grupper som kan stödja dem: Även om man inte kan 

stoppa motståndaren ifrån att använda våld, kan man göra det kostsamt att använda våld. Det är 

värre för motståndaren om den tvingas använda våld öppet där alla kan se och har insyn i vad 

som händer. När våldskonfrontation sker ska det vara uppenbart att det var motståndarens val att 

använda våld för att slå ner på ickevåldsaktivisterna, inte en handling som framtvingats genom 

ickevåldsaktioner. Genom att försöka se till att användandet av våld måste ske öppet, kan man 

alienera motståndaren ifrån de källor av stöd som den räknar med. Genom att visa att man utan 

användandet av våld blir bemött med våld, kan man få personer eller grupper som tidigare stött 

motståndaren att omvärdera sitt stöd och kanske rent utav att börja stödja den egna gruppen.25 

 

Princip 9: Bibehåll ickevåldsdisciplinen: Deltagare i ickevåldsaktionen måste veta att deras 

handlingar måste hållas inom vissa ramar under konflikten. Deltagare måste få veta vilken typ av 

handlande som förväntas av dem och varför det är viktigt att de handlar på detta vis. Ledarskapet 

för en ickevåldskonflikt bör se till att alla deltagare har kunskapen som krävs och att användandet 

av våld inte förekommer. Lättförståeliga instruktioner för hur man bör uppträda och förbud mot 

                                                 
23 Ackerman & Kruegler 1994: 35-38 
24 Ackerman & Kruegler 1994: 38-40 
25 Ackerman & Kruegler 1994: 40-42 



 12

saker som vapen, alkohol och droger rekommenderas. Det viktiga är att man hela tiden håller fast 

vid linjen om att inte använda sig av våld för att nå sitt mål. 26 

 

 

2.5 Avgränsningar 

Jag kommer att göra vissa avgränsningar i användandet av Ackerman och Krueglers principer. 

Avgränsningarna innebär att jag kommer bortse ifrån tre av de tolv principerna. Anledningen till 

detta är att de principer jag väljer att inte använda är så strategiskt avancerade och inte lämpas för 

en analys av en improviserad ickevåldskonflikt. De principer som jag använder pekar på faktorer 

som är viktiga för framgång vid en ickevåldskonflikt och kan därmed fungera som redskap vid en 

analys av ickevåldskonflikter. Då principerna i gruppen ’konception’ inte skulle tjäna något syfte i 

min analys väljer jag att bortse från dem. De principer som jag valt bort är följande:  

 

Princip 10: Bedöm händelser och möjligheter, utifrån de nivåer av strategiskt beslutstagande som 

finns.27 

Princip 11: Anpassa offensiva och defensiva operationer beroende på de relativa svagheterna 

motståndaren har.28 

Princip 12: Bibehåll kontinuitet mellan sanktioner, mekanismer och mål.29 

 

 

3 Metod och material 

3.1 Metod 

Metoden jag valt att använda för min studie är en jämförande studie. Det finns ett flertal metoder 

som jag skulle kunna använda, men jag väljer just denna metod då jag vill pröva en teori genom 

att jämföra två olika fall utifrån den analysram som jag har. Då en statistisk studie skulle bli 

väldigt krävande, inte minst vad gäller material, så utesluter jag denna metod. Då återstår det 

huvudsakligen två typer av metoder jag kan använda mig av; mest lika design och mest olika 

design. 

                                                 
26 Ackerman & Kruegler 1994: 42-45 
27 Ackerman & Kruegler 1994: 45-48 
28 Ackerman & Kruegler 1994: 48-49 
29 Ackerman & Kruegler 1994: 49-51 
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Vad som skiljer de båda metoderna åt är hur de fall som ska undersökas väljs. Vid användandet 

av mest olika design väjer man fall utifrån att de är så olika varandra som möjligt, förutom på den 

oberoende variabel som man själv, eller den teori man använder, anser vara vad som påverkar 

utfallet av den beroende variabeln. Genom detta tillvägagångssätt hoppas man att kunna avfärda 

andra förklaringsfaktorer än den egna. Vid användandet av mest lika design vill man istället ha fall 

som liknar varandra så mycket som möjligt förutom på den eller de oberoende variablerna, detta 

för att försöka undvika att det finns några andra faktorer som kan påverka den beroende 

variabeln. Viktigt för att kunna argumentera för att det finns en påverkan eller samband mellan 

den oberoende och beroende variabeln, är att värdet på den beroende variabeln är olika i de båda 

fallen. Man kan även börja i andra änden vid val av fall; man vet värdet på den beroende 

variabeln men inte på den oberoende. För att kunna dra några nya slutsatser krävs dock att man 

inte vet värdet på någon av de båda variablerna.30 

 

Utgångspunkten var från början att studien skulle ha en mest lika design. Den huvudsakliga 

anledningen till detta är att jag ville jämföra två fall där den beroende variabelns värde var olika; 

ett fall med en lyckad ickevåldskonflikt och ett fall där ickevåldskonflikten misslyckats, för att se 

om det finns empiriska skillnader på förklaringsfaktorerna. Men då utbudet av fall som skulle 

kunna användas i en sådan studie var dåligt, så blev designen något som främst kan kallas en 

jämförande flerfallsstudie. Efter att ha lagt fram empiriskt material för de båda fallen, så använder 

jag Ackerman och Krueglers principer för att analysera materialet. Jag kommer då 

förhoppningsvis se om de faktorer som principerna lyfter fram förekommer i det empiriska 

materialet. Fördelen med att jobba så här är att jag kommer att se vilka variabler som verkar i 

varje fall. Förhoppningsvis kommer man lätt att kunna urskilja de variabler som är verkande vid 

en misslyckad/lyckad ickevåldskonflikt. Nackdelen är att det inte går att hitta några homogena 

analysenheter; jag kommer inte helt kunna förkasta eller bortse ifrån att det skulle vara andra 

variabler som leder till utfallet av eller värdet på den beroende variabeln, lyckad eller misslyckad 

ickevåldskonflikt. 

 

För den empiriska och teorietiska delen av studien använder jag mig av kvalitativ textanalys. 

Innebörden i detta är att jag noga studerar den litteratur jag har och utefter det presenterar det 

empiriska material som ingår i studien. Vid en kvalitativ textanalys läser man den litteratur som 

man använder mer ingående för att få fram det väsentliga i texten. Vid läsning handlar det om att 
                                                 
30 Esaiasson et al 2005: 110-116 
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ställa frågor till texten för att se om texten kan svara på dessa. För den typen av studie jag utför så 

passar kvalitativ textanalys utmärkt, några egentliga alternativ finns inte för just den här studien. 

Att använda t ex statistik metod för att gå igenom de båda fallen skulle bli alldeles för stelbent 

och inte ge de uppgifter som jag behöver för att kunna utföra en analys av fallen.31 

 

3.2 Val av fall 

Fallen jag valt att studera är Burma och de ickevåldsaktioner som pågick där 1988  och Ukraina 

och de demonstrationer som uppstod där efter presidentvalet 2004. Jag hade bestämt mig innan 

jag började leta fall att jag skulle välja fall utifrån värdet på den beroende variabeln. Jag valde alltså 

land utifrån om ickevåldskonflikten varit lyckad eller misslyckad. Ukraina blev fallet som 

representerar den lyckade ickevåldskonflikten. En av anledningarna till valet av Ukraina var att 

det var mycket samtida. 

