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Abstract: 

This thesis battles with the question on how we can create peace and solve conflicts without 

the use of violence. It mixes the academic disciplines of peace and conflict, sociology and the 

study of human rights. Using the theories concerning conflict and conflict resolution of Johan 

Galtung and the theories of strategic nonviolence of Gene Sharp the tools of creating peace by 

nonviolence is crafted in a comparative study. Then, by conducting hypothetical experiments 

within the conflict of Western Sahara using the tools the conclusion is reached. Different 

aspects of violence, peace and power is discussed and analyzed and different weaknesses and 

strengths of nonviolent strategies is scrutinized. Finally the different subjects are put together 

in a discussion of what it takes to create peace by nonviolent means. What are the costs of 

peace, what to we have to be willing to pay to solve conflicts, what should our ultimate goal 

be? The conclusion is perhaps slightly underwhelming but ultimately crucial to understand. 

There is no shortcuts to peace and there is no quick fix to solving conflicts. 

 

Keywords: nonviolence, peace, Western Sahara, conflict resolution, violence, Galtung, Sharp 

 

Den här uppsatsen behandlar frågan om hur vi kan skapa fred och lösa konflikter med hjälp av 

ickevåldet. Den berör både studier om fred och konflikt, sociologi och mänskliga rättigheter. I 

en jämförande studie av Johan Galtungs teorier om fred och konflikt och Gene Sharps teorier 

om strategiskt ickevåld så skapas verktygen för att stifta fred med ickevåldsliga medel. De här 

verktygen prövas sedan i hypotetiska experiment i konflikten i Västsahara. Olika aspekter av 

våld, fred och makt diskuteras och analyseras. Olika svagheter och styrkor med ickevåldsliga 

strategier behandlas. Slutligen behandlas dessa olika ämnen i en diskussion kring vad som 

krävs för att skapa fred med ickevåldsliga medel. Vad kostar fred, vad behöver vi vara villiga 

att betala för att lösa konflikter och vad borde det slutgiltiga målet vara? Slutsatsen är 

måhända underväldigande men likväl avgörande att förstå. Det finns inga genvägar till fred 

och det finns ingen snabb metod för att lösa konflikter. 

 

Nyckelord: ickevåld, fred, Västsahara, konfliktlösning, våld, Galtung, Sharp 
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1 Inledning 
I de flesta samhällena och civilisationerna har det ansetts oundvikligt att det någon gång 

kommer att uppstå oskiljaktigheter som inte går att lösa på annat sätt än genom att försöka 

tillfoga motparten större skada än vad den tillfogar en själv. Sedan kan de oskiljaktigheterna 

uppstå mellan två personer eller två stater men grundprincipen är ofta densamma och attityden 

till fenomenet också. När människor försöker samexistera så kommer konflikter slutligen att 

uppstå. Ur ett internationellt perspektiv går det att argumentera för att det är tanken på det 

ofrånkomliga kriget som ligger till grund för att de flesta stater har en militär, FN:s existens 

och konceptet diplomati. Vi förutsätter att konflikter kommer att uppstå och försöker hitta sätt 

att hantera dessa konflikter. Men vi förutsätter ofta att våld är ofrånkomligt. Antingen genom 

att en stat attackerar en annan stat med militär eller genom hot om användande av våld. 

Våldsanvändning framhålls ibland som en naturlag, någonting ofrånkomligt och ständigt 

återkommande. Krig sker på grund av den mänskliga naturen och så kommer det att förbli. 

 Det finns dock forskare som inte är nöjda med den förklaringen och som har 

försökt att komma fram till varför konflikter uppstår, varför de eskalerar och framförallt – hur 

de kan förhindras och motverkas. Det har resulterat i teorier som systematiserar det som 

tidigare har framhållits som en ofrånkomlig konsekvens av samhällsutvecklingen och som 

visar att det finns tydliga mekanismer som skapar och spär på konflikter. Samma teorier säger 

sig ha nyckeln till att vända på en konflikts eskalering och istället uppnå fred. Den här 

uppsatsen kommer att granska en av de mest etablerade teorierna kring detta närmare, 

nämligen Johan Galtungs teori om konflikt och konfliktlösning. 

Det har också funnits forskare och fredskämpar som inte är nöjda med hur våld 

ofta framhålls som det enda sättet för förtryckta människor att uppnå frihet utan som har 

försökt att hitta en annan väg, en ickevåldslig väg. Det är en väg där målet inte är att tillfoga 

motparten större skada än vad den kan tillfoga dig med alla till buds stående medel utan en 

väg där medlen är målet i sig självt. Fred är vägen till fred. En del av de ickevåldsliga 

teorierna har uppstått ur ett konkret akut behov av alternativ till våldsanvändning. Den indiska 

frihetskampen blev en oerhört stark illustration över sprängkraften i Mohandas Gandhis idéer 

kring ickevåld. En del av de ickevåldsliga teorierna springer i sin tur ur det vetenskapliga 