 

I mitt val av fall som skulle representera en misslyckad ickevåldskonflikt stötte jag på problem. 

Det visade sig vara svårt att få tag på material kring ickevåldskonflikter som misslyckats. Efter lite 

undersökning fann jag dock Burma. En negativ effekt av det dåliga utbudet av litteratur; har varit 

att jag har fått bortse lite ifrån att länderna bör vara så lika som möjligt för att undvika att andra 

faktorer spelar in i utfallet av eller påverkan på den beroende variabeln (lyckad/misslyckad 

ickevåldskonflikt). Min studie kommer dock ändå att tjäna sitt syfte, men en lite mer kritisk eller 

försiktig förhållning till resultatet är nödvändigt då det finns en större risk att andra faktorer 

påverkar. 

 

3.4 Källkritik 

Materialet jag använt i studien är främst litteratur och någon enstaka tidskrift. Jag har använt mig 

av litteraturdatabasen Libris för litteratursökning.32 Jag har i den mån det gått försökt att ha 

korsreferenser till allt empirisk material jag använt. I fallet Ukraina har detta gått bra och jag har 

kunnat styrka det empiriska materialet i annan litteratur. Något svårare har det varit i fallet 

Burma, där vissa uppgifter enbart finns i enstaka böcker. Jag har försökt att använda mig så lite 

som möjligt av sådant empiriskt material, men det förekommer till en viss grad. 

 
                                                 
31 Esaiasson et al 2005: 233-237 
32 http://www.libris.kb.se/index.jsp 
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Det är alltid viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till de källor man använder. Men det är 

kanske som viktigast när man studerar händelser vilket den här studien gör. Det empiriska 

materialet som finns baseras ofta på personliga upplevelser och kan därför ifrågasättas på flera 

källkritiska plan. Ett bra hjälpmedel vid granskandet av källor är de källkritiska principer som bl a 

åter finns i Thorsten Thuréns bok Källkritik. De fyra kriterier som utgör principerna är en bra 

mall att utgå ifrån när man väljer och granskar litteratur. Kriterierna är; äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendens.33 

 

Då jag valt litteratur för min studie har jag utgått ifrån dessa källkritiska principer. Det kanske 

viktigaste kriteriet har varit äkthet, är källan vad den utger sig för att vara? Det är detta kriterium 

som varit det svåraste att säkert uppfylla vid sökandet av litteratur till studien. Jag tror ändå att jag 

lyckats ganska bra och har lyckats bekräfta största delen av det empiriska materialet som jag 

använder. Vad gäller oberoende och tendens kan man också försöka att få fram det viktiga ur 

texten och bortse ifrån eventuella vinklingar av författare genom att använda flera källor på 

samma område. En regel jag använt mig av när jag läst/presenterat litteratur är att försöka 

undvika sådant som enbart baseras på berättelser ifrån enstaka individer. Exempel på detta är 

Boken Outrage, som till stora delar består av enskilda personers redogörelser kring 

demonstrationerna i Burma. Jag har i användandet av den boken enbart använt mig av sådan 

empirisk data som återfunnits i annan litteratur om Burma jag använt mig av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Thurén 2005: 9-15 
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4 Empiri 

Här presenteras den empiri som ligger till grund för analysen. Det empiriska materialet är 

uppdelat efter fall. Jag går först igenom Ukraina för att sedan fortsätta med Burma. 

4.1 Ukraina 

Presidentvalet i Ukraina den 21 november 2004 blev starten på folkliga protester som till slut 

ledde till ett omval. Valfusket 2004 blev den utlösande faktorn för protester mot den korruption, 

rättsröta och nepotism som präglat Ukrainas utrikespolitik sedan dess självständighet ifrån 

Sovjetunionen.34 Jag kommer att börja med att presentera en lite mer ingående bakgrund till 

protesterna för att sedan gå igenom själva protesterna. 

 

4.1.1 Bakgrund 

Den politiska kris som 2004 kulminerade i massiva protester går djupare än presidentvalet samma 

år. Ukrainas politiska och civila liv har ända sedan självständigheten från Sovjetunionen 1991, 

präglats av hårda motsättningar mellan olika samhällsgrupper från olika delar av Ukraina. Dessa 

grupper (även kallade klaner) blev centrala i det politiska livet då de var basen för de politiska 

partier som skapades. Ledarna för dessa grupper hade ofta blivit rika genom övertagandet av 

tidigare statliga företag. Privatiseringen av vad som under sovjet varit statlig egendom ledde till en 

koncentration av stora delar av tillgångarna till några få. Den korruption och nepotism som 

präglade alla instanser av den statliga förvaltningen, medförde att bekanta eller nära vänner till 

makthavare lätt kunde förvärva f d statlig egendom. Den ökade förmögenheten som detta 

innebar för de som lyckats komma över sådan egendom, ledde i sin tur till politiskt inflytande.35 

 

Det politiska livet i Ukraina kännetecknades av en ständig kamp mellan de olika grupperna. 

Grupperna eller klanerna var regionalt förankrande och deras intressen likaså. Sydöstra Ukraina 

dominerades av kol- och stålindustri, området kring staden Dnipropetrovsk dominerades av 

verkstadsindustri och huvudstaden Kiev av bank- och finansverksamhet. De politiska partier som 

uppstod under den här tiden var till största delen valsmaskiner för de olika klanerna och dess 

ledare som försökte tillgodose sina egna intressen. Det ukrainska folkets intressen kom i andra 

hand i den förda politiken. Presidentens försök att balansera de rivaliserande intressena i 

bildningen av regering, ledde till ständiga konfrontationer mellan parlamentet och presidenten då 

                                                 
34 Sävborg 2001: 8-14 
35 Sävborg 2006: 2-9 
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ingen av klanerna ville ge vika åt sina intressen. Detta gjorde det svårt att föra en inriktad och 

konsekvent politik så regeringsskiften var mycket vanliga.36 

 

Det politiska läget stabiliserades tillfälligt 1996 när Leonid Kutjma valdes till president. Kutjma 

lyckades få igenom en reform som gjorde tydligare avgränsningar i maktfördelningen mellan 

parlamentet och presidenten. Kutjma lyckades under sin andra mandatperiod 1999 att skapa ett 

majoritetsstöd för regeringen i parlamentet, något som aldrig tidigare inträffat. Med hjälp av den 

tidigare centralbankschefen Viktor Jusjtjenko som premiärminister, började han arbetet med att 

sanera den sargade ukrainska ekonomin. De ekonomiska reformer som genomfördes, lyckades få 

Ukrainas ekonomi på rätt köl och framtiden såg ljusare ut. Det politiska läget förändrades dock 

snabbt. Ett år senare, 2000, offentliggjordes bandinspelningar där Kutjma och hans medarbetare 

planerade valfusk och mord. Det mord som planerades var mordet på Georgij Gongadze, en 

regimkritisk journalist som hittats död några månader tidigare. Händelsen utlöste kraftiga 

protester mot Kutjma. Stora demonstrationer ägde rum i Kiev, med krav på presidentens avgång. 

Flera oppositionspartier gick ihop i ’Forum för nationens räddning’. Pressen blev allt hårdare på 

Kutjma, men han svarade med att låta polis slå ner demonstrationerna i huvudstaden. Protesterna 

fortsatte ett tag till runt om i landet men ebbade snart ut.37 

 

Kutjma fortsatte att sitta kvar som president fram till valet 2004. Ukrainas författning gjorde det 

omöjligt för Kutjma att kandidera för en tredje mandatperiod. Istället slöt Kutjmas 

förvaltningsapparat upp bakom den dåvarande premiärministern Viktor Janukovitj. 

Huvudmotståndaren var Viktor Jusjtjenko som trots uppenbart valfusk av motståndarna i 

parlamentsvalet 2002, lyckades locka flest röster till sitt parti ’Vårt Ukraina’. 

Presidentvalskampanjen 2004 blev tuff för Viktor Jusjtjenko. Större delen av landets medier var 

under statlig kontroll eller ägdes av klaner som stödde Janukovitj. Trots otaliga försök att 

sabotera Jusjtjenkos kampanj, bl a genom att förgifta honom, så visade 

opinionsundersökningarna på ett starkt stöd för Jusjtjenko. När den första valomgången var klar 

stod det klart att det var Janukovitj och Jusjtjenko som hade fått flest röster och gick vidare till 

den andra omgången. 38 

 

                                                 
36 Wilson 2005: 10-19 
37 Sävborg 2006: 3-11 
38 Wilson 2005: 19-30 
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Viktor Janukovitj vann den andra omgången och utsågs till president. Men tillresta 

valobservatörer ifrån bl a Europarådet framlade många kritiska synpunkter på hur valet hade 

genomförts. Köpandet av röster och andra typer av valfusk nämndes. De 

vallokalsundersökningar som genomfördes visade en klar seger för Jusjtjenko. Men Janukovitj 

utsågs trots detta till president.39 Man har senare kunnat bevisa att den sittande regimen genom 

att bryta sig in i det datanätverk som den centrala valkommissionen (CEC) använde vid valet, 

lyckades manipulera rösterna till Janukovitjs fördel. Massiva protester bröt ut, tusentals 

människor samlades på Självständighetstorget i Kiev.40 

 

 

4.1.2 Protesterna vid Maidan 

Maidan (torg på ukrainska) i Kiev kom att bli centrum för de demonstrationer mot valfusket 2004 

som kallas den orangea revolutionen. Viktor Jusjtjenko och hans grupp var förberedda på att 

protestera mot resultatet av valet, då man antog att motståndarna, liksom i den första omgången 

av valet, skulle manipulera resultatet. Jusjtjenko bad folk att sluta upp vid Självständighetstorget i 

Kiev (Maidan) redan samma dag som vallokalerna stängde, den 21 november. Syftet med 

samlingen var att invänta vallokalsundersökningen och parallellt med denna göra en egen 

undersökning bland dem som slöt upp. En scen hade byggts på torget, med devisen att man 

skulle anordna en konsert. Utan någon större planering slöt 25 000 - 30 000 människor upp. 

Mötet vid Maidan bröts upp på kvällen och de flesta gick hem, än så länge hade inte protesterna 

börjat.41  

 

Det demokratiska initiativcentret hade under natten tryckt upp hundratusentals flygblad med 

texten ”Viktor Jusjtjenko har vunnit! 54 % mot 43 % ” vilket baserades på en av de många 

vallokalsundersökningarna. Flygbladen delades ut under måndagen och man uppmanade folket 

att försvara sitt val. Resultatet var överväldigande för de inblandade, mellan 200 000 -300 000 

människor kom till Maidan den 22 november. Viktor Janukovitj och de som stod bakom honom 

började nu få problem. De hade förväntat sig protester, men enbart i samma skala som de från 

2000 och 2002, och antog därför att polisen och militären skulle kunna ta hand om 

demonstranterna. Men det stora antalet människor som deltog i protesterna gjorde detta svårt. 

                                                 
39 Sävborg 2006: 9-16 
40 Wilson 2005: 38-45 
41 Wilson 2005: 45-49 
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Militären hade sagt att de inte skulle ingripa om antalet demonstranter övergick 50 000, vilket det 

under måndagen den 22 november gjorde. Detta tillsammans med internationell medias ökade 

intresse för händelserna i Ukraina, gjorde det svårt om inte omöjligt för Janukovitj att med våld 

stoppa demonstrationerna.42 

 

Människor fortsatte att ansluta till Maidan under tisdagen. Människor ifrån hela Ukraina kom till 

Kiev för att delta i demonstrationerna. Jusjtjenko, hans valkampanjsgrupp och Pora43 började 

arbetet med att organisera alla som kom till Maidan. En affärsman vid namn Davyd Zhavaniia 

hade i ensamhet förberett sig för protester efter valet och hade försäkrat sig om att det fanns ett 

stort lager av tält och madrasser som kunde delas ut vid eventuella demonstrationer. Trots detta 

räckte inte hans material inte till alla som kommit till Maidan.  Donationer från hjälpsamma 

människor gjorde det möjligt att servera mat till demonstranterna och förse dem med andra 

nödvändigheter som toaletter, madrasser, tält m m. Kostnaden för demonstrationerna kom att 

uppgå till ca fem miljoner dollar, finansieringen kom enbart ifrån inhemska donationer.44 

 

I motsats till vad myndigheterna hade trott så fortsatte det att komma fler människor till Maidan 

under onsdagen den 24 november. Trots att många av demonstranterna begav sig hem under 

natten, så stannade tillräckligt många för att myndigheterna inte skulle kunna köra bort de 

övernattande demonstranterna. Tidigt på morgonen utsågs Viktor Janukovitj till vinnare av valet 

av CEC.  Människor i alla åldrar begav sig ut på Kievs gator för att protestera. Antalet 

demonstranter hade blivit så stort att man inte längre kunde räkna, men man uppskattade att det 

var någonstans mellan 500 000 – 1000 000 människor vid Maidan. För att få plats hade man 

börjar utvidga demonstrationerna till kringliggande gator. Det ständigt ökande antalet 

demonstranter gjorde det möjligt för ledarna med Jusjtjenko i spetsen att utvidga sin taktik. Man 

bestämde sig för att utföra någon typ av aktion varje dag. Jusjtjenko beslut att svära presidentens 

installationsed i parlamentet var en sådan aktion, om än bara symbolisk.45 

 

Under torsdagen började demonstranter att blockera offentliga byggnader kring Maidan. Dessa 

användes för övernattning av demonstranter och som förvaring åt de donationer i form av t ex 

                                                 
42 Sävborg 2006: 12-18 
43  Det är dags nu på ukrainska. Se avsnittet ’Pora’ 
44 Wilson 2005: 58-65 
45 Wilson 2005: 64-69 
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mat och kläder som kom in. Pora46, som arbetade med organisationen av aktionerna, började 

omringa och blockera regerings och myndighetsbyggnader så som presidentens 

administrationsbyggnad, vilket gjorde det omöjligt för någon exekutiv myndighet att utföra sitt 

jobb. Man hade inom den organiserande gruppen delat upp arbetet i tre delar. Jusjtjenko skulle se 

till att demonstranterna höll ihop och agera ledare för demonstrationerna. Då alla demonstranter 

inte delade målet att få Jusjtjenko installerad som president, utan bara ville att valfusket skulle 

erkännas, var han något av en ”brobyggare” mellan dessa grupper bland demonstranterna.  Yuliia 

Tymoshenko, en framstående politiker, fungerade som agitator för att hålla liv i 

demonstrationerna. Hennes främsta uppgift var att se till att motståndarna fruktade vad som 

skulle kunna hända om man ingrep mot demonstrationerna. Hon uppmanade demonstranterna 

till att ta kontrollen över staden genom att bl a ockupera tågstationer och flygplatser. 