behovet av att analysera och systematisera fenomen. Gene Sharp bygger på många sätt vidare 

på Gandhis teorier men talar inte om ickevåldet i termer av ”sanning”, ”moral” och ”kärlek” 

som Gandhi utan argumenterar för ickevåldet ur ett strikt effektivitetsperspektiv – ickevåld 

bör användas i frihetskamp för att det helt enkelt är effektivare än våldsanvändning.  
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Gandhis teori om sanningens väg, satyagraha, handlar om ett principiellt 

ickevåld, som bland annat innebär vegetarianism och asketism, som genomsyrar utövarens 

hela liv medan Sharps pragmatiska syn på ickevåldet inte behandlar ickevåldet på något annat 

sätt än som ett verktyg för att uppnå mål. Det går alltså att argumentera för att det finns en 

spänning mellan dessa två inställningar till ickevåldet där Gandhis ickevåld handlar om att 

omvandla sig själv och motståndaren till bättre människor medan Sharps ickevåld främst 

handlar om att vinna i en konflikt. De har dock gemensamt att de rör sig inom samma typ av 

konflikt – konflikten mellan ett förtryckt folk och dess förtryckare. Men vad händer om 

samma ickevåldsliga principer och verktyg skulle användas för att motverka 

konflikteskalering och att krig bryter ut överhuvudtaget? Vad händer om Johans Galtungs 

teori om konflikt och eskalering skulle förenas med Gene Sharps teori om makt och 

ickevåldsligt motstånd? Den här uppsatsen kommer att analysera ickevåldets potential som 

verktyg för att motverka konflikter och konflikteskalering utifrån Galtungs teori. 

 För att pröva detta kommer analysen av ickevåldet att appliceras på ett konkret 

exempel – den västsahariska kampen för frihet från Marockos ockupation. Det är ett exempel 

som tjänar uppsatsen väl av flera anledningar. Dels passar konflikten mellan de två aktörerna, 

Västsahara och Marocko, in väl i Galtungs teori om konflikt och dels finns det en 

ickevåldsrörelse inom det västsahariska samhället som arbetar mot det västsahariska 

samhället för att konflikten inte ska eskalera på ett våldsamt sätt. Det finns alltså flera 

intressanta faktorer i konflikten som lånar sig väl för att illustrera analysens poänger. 

Det är ju ingen liten fråga att hantera – hur ändrar vi på förtryckande situationer 

utan att skapa en än mer destruktiv och våldsam situation? Jag är dock övertygad om att vi 

allra minst behöver leka med tanken på att andra metoder och vägar än våldet och 

förstörelsens är möjliga. Den här uppsatsen är ett bidrag till den leken. 
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2 Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är alltså att göra en analys kring om Sharps strategiska ickevåld kan 

användas för att lösa en konflikt enligt Galtungs modeller för konflikt och konfliktlösning. 

Analysen kommer att springa ur och kontextualiseras i kampen för frihet från ockupation i 

Västsahara. 

2.2 Frågeställning 
Uppsatsen utgår från följande frågeställning där ickevåld innebär Gene Sharps teori om det 

strategiska ickevåldet och konflikt och konfliktlösning är enligt Johan Galtungs definitioner 

av desamma. Är ickevåld möjligt att använda för att lösa konflikter generellt och i Västsahara 

speciellt? Vilka konsekvenser kan ickevåldet få för möjligheterna för konfliktlösning och en 

hållbar fred? 

3 Avgränsningar 
Den här uppsatsen utgår ifrån två teorier som har blivit dominerande inom sina respektive fält, 

Johan Galtungs teori om konflikt och konfliktlösning samt Gene Sharps teori och 

systematisering av ickevåldet. Jag har valt att fokusera på dessa två huvudteorier inom 

respektive fält för att analysen och slutsatsen ska kunna hamna på ett så generellt plan som 

möjligt. Min bild är att det just nu finns ett vakuum av forskning om skärningspunkten mellan 

fred och konflikt och ickevåld, att skriva en uppsats som knyter an inom stora teorier inom 

båda fälten finns det därför stora vinster med. 

 Jag har också valt att fokusera på konflikten om Västsahara och inte någon 

annan konflikt där ickevåld används på något vis. Det finns fler anledningar till det. En 

anledning är att konflikten i Västsahara är en förhållandevis bortglömd konflikt som i stor 

utsträckning sker i akademiens såväl som medias skugga och att det därför är värdefullt att ge 

den mer uppmärksamhet. En annan anledning är att jag har fått tillgång till material angående 

ickevåldet i Västsahara som är relativt svåråtkomligt, varför det känns särskilt spännande att 

utnyttja det. Konflikten är också förhållandevis enkel i sin uppbyggnad, även om ju 

internationella relationer aldrig är simpla, med två direkt involverade parter i konflikt om ett 

territorium vilket gör att Galtungs modell enkelt går att applicera. Min bild är att också att den 

är relativt enkel att förstå och att den skapar många intressanta ingångar för analys kring 

ickevåldets potential och risker varför den lämpar sig väl att använda som exempel i en sådan 

här uppsats.  
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4 Metod och material 
Den här uppsatsen utgörs framförallt av en komparativ studie mellan Galtungs teori om 

konflikt och konfliktlösning och Sharps systematisering och klassificering av ickevåldet med 

fokus på att försöka hitta beröringspunkter mellan de båda. Utgångspunkten är böckerna där 

de båda teorierna presenterades för första gången, Peace by Peaceful Means1 av Galtung samt 

The Politics of Nonviolent Action2 av Gene Sharp. Teorierna presenteras i sin helhet där vissa 

delar ges särskilt tonvikt. För att nyansera teorierna ställs de sedan mot kritiker vilket de 

sedan får svara på. Kritiken mot Sharp utgörs av Isak Svenssons kapitel i Ickevåldets vägar – 

fred i terrorns tid3 medan Peter Lawlers A Question of Values4 står för kritiken mot Galtung.  

Då de båda teoretikerna i viss mån bygger på Gandhis teori om ickevåldet ges 

även en bakgrund till denna. Den bakgrunden bygger i mångt och mycket på nyutgivning av 

Stellan Vinthagens doktorsavhandling A Theory of Nonviolent Action.5 

För att se hur de båda teorierna tar sig uttryck i praktiken genomförs också en 

enklare konfliktanalys rörande Västsahara. Data kring konflikten har då hämtats dels från 

Uppsala Conflict Data Program6 men också från FN samt artikeln The taking of the Sahara 

av Jeffrey J. Smith.7 Särskilt fokus ligger på hur ickevåldet har och kan spela in i konflikten. 

Den mest utpräglade ickevåldsliga organisationen i Västsahara är NOVA varför en 

effektrapport av deras verksamhet från 2016 av Grego Maaß används som huvudsaklig källa 

till ickevåldet i Västsahara idag.8 Andra artiklar används också som källor för skildringar av 

vissa andra skeenden i konflikten.   

  

                                                           
1 Galtung, Johan, Peace by Peaceful Means – Peace and Conflict, Development and Civilization, International 
Peace Research Institute, Oslo (PRIO), SAGE Publications, London, 1996 
2 Sharp, Gene, The Politics of Nonviolent Action, Extending Horizons Books, Porter Sargent Publisher, Boston, 
1973 
3 Svensson, Isak, ”Ickevåldets vägar – fred i terrorns tid”, redaktör Kerstin Bergeå och Sune Fahlgren, Marcus 
Förslag, ScandBook AB, Falun, 2016 
4 Lawler, Peter, A Question of Values – Johan Galtung’s Peace Research, Lynne Reinner Publishers, London, 
1995 
5 Vinthagen, Stellan, A theory of nonviolent action – how civil resistance works, Zed Books, London, 2015 
6 UCDP, [http://ucdp.uu.se/#conflict/331], hämtat 2017-09-13 
7 Smith, Jeffery J., The taking of the Sahara: the role of natural resources in the continuing occupation of 
Western Sahara, Global Change, Peace & Security, 27:3 
8 Maaß, Gregor, A pearl in the desert: The Group NOVA in Western Sahara, utvärderingsrapport utifrån 
projektet “Strengthen the capacity of young Saharawis in peace, human rights and project management, 
NOVA, AFAPREDESA, SweFOR, oktober 2016 
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5 Tidigare forskning 
Som tidigare nämnt är båda Johan Galtung och Gene Sharp giganter inom sina respektive fält, 

som en följd av det finns det en uppsjö av forskning som bygger på eller kritiserar deras 

teorier var för sig. De olika kritikerna som får komma till tals i den här uppsatsen tjänar som 

ett exempel på den typiska kritiken de båda har fått utstå. Det finns dock inte utrymme att 

göra en grundligare genomgång av forskning som berör Galtung eller Sharp var för sig. 

Vinthagens doktorsavhandling är däremot en av få studier som förhåller sig till dem båda på 

något vis där Galtungs förkärlek för ickevåld lyfts fram och Gene Sharp analyseras varför den 

också används i stor utsträckning för att skapa ett teoretiska ramverk som uppsatsen finns i. 

6 Disposition 
Nästa kapitel är teorikapitlet. Där ges vi först en genomgång av bakgrunden till ickevåld och 

det gandhianska ickevåldet med särskilt fokus på hur Gandhi menade att ickevåldet kan lösa 

konflikter. Med det i bakhuvudet följer en genomgång av Johan Galtungs teori kring hur 

konflikter skapas, vilka faktorer som spelar in och hur konflikter kan lösas. Han framhåller 

det gandhianska ickevåldet som en värdefull resurs för konfliktlösning varför det är relevant 

att ha en kunskap om Gandhi innan vi kan ta del av Galtungs argument kring det gandhianska 

ickevåldet. Efter avsnittet om Galtung får vi också möta en av hans kritiker som lyfter fram en 

vanligt förekommande invändning mot Galtungs teori. När vi så har en relativt djupgående 

och nyanserad bild av Galtung får vi möta Gene Sharp och hans teorier om makt och ickevåld. 