Organisationen Pora stod för den mer radikala inriktningen. Pora agerade i bakgrunden genom 

att organisera och genomföra de aktioner man verkställde, man fungerade som grundstommen i 

demonstrationerna. De försökte att stärka moralen och humöret hos demonstranterna genom att 

trycka upp T-shirts och flygblad med olika slogans för demonstranterna och satirer om 

motståndarna.47 

 

Både demonstranterna vid Maidan och Pora lydde under tydliga regler man hade satt upp: ingen 

förtäring av alkohol under demonstrationerna, undgå provocerande konfrontationer med polisen, 

var på vakt efter provokatörer och framför allt fick man inte under några omständigheter ta till 

våld. Man fick även instruktioner om att man skulle bemöta eventuella motdemonstranter väl. De 

här reglerna följdes av de deltagande under den tid som protesterna pågick. Vid ett försök av 

några av demonstranterna att bryta sig in i parlamentet den 30 november var det dock nära att 

regeln om ickevåld bröts när man konfronterades av Janukovitj vakter. Men demonstranterna 

valde att lämna byggnaden utan att någon gång ta till våld.48 

 

Då stora delar av den ukrainsk media ägdes av motståndarna, var man rädd att varken världen 

eller resten av Ukraina skulle få se vad som hände i Kiev. Man bestämde sig därför tidigt för att 

hyra en satellitstation, där all media lätt kunde få tillgång till bilder och filmer ifrån Maidan och 

Kiev. Man startade även Internetsidor där man kunde läsa om de senaste händelserna vid Maidan. 
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Sidorna blev mycket populära, man kunde bl a se på filmer som filmats av 

demonstrationsdeltagare med hjälp av t ex mobiltelefoner.49 

 

De massiva demonstrationerna började redan efter några dagar ge resultat. Under några dagar 

hade flera av CEC:s medlemmar motsatt sig valresultatet. På fredagen den 25 november tog den 

sjätte av CEC:s medlemmar tillbaka sina underskrifter på det dokument som godkände 

valresultatet. Detta betydde att om bara två till gjorde samma sak skulle resultatet ogiltigförklaras. 

Samtidigt så vann man dyrbar tid genom att högsta domstolen valde att, efter överklagan av 

Jusjtjenko, granska valresultatet. Detta gjorde det omöjligt för Janukovitj att officiellt bli erkänd 

som president. Jusjtjenko krävde omval i december, men Janukovitj svarade med ett förslag om 

att bara ha omval i några valkretsar och att som president skulle han göra Jusjtjenko till 

premiärminister. Något som inte godtogs.50 

 

Demonstrationerna hade även väckt internationellt intresse. Flera internationella statsledare hade 

kommit till Kiev för att medla. Även andra ledare eller framstående personer reste till Kiev, 

däribland en av nyckel personerna från Polens frihetskamp mot Sovjetunionen, Lech Walesa. EU 

gjorde en intervention i Ukraina till ett officiellt EU uppdrag. Javier Solana, representant för EU:s 

gemensamma utrikes och säkerhetspolitik, gav både legitimitet och tid till demonstrationerna när 

han anlände till Kiev den 24 november. Polens president Alexander Kwasniewski anlände dagen 

efter och hjälpte genom sina nära kontakt med Ukrainska ledare till att stoppa de 

motdemonstrationer som var planerade till den 26 november. Det var Solana och Kwasniewski 

som fick de båda parterna att börja förhandla i vad som kallades/kallas ”rundabordet samtalen”, 

vilka var början på lösningen av problemen kring valet. Även i parlamentet fördes flera samtal om 

hur man skulle kunna få ordning på valet och den rådande situationen. Flera lösningar 

diskuterades, bl a fanns det ett förslag att man skulle göra om hela valet utan vare sig Jusjtjenko 

eller Janukovitj. Man försökte även byta ut medlemmarna i CEC, något som misslyckades då 

detta låg utanför parlamentets makt. Men även till viss del på grund av Pora, som genom att 

blockera flera statliga byggnader, hindrade presidenten och hans regering från att, åtminstone 

ifrån deras kontor, fatta och verkställa beslut.51 
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Högsta domstolen fick ett slut på alla frågor och diskussioner om vad som behövde göras, den 3 

december fann hösta domstolen att ett nyval på grund av valfusk var nödvändigt. I valet skulle 

endast Jusjtjenko och Janukovitj delta. Demonstrationerna som efter den första mycket lyckade 

veckan hade ebbat ut upptogs under några dagar efter den 5 december, då den sittande 

regeringen blockerade ett försök av parlamentet att göra röstnings - och valförfarandet mer 

rättvist. Efter tre dagar fick man sin vilja igenom och röstningsreglerna för val ändrades. Många 

menar att det var här, den 8 december, som den orangea revolutionen i Ukraina slutade, andra 

menar att den fortsätter än i dag. Hur som helst så anordnades ett tredje val den 26 december, 

Jusjtjenko stod som segrare och svor presidenteden den 23 januari 2005.52 

 

 

4.1.3 Pora 

Trots att protesterna till stor del var improviserade efter den första omgången av valet 2004, 

fanns det ändå vissa inslag av planering. Organisationen Pora bildades i början av 2004 för att 

försöka förhindra att eventuella protester skull misslyckas på samma sätt som 2000 – 2002. Pora 

bestod egentligen av två organisationer, svarta och gula Pora, vilka båda hade som mål att med 

ickevåldsaktioner kämpa för demokrati i Ukraina. Svarta Pora var mer radikal än gula Pora och 

man vägrade samarbeta med Jusjtjenko under protesterna i Maidan. Istället var det gula Pora som 

hjälpte till att organisera och hålla ordning på de människor som slöt upp vid Maidan. När Pora 

nämns i uppsatsen är det gula Pora som åsyftas om inte annat nämns.53  

 

Under demonstrationerna jobbade Pora med två deviser: ickevåld och satir. Den kanske 

viktigaste uppgiften Pora hade vid Maidan var att se till att de regler som nämnts tidigare följdes, 

däribland den kanske viktigaste regeln om ickevåld vid demonstrationerna. Man lyckades i arbetet 

och demonstrationerna blev aldrig våldsamma. En annan viktig uppgift var att hålla moralen 

uppe för demonstranterna. Detta gjorde man främst genom att använda sig av satir. Man hånade 

motståndarna och myndigheter genom satirer på dess nyckelpersoner. Flygblad, t-shirts, 