Vi börjar med en introduktion till Sharps pluralistiska maktteori och hur ickevåld kan 

användas strategiskt för att skapa förändring i ett samhälle. Därefter följer en djupgående 

genomgång av Sharps systematisering och klassificering av olika ickevåldsliga metoder som 

har använts i historien. Det är de metoderna som får utgöra verktygslådan vi kommer att 

använda längre fram när teorierna kontextualiseras inom ramen för konflikten i Västsahara. 

En genomgång och diskussion kring de tre sätten Sharp menar att förändring kan ske på ges 

också. Även Sharp får möta en av sina kritiker för att nyansera bilden av hans teori. 

 Med Gandhi, Galtung och Sharp i bakhuvudet vänder vi oss i det följande 

kapitlet till konflikten om Västsahara. Det inleds med en kort historisk genomgång av 

händelserna som har lett fram till situationen idag och presenterar de involverade aktörerna. 

Därefter görs en analys av konflikten enligt Galtungs teori för att få fram de faktorer Galtung 

skulle mena är särskilt relevanta för att hitta en lösning på konflikten. Sedan lyfts några 

faktorer som är särskilt viktiga för konflikten idag fram och analyseras. I nästa del presenteras 

hur ickevåldet ser ut i Västsahara idag och vi får möta den västsahariska 
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ickevåldsorganisationen NOVA. Därefter följer några korta hypotetiska scenarios där Sharps 

metoder används i relation till de faktorer som tidigare har lyfts fram. Utfallet av dessa 

hypotetiska scenarios får sedan utgöra en start för analysen som är det efterföljande kapitlet. 

 Analyskapitlet inleds med en kort sammanfattning av vad vi bär med oss från 

teori och empiri. Vi ser vilka faktorer Galtung lyfter fram som särskilt viktiga för att lösa en 

konflikt och ser sedan huruvida Sharps metoder kan bemöta och uppfylla de faktorerna. 

Därefter kommer vi att landa i ett svar på den ursprungliga frågeställningen och i en 

diskussion kring hur och om det går att skapa fred med ickevåldsliga medel. 
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7 Teori 

7.1 Det gandhianska ickevåldet 
Det naturliga första steget för att börja en analys av ickevåldets potential för att deskalera och 

lösa konflikter är att skaffa en förståelse för ickevåldet. För att skaffa en förståelse för 

ickevåldet i modern mening behöver vi i sin tur bekanta oss med Mohandas Gandhi då så gott 

som alla teorier om ickevåldsligt motstånd utgår ifrån hans teorier på något vis.9  

 En av de första frågorna vi bör ställa oss är: vad är syftet med ickevåldet? Vad 

fyller ickevåldet för funktion? Svaret på det hittar vi hos Stellan Vinthagen som är en av de 

idag mest framstående forskarna kring ickevåld och civilt motstånd. I sin doktorsavhandling 

från 2005 gör han en uttömmande idéhistorisk analys över ickevåldet, hur begreppet har 

använts och hur ickevåldet har sett ut i praktiken. Gandhis filosofi bör, enligt Vinthagen, 

främst förstås som en filosofi om frihetskamp där ickevåld är det bästa verktyget för att uppnå 

målet.10 Vinthagen är kritisk till att Gandhi ibland framhålls som pacifist där hans ovilja att 

använda våld och delta i krig sätts främst. Vinthagen menar att Gandhi snarare satte kampen 

för frihet högre än pacifismen och argumenterade för att det i vissa situationer kan vara 

försvarbart att använda våld för att bekämpa en större ondska om en inte besitter förmågan att 

agera ickevåldsligt.11 Gandhi bör alltså främst ses som frihetskämpe och därefter pacifist. Det 

här visar på hur ickevåld redan från början har haft sin funktion som verktyg i en kamp för 

fred och frihet men också på att det inte finns ett så pass svart-vitt tänkande kring 

våldsanvändning inom ickevåldet som en skulle kunna tro. 

Gandhis filosofi är ett ämne som många filosofer och forskare har ägnat mycket 

tid åt. Vinthagen hänvisar till filosofen Arne Naess och sociologen Joan Bondurants arbete 

med att förstå och sammanställa Gandhis filosofi och baserar sina slutsatser på deras 

grundforskning.12 Enligt Naess och Bondurant sammanfattade Gandhi sin syn på den 

ickevåldsliga frihetskampen i begreppet satyagraha. Satyagraha är sanskrit och betyder, enlig 

Vinthagens översättning, ”att hålla fast vid sanningen”, eller sanningens väg.13 De tre 

elementen i satyagraha är satya, som betyder sanning, ahimsa, som betyder ickevåld och 

tapasya, som betyder självförvållat lidande eller asketism.14 Tapasya handlar dock inte om 

                                                           
9Vinthagen, s. 24 
10 Vinthagen, s. 25 
11 Vinthagen, s. 25 
12 Vinthagen, s. 27 
13 Vinthagen, s. 27 
14 Vinthagen, s. 27 



11 
 

underkastelse framförallt utan snarare om att påvisa sin ärlighet i kampen genom att visa på 

sin villighet att utstå lidande för att uppnå sina mål.15  

 När en granskar betydelserna djupare blir det visserligen tydligt att Gandhis 

resonemang ligger mycket nära den hinduiska filosofin men att han därmed inte hängde upp 

sin tro på ickevåldet på en tro på en högre makt. Om vi ser närmare på hur Gandhi använde 

sanningsbegreppet, satya, blir det här extra tydligt. Gandhi utgick nämligen från att ingen har 

hela kunskapen kring vad som är sanning men att alla människor äger en del av sanningen.16 

Alla människor är alltså delar i något större. Att ta någons liv är alltså, enligt Gandhi, dels att 

förneka att denna har en del av sanningen men också att förneka sig själv möjligheten att höra 

dennes sanning.17 Samtidigt behöver en hålla fast vid sin bild av vad som är sant i kampen, 

oavsett om du blir hotad av dina motståndare på grund av den. Gandhi poängterar också att en 

måste hålla ett öppet sinne inför att andra kan besitta en annan, mer korrekt, bild av sanningen 

än vad du själv gör.18 Övertygelsen om att människan är ett mål i sig själv är en av 

grundpelarna inom det gandhianska ickevåldet. 

 Ahimsa betyder bokstavligen icke-våld då himsa betyder våld på sanskrit och a 

är ett negerande prefix. Gandhi menade att exploatering av människan är kärnan i våldet och 

att agera ickevåldsligt alltså är att agera mot exploatering på ett sätt som inte i sin tur 

exploaterar andra. Gandhi talade om det i termer av kollektiv självrealisering då en grupp 

förtryckta tillsammans motverkar exploatering av dem själva och andra och realiserar, det vill 

säga upprättar, sig själva. Det går att sammanfatta som att det gandhianska ickevåldet inte 

bara är en negation av våldet utan också ett aktivt kollektivt självrealiserande.19 Gandhi såg 

även passivitet som ett aktivt deltagande i exploateringen, att vara passiv inför andras lidande 

oavsett var i världen det sker ses alltså som en aktiv våldshandling. Vinthagen menar att det 

tydligt illustrerar att ahimsa på många sätt är ett utopiskt ideal.20 Vi kommer att se hur 

Gandhis utopiska ideal är en anledning till att senare teoretiker som Gene Sharp har känt ett 

behov att förankra ickevåldet i akademisk forskning snarare än tanken på högre stående ideal 

och moral. 

 Den tredje aspekten av det gandhianska ickevåldet är tapasya, eller lidande. 

Gandhi menar att lidande är ofrånkomligt för den som agerar ickevåldsligt i en våldsam 

                                                           
15 Vinthagen, s. 27 
16 Vinthagen, s. 29 
17 Vinthagen, s. 29 
18 Vinthagen, s. 29 
19 Vinthagen, s. 30 
20 Vinthagen, s. 30 
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konflikt. Gandhi utgår dock ifrån att lidandet alltid är ofrånkomligt om du lever under 

förtryck, oavsett om du agerar ickevåldsligt eller ej. Det handlar alltså snarare om vad du gör 

av lidandet. Om du väljer att inte göra någonting kommer du att exploateras vidare, väljer du 

att agera kommer du att utsättas för mer exploatering. Grundtanken i en våldsam kamp är ju 

att få den andra att lida mer än en själv och att en slutligen kommer att vinna när motparten 

inte står ut med mer våld eller blir eliminerad.21 I en ickevåldslig kamp handlar det snarare om 

att acceptera det individuella lidandet och inte låta det stå i vägen för den fortsatta kampen. 

Gandhi tog det så långt att han menade att den som verkligen ville agera ickevåldsligt i en 

konflikt måste vara beredd att dö för kampen såväl som sin ickevåldsliga övertygelse.22 

 Det gandhianska ickevåldet kan alltså sammanfattas i begreppen sanning – att 

hålla fast vid sin egen bild av sanningen och vara öppen för att andra också kan ha en korrekt 

sanning, ickevåld – som i att agera mot exploatering av sig själv och andra utan att exploatera 

andra, samt lidande – som i att vara beredd att utstå lidande som ett vittnesmål för sin 

övertygelse.  

Från det här avsnittet tar vi dels med oss den gandhianska definitionen av 

ickevåld men även Gandhis definition av våld – exploateringen av den andre. Det är särskilt 

viktigt att notera att våld alltså inte är samma sak som fysiskt våld enligt Gandhi. Vi kommer 

att se hur det i definitionen av våld vilar en konflikt inom ickevåldet. 

Med den här förståelsen för det gandhianska ickevåldet i ryggen kan vi nu gå 

vidare för att se vilken betydelse Mohandas Gandhis tankar om ickevåld har fått för den 

moderna fredsforskningen. Vi kommer att se till Johan Galtungs teori om konflikter, vilken 

roll Gandhis ickevåld spelar där samt hur Gene Sharp i sin teori om det strategiska ickevåldet 

tog Gandhis teori, skalade bort de utopiska anspråken, systematiserade och förpackade det i 

en akademisk form. 