Internetsidor och sånger med satiriska budskap var några av de metoder som användes för att ta 

bort rädslan för repressalier från militär eller polis. Då Pora var ansvarigt för att organisera 

demonstranterna som kom till Maidan, skötte man utdelningen av mat, tält och annat material 

som användes vid demonstrationen. Kanske den enda riktiga ickevåldsaktionen som Pora utförde 
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under demonstrationerna, om man bortser ifrån de satiriska flygblad etc som man producerade, 

var blockaden av regerings och myndighetsbyggnader runt om i Kiev. Man formade en ring kring 

dessa och på så sätt hindrade man tjänstemän och viss politiker från tillträde till deras kontor. Det 

var mycket tack vare den organisation Pora stod för, som gjorde demonstrationerna i Ukraina 

2004  så lyckade.54 

 

 

4.2 Burma 

På våren 1988 började studenter protestera mot den militärregim som under ledning av general 

Ne Win styrt landet sedan 1962. Protesterna möttes med militära interventioner, 

demonstrationen trycktes ned och många av studenterna fördes bort. Detta var starten på en våg 

av ickevåldsaktioner som syftade till att bekämpa regimen och införa demokrati i Burma. 

 

4.2.1 Bakgrund 

I mars 1962 gjordes en militärkupp mot den sittande regeringen i Burma. General Ne Win tog 

med våld över styret av landet och förklarade landet i militärt undantagstillstånd. Det tidigare 

socialistiskt styret frångicks och regering, byråkrati och ekonomi föll under militärt styre. Ne Win 

skapade Burmas socialistiska program parti (BSSP) och förbjöd alla andra politiska partier, även 

handelsförbund, fackrörelser eller andra politiska eller ekonomiska organisationer förbjöds. Ett 

Revolutionsråd skapades och alla institutioner som skulle kunna hindra dess jobb eller på annat 

sätt konkurrera med rådet förbjöds och bekämpades med våld. Man skapade nya institutioner 

som var direkt lydande under den nya regimen. Oberoende institutioner, organisationer och 

medier stängdes. Den nya regimens ekonomiska politik koncentrerade all kontroll och styre till 

staten och regeringen. Vid slutet av 1962 stod alla banker, industrier och stora företag under 

statlig kontroll. De tidigare ägarna av dessa kompenserades inte, och många av dem förlorade allt 

de ägde när staten tog kontroll över deras näring.55 

 

Resultatet av den militärt styrda ekonomin blev ineffektivitet, korruption och ekonomisk 

stagnation.  Missnöjet var stort bland Burmas medborgare; protester och strejker bröt ut över 

hela Burma. Det var främst studentorganisationer som planerade och deltog i protesterna. Men 
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dessa protester möttes med våld av regimen. Man slog ner alla försök till demonstrationer och 

flera studentorganisationer förföljdes och många studenter dödades av militärregimen. I vissa fall 

stängdes universitet ner under flera månader. BSSP och militären höll medborgarna i strikt 

kontroll under tjugo år framåt. Några fall av protester förekom dock, bl a 1974 då arbetare och 

studenter protesterade mot den dåliga tillgången av mat i Burma. Men dessa protester trycktes 

effektivt ner av regimens militära styrkor.56 

 

Missnöjet bland befolkning växte sig allt större i skuggan av den militära misskötseln av landets 

ekonomi. I september 1987 ändrade regimen värdet på landets valuta utan förvarning, vilket 

ledde till att stora delar av Burmas befolkning förlorade sina besparingar. Efter att en student 

mördats 1988 och hans mördare inte åtalades på grund av hans koppling till BSSP, bröt 

demonstrationer ut. Hundratals studenter i Rangoon gick ut på gatorna och protesterade mot 

regimen och för demokrati. Demonstrationerna slogs ner av militär och polis, flertalet studenter 

dödades. Detta var början på massiva demonstrationer mot den sittande regimen i Burma.57 

 

 

4.2.2 Protesterna 

Demonstrationerna vid Rangoons universitet, började med att studenter vid institutionen för 

teknologi protesterade mot ovilligheten att åtala mördaren av deras klasskamrat den 13 mars 

1988. Demonstrationerna trycktes snabbt ner av upploppspolisen Lot Htein, återigen dödades 

flera studenter. Studenterna gav dock inte upp utan fortsatte några dagar senare sina protester. 

Flera studenter från universitetet anslöt till demonstrationerna och snart var det flera tusen 

studenter som deltog i protesterna. Man började även ändra inriktning, demonstrationerna blev 

allt mer regimkritiska och prodemokratiska. Demonstrationerna organiserades av underjordiska 

studentförbund som hade börjat organisera sig. Då regimen aktivt förföljde och förtryckte 

organisationer eller förbund vars agenda gick emot regimens, var det svårt att skapa några mer 

varaktiga organisationer. De organisationer som uppstod var därför mycket tidsbegränsade, 

någon djupare planering eller organisering var inte möjlig. Så organiseringen av demonstrationer 

bestod främst i att fastställa en plats för demonstrationerna och i vissa fall trycka upp flygblad 
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och plakat. Demonstrationerna pågick i några dagar innan Lot Htein än en gång kallades in. Fler 

än tusen studenter arresterades och många dödades.58 

 

Några dagar efter att demonstrationerna i Rangoon brutits upp, gick studenter än en gång ut på 

gatorna för att demonstrera mot Ne Win och regimen. Den 18 mars samlades hundratals 

studenter på Rangoons universitetscampus, för att därifrån fortsätta demonstrationen ner till 

stadens centrum. Fler och fler anslöt sig till demonstrationståget allt eftersom, inte bara studenter 

utan även arbetare. När demonstrationståget nådde centrum hade antalet deltagare vuxit till flera 

tusen. I centrum möttes man av Lot Htein och militära styrkor, än en gång trycktes 

demonstrationerna ner med våld. Regimen beordrade att universitetet i Rangoon skulle stängas, 

för att på så sätt motverka att studenter skulle kunna organisera sig. Universitetet hölls stängt 

fram till den 30 maj. Studentorganisationer började igen planera nya demonstrationer. Några av 

de studenter som fängslat vid mars släpptes ut från fängelset och rykten om tortyr och 

missförhållanden i fängelset började spridas. Nyheten om protesterna i Rangoon och regimens 

svar på dem gjorde att även studenter i andra delar av Burma också började planera 

demonstrationer.59 

 

Fram tills början av juni var det ingen framstående Burmes som kommenterade händelserna i 

mars. Anledningen till detta kan vara den rapportering om händelserna ifrån media, som styrdes 

av regimen. Den utredningsgrupp som regeringen tillsatt för att undersöka händelserna, 

presenterade i sin rapport en skev bild av vad som hade hänt. Man ansåg att det var studenterna 

som hade provocerat och börjat använda våld mot Lot Htein. Man sade att två studenter hade 

dödats efter att först ha attackera polisen och att 625 hade arresterat efter aggressivt beteende. 

Man hävdade också att det var Lot Htein som hade lidit mest av ingripandet, då 28 poliser hade 

skadats av våldsamma studenter. Men den 8 juni skickade den avgående brigad generalen Aung 

Gyi, som fortfarande hade politisktinflytande, ett öppet brev till Ne Win som starkt kritiserade 

både Lot Hteins agerande i mars och den statliga rapport som hade följt händelserna. 