7.2 Fred och våld inom det moderna ickevåldet 
Det är inte enkelt att välja teorier när en vill analysera konflikter och konfliktlösning. Det är 

många som direkt berörs av krig och konflikter i världen, som offer eller som förövare. Vi är 

också många som inte berörs direkt av konflikterna men som ändå tar del av dem genom 

nyheter eller sociala medier. Därtill finns det också ett stort antal människor som på olika sätt 

är engagerade i arbetet för fred. Eftersom det är så pass många som förhåller sig till konflikter 

finns det också en uppsjö av tankar och idéer kring hur konflikter startar och framförallt kring 

hur konflikter kan lösas. Det går att anta att så länge det har funnits krig har det också funnits 

                                                           
21 Vinthagen, s. 31 
22 Vinthagen, s. 31 
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en vilja och längtan efter fred. Som vi har sett framhålls ickevåldet av dess företrädare som 

det bästa sättet att uppnå fred. Vinthagen menar att målet med ickevåldet kan sägas vara:  

 

”[…]trying to apply the nonviolent future in the present as an alternative to and 

disobedience against current society’s violence and oppression.”23 

 

Vinthagen har gjort en grundlig analys över hur ickevåldet har använts genom historien, vad 

det har haft för betydelse och vilken mening dess företrädare har gett begreppet. Det går alltså 

att argumentera för att definitionen för ickevåld och ickevåldets mål som Vinthagen 

formulerar skulle kunna accepteras av den ickevåldsliga rörelsen i stort och är användbar som 

generell definition. Det är också den definitionen som kommer att användas i den här 

uppsatsen.  

Målet med ickevåldet kan alltså anses vara att idag gestalta den framtid fri från 

våld som en vill se genom olydnad mot det nuvarande samhällets våld och förtryck. Det 

handlar om att uppnå fred genom fredliga medel. En vanlig paroll inom ickevåldet är ”fred är 

vägen till fred.”24 vilket ringar in den ickevåldsliga tanken på ett kärnfullt sätt. Då den här 

uppsatsen syftar till att analysera ickevåldet och ickevåldsliga vägar till fred är det därför 

rimligt att använda målet för ickevåldet som gällande definition för fred. Fred är alltså en 

samtid utan våld. 

 För att det ska bli en helt användbar definition av fred behöver vi dock veta hur 

våldet definieras inom ickevåldet. Ickevåldet finns, enligt Vinthagen, alltid i relation till 

våldet, att agera ickevåldsligt görs alltid som en reaktion på ett våldsamt skeende.25 Vinthagen 

menar att en snäv betydelse av våld innebär fysisk skada som tillfogas någon annan genom en 

annan parts medvetna och tvingande handling mot den skadade partens vilja.26 Så används 

dock inte våld inom ickevåldsrörelsen. Som vi har sett använde Gandhi begreppet våld i en 

betydligt vidare bemärkelse då han menade att våld innebär: 

 

”[…]everything that reduces a person’s possibility of self-realisation, where 

even thoughts and feelings can be violent.”27 

 

                                                           
23 Vinthagen, s. 62 
24 Vinthagen, s. 62 
25 Vinthagen, s. 64 
26 Vinthagen, s. 65 
27 Vinthagen, s. 65 
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Det är alltså en sådan vidare definition av våld, allting som begränsar en persons 

självrealiserande, som används inom stora delar av den ickevåldsliga rörelsen. Det största 

målet för den ickevåldsliga rörelsen är således en samtid där ingens självrealiserande blir 

begränsat, där ingen blir utsatt för våld. 

Fredsforskaren Johan Galtung är inspirerad av Gandhi i hans klassificeringar av 

olika typer av våld.28 Galtung stämmer in i åsikten att våld är ett mångfacetterat fenomen och 

delar upp våldet i tre typer: direkt, strukturellt och kulturellt där det gemensamma draget 

mellan de olika typerna är att de innebär att skada någon på något sätt. 29 Direkt våld är när det 

finns en aktör som har en tydlig avsikt att skada med sin handling. En person som slår en 

annan person exempelvis, använder sig av direkt våld. Det strukturella våldet, eller indirekta 

våldet, är det våld som finns i den samhälleliga strukturen i sig självt. Om en polis använder 

våld mot en person som tigger i ett samhälle där tiggeri är förbjudet skulle Galtung dels 

argumentera för att tiggeriförbudet i sig självt är ett exempel på strukturellt våld men även att 

förekomsten av den typen av ekonomisk ojämlikhet som resulterar i att människor behöver 

tigga också är det.30 Slutligen finns det en tredje kategori våld enligt Galtung – det kulturella 

våldet. Syftet med det kulturella våldet är främst att legitimera det direkta och strukturella 