Medborgare hade fått tag i kopior av brevet och kännedomen om dess innehåll spred sig snabbt 

över hela Burma.60 
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Aung Gyi:s kritik mot Ne Win, Lot Htein och regimen var precis vad studenter runt om i Burma 

behövde för att våga protestera mot regimen igen. Ändå blev inte Aung Gyi på något sätt någon 

sätt ledare för de olika demonstrationerna som skulle komma. Men hans brev hade mycket stor 

betydelse för självförtroendet hos demonstranterna. I Rangoon planerades flera demonstrationer, 

men ingen av dem utfördes. Man tvekade då man inte hade någon direkt ledare att sluta upp 

bakom, många ville protestera men initiativtagare saknades. Men den 14 juni dök en maskerad 

man upp på Rangoons universitetscampus och deklarerade att en demonstration skulle hållas på 

skolan dagen därpå. Den 15 juni slöt en stor samling studenter upp på campus. En student vid 

namn Maung Maung Kyaw, som deltagit vid demonstrationerna i mars, började tala för 

samlingen ifrån en improviserad talartribun av bord och stolar. Han fördömde regimen och 

krävde dess avgång, han krävde även att de studenter som fortfarande satt fängslade sedan 

demonstrationerna i mars skulle släppas. Man fortsatte att utföra liknande demonstrationer under 

några dagar utan ingripanden från varken polis eller militär. För varje dag som gick blev antalet 

demonstranter fler och fler. Arbetare från närliggande fabriker började delta i demonstrationerna, 

även yngre studenter från både gymnasium och grundskolan började dyka upp på 

demonstrationerna. Anledningen till varför man valde att demonstrera skilde sig lite åt bland 

deltagarna. Det fanns de som enbart krävde att de fängslade studenterna skulle friges och att 

ersättning skulle utgå till de familjerna vars barn dödades under demonstrationerna i mars. Men 

det fanns även dem som ställde mer politiska krav så som demokrati och respekt för mänskliga 

rättigheter.61 

 

Allt eftersom antalet deltagare ökade insåg regimen att man var tvungen att göra något för att 

bryta upp demonstrationerna. Den 20 juni annonserade den statliga nyhetskanalen BBS att man 

ställde in alla föreläsningar vid Rangoon universitet. Demonstrationerna flyttade sig den 21 juni 

till byggnaden varifrån BBS utförde sina sändningar, vilken låg nära campus. Demonstranterna 

var nu fler än någonsin, tusentals studenter och arbetare deltog. Samtidigt så höll några 

läkarstudenter en egen demonstration inne i centrum där deras institutionsbyggnad låg. 

Demonstranterna utanför BBS lokaler bestämde sig för att marschera till centrum och sluta upp 

med läkarstudenterna. Demonstrationståget leddes av studenter som hade tillverkat banderoller 

där det stod ”Inget våld, fredlig demonstration!”. Den grupp studenter som hade försökt att i den 

mån det gick organisera demonstrationerna, hade förklarat för deltagarna att man inte skulle 

använda våld utan att demonstrationerna skulle vara fredliga.62 
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När demonstrationerna närmade sig centrum började militär och polis samlas på vägarna. Precis 

innan man anlände till läkarstudenternas demonstration stötte man på en vägspärr, stängsel med 

taggtråd hade satts upp av militären. Demonstranterna tvingades att stanna och det uppstod 

förvirring om vad man nu skulle göra. Då anlände lastbilar fulla med beväpnade militärer. 

Demonstranterna började fly innan militären kunde öppna eld. Några han dock inte undan och 

besköts, två trettonåringar dödades av militärer. Ilskna medborgare som fanns i byggnader i 

närheten började attackera polisen och militären med stenar och andra tillhyggen. Hemmagjorda 

pilar doppade i växtgift skickades mot militären och dödade flera av dem. Bland de trånga 

gatorna var militären och polisen i underläge mot den arga folkmassan. Man beslöt därför att 

retirera. Stämningen blev att mer tumultartad, demonstranter som hade förföljt av Lot Htein till 

Singapores ambassad besköts och många dödades. En kvinna som hade hållit i en 

studentföreningsflagga hade dragits med av Lot Htein till en närliggande polisstation. Några av 

demonstranterna stormade polisstationen och friade kvinnan. Det som nu närmast kunde 

beskrivas som upplopp började avta under eftermiddagen. Den officiella dödssiffran uppgick till 

sex poliser och tre civila. Diplomater uppskattade dock siffran till tjugo militärer och poliser och 

runt hundratalet civila.63 

 

Man stängde alla universitet i Rangoon på obestämd tid och utegångsförbud infördes. Man 

förbjöd även möten, tal inför grupp, demonstrationer, m m. Men nyheten om demonstrationerna 

i Rangoon hade spridit sig till andra städer i Burma. I Pergu startade anti-regim demonstrationer 

dagen efter händelserna i Ragnoon, även här deltog tusentals medborgare. Men på samma sätt 

som i Rangoon satte man den 23 juni in militära styrkor mot demonstrationerna och de trycktes 

snabbt ner. Under några veckor utfördes inga demonstrationer i Burma. Den 7 juli rapporterade 

statlig media oväntat att alla studenter som fängslats i samband med demonstrationerna i mars 

skulle släppas, även de som fängslats under demonstrationerna i juni skulle släppas. Man 

meddelade också att det styrande partiet BSPP skulle hålla en extra kongress den 23 juli. Det hade 

aldrig tidigare hänt att man haft en extrakongress, utöver de kongresser man höll vart femte år. 

Två dagar senare lyfte man även utegångsförbudet i Rangoon. Inga nya demonstrationer hölls 

fram tills den extrainsatta kongressen, men läget var ändå mycket spänt. När kongressen väl 

började den 23 juli blev många överraskade av vad som hände. Ne Win beklagade händelserna i 

juni och mars och såg dem som resultat av bristande förtroende för regeringen och 

partiet(BSPP). Han ansåg därför att det var dags för honom att avgå som partiledare. Han 
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meddelade att man skulle utföra ett val, där folket fick rösta om de ville fortsätta med 

enpartisystem eller övergå till ett flerpartisystem.64 

 

Ne Win avgick och ersattes av General Sein Lwin, tidigare chef för Lot Htein. Deltagarna i 

kongressen hade ogillat förslaget att hålla ett val om man skulle övergå till flerpartisystem, så det 

förslaget hade röstats ner. Sein Lwin lovade ekonomiska reformer för att förbättra Burmas 

sargade ekonomi. Han lovade också att med våld stoppa alla försök till demonstrationer i landet. 

Men folkets missnöje i valet av Sein Lwin som ledare för landet och avvisandet av förslaget om 

att hålla ett val om flerpartisystem som föreslagits, ledde till nya demonstrationer i augusti. Aung 

Gyi höll hemliga möten där han undervisade i ickevåldskonflikt och spred regimkritisk litteratur. 

Man planerade en strejk över hela Burma med start den 8 augusti. Dagar innan den planerade 

strejken samlades tiotusentals människor på gatorna i Rangoon för att demonstrera mot regimen. 