våldet.31 Det kulturella våldet finns överallt i samhället; i media, inom konsten, i språket, 

inom utbildning och forskning.32 För att fortsätta använda oss av exemplet med tiggaren som 

blir slagen går det att argumentera att de politiska och samhälleliga processerna som föregår 

ett tiggeriförbud är en del av det kulturella våldet, hur man pratar om människor som tigger 

och vad de kallas i media exempelvis men även huruvida samhället i stort accepterar tiggeri 

som ofrånkomligt fenomen eller inte. Det kulturella våldet får alltså det strukturella och 

därigenom det direkta våldet att framstå som ofrånkomligt. På så sätt finns det en växelverkan 

mellan de olika våldsformerna. En mer lättförståelig illustration över förhållandet mellan 

våldstyperna är isberget. Delen av isberget som syns ovanför vattenytan är det direkta våldet, 

den mycket större delen som är under vattenytan är det strukturella våldet medan den kalla 

luften och vattnet utgör det kulturella våldet som är själva förutsättningen för att isberget inte 

ska försvinna. 

Utifrån Vinthagens försök till sammanfattning av ickevåldets mål och Galtungs 

definition av våld går det att argumentera för att den ickevåldsliga definitionen av fred är ett 

                                                           
28 Vinthagen, s. 65 
29Galtung, s. 2 
30 Galtung, s. 2 
31 Galtung, s. 2 
32 Galtung, s. 2 
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samhälle fritt från direkt, strukturellt och kulturellt våld. Det är på ett sätt en modern 

beskrivning av det Gandhi kallade förhindrande av självrealisering. Galtungs teori kring våld, 

konfliktbildning och konfliktlösning harmoniserar alltså väl med teorin om ickevåldets syften 

och mål.33 

Från detta avsnitt tar vi med oss de olika klassificeringarna av våld; det direkta, 

det strukturella och det kulturella, samt att målet med ickevåldet, freden, kan definieras som 

en samtid fritt från direkt, strukturellt och kulturellt våld. 

Utifrån sin definition och uppdelning av våldsbegreppet har Galtung utvecklat 

sin teori om konflikter och konfliktlösning. I den följande analysen av denna kommer vi att se 

att målet med konfliktlösningen är liknande den ickevåldsliga freden. I följande avsnitt 

presenteras och analyseras alltså Johan Galtungs teori om konflikter och konfliktlösning.  

7.3 Johan Galtungs teori om konflikter och konfliktlösning 
Galtungs ansats kring fred och konflikt är i grund och botten en sociologisk ansats då hans 

teorier kring fred och konflikt grundar sig i hans forskning kring mänskligt beteende. De rör 

sig därför på ett mer generellt plan än mycket annan fredsforskning som utgår från specifika 

fall. Att hans teori och modeller för att förstå konflikteskalering och därmed konfliktlösning 

rör sig på det generella planet gör dem högst intressanta för att kunna göra bredare analyser 

kring varför konflikter uppstår och hur de skulle kunna förhindras. De är därmed också 

möjliga att applicera på olika kontexter. Nedan följer en genomgång av hans teori kring 

konflikt, vad en konflikt är, hur den uppstår, hur en eskalering kan förhindras och hur en 

konflikt kan transformeras.  

 De flesta konflikterna är naturligtvis komplexa med flera aktörer och flera 

inkompabiliteter men enligt Galtung är det dock samma mekanismer och faktorer som spelar 

in, de finns helt enkelt fler faktorer i komplexa konflikter men de är av samma art. För att 

underlätta förståelsen för teorin presenteras den dock här som den skulle användas för att 

förstå en enkel konflikt mellan två parter.  

Galtungs grundtes är att det djupt inom varje konflikt finns en inkompabilitet.34 

Det kan handla om två aktörer som vill ha kontroll över samma begränsade landområde till 

exempel. Det är då två motstridiga intressen som står emot varandra, intressena är 

inkompatibla med varandra. Den här inkompabiliteten kan sedan manifesteras i olika 

observerbara handlingar eller beteenden.35 En aktör väljer att gå in med en armé på 

                                                           
33 Lawler, s. vii 
34 Galtung, s. 70 
35 Galtung, s. 70f 
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landområdet den vill ha kontroll över exempelvis. Det kan i sin tur leda till destruktiva 

motreaktioner från den andra aktören, som att den också svarar med att flytta fram sin armé. 

Aktörerna agerar på vissa sätt för att komma tillrätta med inkompabiliteten. Därmed inte sagt 

att alla beteenden och handlingar till följd av inkompabiliteten är destruktiva och leder till en 

eskalering av konflikten. Inbjudan till dialog kring hur inkompabiliteten kan lösas på fredlig 

väg är ju också en handling till följd av inkompabiliteten men är därmed inte destruktiv. 