Den 8 augusti gick arbetare över hela Burma ut i strejk som planerat, man följde även upp 

strejken med lika massiva demonstrationer över hela Burma. Men redan på natten under den 

första dagen av strejken satte regimen in militära styrkor mot demonstranterna. Över hela Burma 

trycktes demonstrationer ner av Lot Htein och militär, man uppskattar att mellan 1000 – 3000 

demonstranter dödades av styrkorna under den natten. Ett fåtal demonstrationer förkom några 

dagar framåt runt om i Burma. Arbetarna hade ingen annan möjlighet än att häva strejken för att 

inte riskera repressalier.65 

 

Den 12 augusti meddelade regimen att Sein Lwin hade avgått ifrån sin post. Trots det brutala 

förtrycket av den fredliga demonstrationen, hade man ändå till viss del lyckats. Sein Lwin ersattes 

av Maung Maung, en civil partimedlem. Runt om i Burma utlyste man en ny nationell strejk den 

22 augusti. Så skedde också, men man vågade inte protestera i rädsla för militärt ingripande. Men 

den 24 augusti drog regimen tillbaka alla militära styrkor från städerna i Burma. Detta var starten 

på de mest massiva demonstrationer mot regimen som någonsin utförts. Enbart i Rangoon 

samlades över 500 tusen människor för att protester mot regimen, även i andra större städer var 

uppslutningen enorm. Strejken och demonstrationer pågick i flera veckor och det såg ut som 

regimen slutligen skulle ge med sig. Men den 18 september bildade flera generaler, däribland Ne 

Win, det statliga lag och ordning återställningsrådet (SLORC). Förutom att återställa lag och 

ordning i landet skulle även SLORC förbereda Burma för demokratiska val.66 
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Militär sattes än en gång in för att trycka ner demonstrationerna och redan den 20 augusti hade 

man än en gång kontroll. SLORC beordrade arbetarna att återvända till sina arbeten, de som inte 

lydde arresterades. Man förföljde alla som ansågs ligga bakom demonstrationerna och avrättade 

dem, universitet i Burma stängdes och hölls stängda under oktober. Man vågade inte längre 

protestera. Men SLORC höll sitt löfte om att man skulle ha demokratiska val. Valet hölls i maj 

1990 och just själva valet ansågs av internationella observatörer var fritt och rättvist. Det 

Nationella enhetspartiet (NUP), som i stort sett var BSSP med ett nytt namn, hade räknat med en 

stor seger. Men det blev oppositionen till militärregimen som fick flest antal röster (59,9%), NUP 

fick endast fick 22 %. SLORC som blev överrumplade av resultatet av valet vägrade att godkänna 

det. Regimen släppte alltså inte sitt grepp. Den nu av regimen och militären hårt demobiliserade 

oppositionen hade inget att sätta emot. Efter tre decennier vid makten vägrade man att släppa 

den, Burma förblev styrt av den militärregimen.67 

 

 

5 Analys 

Här kommer jag att analysera det empiriska material som nu presenterats. Jag utgår ifrån 

Ackerman och Kruglers principer, för att se hur de båda fallen kongruerar med dessa i fråga om 

förklaringsfaktorer.  

 

1. Formulera funktionella mål: I Båda fallet hade man mål med protesterna, men det fanns inslag 

av oenighet gällande målen i båda fallen. I Ukraina bestod målet av att man skulle få valfusket 

erkänt och att omval skulle hållas. Men det fanns även de som direkt ville att man skulle tillsätta 

Jusjtjenko som president utan omval. Ett demokratiskt och rättvist val var dock det huvudsakliga 

målet. I Burma varierade målet beroende på vilken demonstration man undersöker. Respekt för 

mänskliga rättigheter, friandet av arresterade studenter och demokratiska val var några av målen 

med demonstrationerna. Även om man i Burma hade demokrati som huvudsakligt mål, så var 

detta inte givet i alla de demonstrationer som hölls. 

 

2. Utveckla organisatorisk styrka: I Ukraina lyckades man mycket bra med organisationen kring 

demonstrationerna. Man delade upp organisationen i tre delar, där Pora var navet genom att 

organisera deltagarna. Man hade en tydlig ledare i Jusjtjenko som man kunde sluta upp bakom. 
                                                 
67 Fink 2001: 91-94 
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Yuliia Tymoshenko fungerade som agitator för att hålla liv i de långa demonstrationerna. I Burma 

hade man däremot inte en lika utvecklad och funktionell organisering. Mycket beroende på att 

regimen förbjöd och förföljde de anti-regim grupper som skapades. Men man lyckades ändå till 

viss del anpassa sig till situationen och skapa sporadiska grupper som snabbt upplöstes. Man 

lyckades med dessa grupper ändå till viss del planera och genomföra ett antal aktioner. 

 

3. Säkra tillgång av viktiga materiella resurser: Även på denna punkt lyckades man bra i Ukraina. 

Både vad gäller defensiva och offensiva resurser. Man såg till att det fanns mat och sovplatser till 

demonstranterna. Man säkrade även kommunikationen med omvärlden genom att hyra en tv-

station varifrån man kunde rapportera om demonstrationerna. I Burma lyckades man inte säkra 

några materiella resurser som mat eller lokaler för deltagarna. Detta berodde troligtvis till stor del 

på den bristande organisationen kring demonstrationerna i Burma. 

 

4. Främja extern assistans: Demonstrationerna i Ukraina fick stor uppmärksamhet internationellt, 

mycket tack vare att man hade valt att hyra en tv-station varifrån man kunde rapportera till hela 

världen om händelserna vid Maidan utan statlig inblandning. Detta var en av orsakerna till varför 

man lyckades få flera internationella ledares stöd, däribland EU. Med hjälp av detta stöd lyckades 

man få till stånd en dialog med motståndarna och slutligen nå sitt mål med demonstrationerna. I 

Burma däremot fick man inte samma stöd från externa aktörer förutom något enstaka uttalande 

av diplomater. Detta kan bero på att regimen kontrollerade all media och på så sätt rapporterades 

inte de verkliga händelserna i Burma till omvärlden, utan världen fick bara regimens version av 

händelserna. 

 

5. Utöka repertoaren av sanktioner: I Båda fallen använde man sig av olika typer 

ickevåldsaktioner. I Ukraina var demonstrationerna vid Maidan kärnan av sanktionerna, men man 

utförde även andra sanktioner eller aktioner. Blockerandet av offentliga byggnader är kanske den 

tydligaste sanktionen, förutom Maidan, som utfördes i Ukraina. Även Pora:s satiriska affischer, 

flygblad m m är en sanktion som syftar till att förlöjliga motståndaren. Jusjtjenkos val att svära 

presidentens installationsed var också en sanktion.  I Burmas fall bestod sanktionerna i huvudsak 

av demonstrationer runt om i landet. Men man utförde även två strejker, vilka syftade till att 

stänga produktionen i flera industrier runt om i Burma 

 

6. Motarbeta motståndarens strategi för att befästa kontroll: Det är svårt att säga något konkret 

om huruvida man i något av fallet, med avsikt försökte avstyra eventuella medel för kontroll. Vad 
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man dock kan se är att man i Ukraina, med hjälp av Alexander Kwasniewski, lyckades förhindra 

några planerade motdemonstrationer. Annars var det den stora massan av demonstranter i Kiev 

som hindrade motståndarna från att ha möjlighet att med militär bryta upp demonstrationerna. 

Situationen i Burma var något annorlunda. Där lyckades man inte hindra motståndaren från att ta 

kontroll. Några gånger drogs militära styrkor tillbaka, men sattes in igen när demonstrationerna 

eskalerade. 

 

7. Dämpa verkan av motståndarens våld: Då våld inte användes mot demonstrationerna i Ukraina 

är det enbart Burma som kan undersökas under den här principen. Men där användes inga 

metoder för att försöka sabotera eller hindra motståndarens användande av våld. Man försökte 

dock vid några tillfällen fly undan våldet, bland annat vid demonstrationerna i Rangoon. 

 

8. Alienera motståndaren från grupper som kan stödja dem: I båda fallen skedde 

demonstrationerna på platser där utomstående skulle kunna ha inblick i vad som händer. 

Användandet av våld mot demonstranterna skulle alltså vara synligt. Men i Burma, där våld 

användes mot demonstranterna, kunde man inte alltid behålla demonstrationerna fredliga. Utan 

vissa demonstranter tog ibland till våld som svar på motståndarens våld. Men man lyckades ändå 

att få med sig Aung Gyi, en tidigare general i Burmas militär och inflytelserik politiker. 

 

9. Bibehåll ickevåldsdisciplinen: Demonstrationerna i Ukraina skedde helt utan användandet av 

våld. Detta var mycket tack vare Pora:s instruktioner/regler för hur man skulle uppföra sig som 

demonstrant, som delades ut vid demonstrationerna. I Burma däremot lyckades man inte helt att 

avvärja användandet av våld vid demonstrationerna. Vid några tillfällen attackerade några av 

demonstranterna motståndarna med våld. Även åskådare till vissa demonstrationer blev 

våldsamma när motståndaren öppnade eld mot demonstrationerna. 

 

 

5.1 Frågeställningarna besvaras 

Vad man kan se är att demonstrationerna i Ukraina innehåller mycket av det som Ackerman och 

Kruegler menar leder till en lyckad ickevåldsaktion. Samtidigt så uppvisar fallet Burma inte i lika 

stor utsträckning de faktorer som enligt principerna leder till en lyckad ickevåldskonflikt. Fallet 

Ukraina uppvisar stor konformitet med principerna och vad de säger en lyckad ickevåldskonflikt 

ofta innehåller. Detta betyder, utifrån principerna, att ickevåldskonflikten i Ukraina borde lyckas. 

Vilket den också gjorde. På samma sätt kan man se att fallet Burma inte riktigt hade samma 



 32

kongruens med principerna som Ukraina har. Elementära saker så som att behålla en 

ickevåldsdisciplin och organisation kunde inte utvecklas på samma sätt i Burma. Enligt 

principerna betyder detta att ickevåldskonflikten/erna i Burma har svårare att lyckas. Även om 

man lyckades åstadkomma några förändringar med aktionerna i Burma. Så var dessa förändringar 

ytliga och Burma fortsatte att styras på samma sätt som innan aktionerna. Man lyckades inte 

uppnå sitt mål med ickevåldsaktionerna. 

 

Innebär detta då att man faktiskt kan använda Ackerman och Krueglers principer för att 

analysera improviserade ickevåldskonflikter? Jag hävdar att det inte är så säkert att man kan detta. 

trots att principerna i just denna studie verkar kunna förklara varför man lyckades/misslyckades 

med sin ickevåldsaktion, så saknar principerna det omfång i förklaringsfaktorer som gör det 

möjligt att enbart utifrån principerna dra några slutsatser. 

 

Det finns ett flertal faktorer som gör mig osäker på principernas användbarhet vid analys av 

improviserade ickevåldsaktioner. Den första är att man kan ifrågasätta huruvida 

demonstrationerna i Ukraina var improviserade eller ej, alltså ett problem i studien och inte i 

principerna själva. De demonstranter som deltog vid demonstrationerna vid Maidan var 

oförbereda och demonstrationerna var således spontana. Men samtidigt så var en viktig del i 

demonstrationerna i Kiev den organisation som Pora stod för. Pora hade redan innan 

demonstrationerna börjat planera för desamma. Man kan därför ifrågasätta valet av fallet Ukraina 

som analysenhet, därmed försvagas också studiens resultat rörande principerna. En annan faktor 

som däremot riktar sig till principerna är att de bortser ifrån motståndarens handlande, t ex 

användandet av våld. Utan ger enbart rekommendationer om hur man skall kunna möta ett visst 

handlande, t ex våld, då det sker. I Burmas fall var detta av mycket stor betydelse, då regimens 

förföljelse av regimkritiska grupper ledde till att man hade svårt att organisera sig, vilket i sin tur 

troligtvis hade stor del i att man inte lyckades i sin ickevåldsaktion. Anledningen till att 

principerna inte tar upp motståndarens eller en tredje parts handlande, som en viktig faktor, är 

eftersom principerna egentligen är till för att strategiskt planera en ickevåldsaktion. De ger alltså 

bara faktorer som eventuella utövare av ickevåldsaktioner direkt kan försöka påverka. Eventuella 

yttre faktorer utelämnas därför. Detta gör det mycket svårt för principerna att fungera riktigt som 

ett analysverktyg vid studerandet av improviserade ickevåldsaktioner, åtminstone på egen hand. 

 

Men principerna kan ändå vara användbara vid studerandet av improviserade ickevåldskonflikter. 

Om man kompletterar principernas förklaringsfaktorer med andra, som behandlar motståndare 
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och tredje parts handlande i en ickevåldskonflikt, skulle man troligtvis med bättre precision och 

förståelse kunna analysera ickevåldskonflikter. 

 

 

6 Slutsats 

Studiens resultat visar att Ackerman och Krueglers principer faktiskt kan vara användbara vid 

analys av en improviserad ickevåldskonflikt. Men då de främst behandlar ickevåldsaktörers 

beteende i en ickevåldskonflikt, har principerna svårt att ensamt förklara en hel ickevåldskonflikt. 

De förklaringsfaktorer som principerna utgörs av, behandlar enbart ickevåldsaktörerna. Man 

skulle alltså behöva komplettera principerna med ytterligare förklaringsfaktorer. Men man måste 

vara medveten om att studien ville undersöka om principerna kunde fungera som analysredskap 

vid undersökandet av improviserade ickevåldskonflikter, men att man kan ifrågasätta det 

improvisatoriska momentet i ett av fallen som studien undersöker (Ukraina). Så en försiktig 

inställning till principernas användbarhet gällande improviserade ickevåldskonflikter, är 

nödvändig. 

 

 

Den här studien har visat att Ackerman och Krueglers principer för en strategisk 

ickevåldskonflikt, kan tillföra något i undersökandet av improviserade ickevåldskonflikter, om 

ändå något osäkert. För att man skall kunna undersöka om det finns något verkligt värde eller 

funktion i principerna, när det kommer till improviserade ickevåldskonflikter, krävs att liknande 

studier av andra fall och med kompletterande förklaringsfaktorer används.  
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