Galtung lägger därför till ännu ett element i konflikten som han kallar för attityder och 

känslor. Det är dessa känslor och attityder som gör skillnaden i huruvida manifesteringen av 

inkompabiliteten blir destruktiv eller ej. Om båda parterna vill ha kontroll över samma 

landområde och dessutom har negativa känslor och attityder gentemot varandra, som en bild 

av att den andre inte går att förhandla med, fördomar eller en tidigare fientlig inställning till 

varandra, ökar risken för en destruktiv manifestering av inkompabiliteten. Om attityderna och 

känslorna ändras kan även manifesteringen av inkompabiliteten förändras. Galtung tar upp 

som exempel att när två parter som tidigare har legat i krig med varandra försöker lösa en 

inkompabilitet på ett icke-destruktivt sätt, kring ett förhandlingsbord exempelvis, består ju 

fortfarande inkompabiliteten såväl som manifesteringen av den. Parterna vill fortfarande ha 

kontroll över samma landområde och det kan fortfarande manifesteras på olika sätt men nu 

arbetar de tillsammans mot en lösning. Det är då de underliggande attityderna och känslorna 

som har förändrats.36 Som Galtung uttrycker det: 

 

”As an example, observe formerly hostile antagonists when they, together 

and/or with a conflict facilitator, begin moving creatively toward some basic 

conflict transformation: herectic hilarity, visible excitement, deep happiness, 

even love. And yet the conflict is still there.”37 

 

I Galtungs teori benämns attityder och känslor som (A), den observerbara 

manifesteringen som (B) och inkompabiliteten som (C). Kärnan i Galtungs teori om konflikter 

kan alltså uttryckas i formeln konflikt = A+B+C.38  

Hans metod för att visa sambanden mellan de olika delarna kallar han för 

konflikttriangeln39 som ser ut som följer: 

                                                           
36 Galtung, s. 71 
37 Galtung, s. 71 
38 Galtung, s. 71 
39 Galtung, s. 72 
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Vidare delar Galtung upp de olika komponenterna i en observerbar, empirisk 

nivå, B, och en latent, teoretisk nivå där han placerar in A och C.40 Med den uppdelningen 

visar Galtung på att det bara är B som säkert kan observeras i en konflikt, vi kan inte vara helt 

säkra på vilka attityder eller vilken inkompabilitet som ligger bakom beteendet.41 Inte heller 

aktörerna själva kan vara säkra på det. Om aktörerna är medvetna om A och C kallar Galtung 

konflikt för en direkt konflikt eller en ”actor conflict”42, i min förståelse innebär det att 

aktörerna har agens i konflikten. De är medvetna om vilken inkompabilitet samt vilka känslor 

och förutfattade meningar som egentligen ligger till grund för konflikten och kan agera 

upplyst och mer korrekt för att hantera konflikten. 

 

”The actor then has a map to the contradiction included in his or her cognitions. 

We are now dealing with a conscious person, aware not only of his/her own 

images, wants, and feelings, but also of what stands in the way.”43  

  

Om A och C däremot är undermedvetna kallar Galtung det för en indirekt 

konflikt eller en ”structural conflict”44. Det är en konflikt där aktörerna saknar en förståelse 

kring vad som ligger till grund för deras beteenden och vad som står i vägen för att de ska 

uppnå fred eller lösa konflikten. Konflikten ligger på ett strukturellt plan då aktörerna 

nödvändigtvis inte ser de underliggande anledningarna till deras beteenden. Galtung tar upp 

exemplet med könsmaktsordningen i patriarkatet där han menar att det ju fanns en 

                                                           
40 Galtung, s. 71f 
41 Galtung, s. 72 
42 Galtung, s. 74 
43 Galtung, s. 74 
44 Galtung, s. 74 

B - beteende
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inkompabilitet, C, långt innan teorier om patriarkatet eller könsmaktsordningen formulerades 

och den allmänna medvetenheten kring de frågorna höjdes. Konflikten fanns tidigare på en 

strukturell, indirekt nivå där aktörerna saknade en agens som de kunde få när konflikten lyftes 

upp till ett medvetet plan.45 Galtung poängterar också att en konflikt inte kan finnas 

manifesterad utan att de latenta sidorna också existerar. Ett destruktivt beteende är i sig självt 

inte nog för att någonting skall kallas konflikt. Däremot kan en konflikt finnas latent utan att 

ett direkt destruktivt beteende finns.46 

Enligt Galtungs teori kan en konflikt starta i vilken del av triangeln som helst. 

Negativa attityder kan exempelvis trigga beteenden som lägger grunden för att en 

inkompabilitet ska uppstå. Om negativa förutfattade meningar har byggts på under en lång tid 

kan de göra att ett agerande av en aktör får en större dignitet än vad den skulle fått annars. På 

samma sätt kan en eskaleringsprocess starta i vilken del av triangeln som helst och även späs 

på från vilken del som helst. Beteenden kan förvärra attityder eller så kan attityder skapa en 

mer komplex inkompabilitet och så vidare.47 Det skulle kunna sammanfattas, vilket Galtung 

också gör, med att ”violence breeds violence” – våld föder våld48. En ändlös eskalering av 

konflikten är dock inte oundviklig. Som Galtung uttrycker det: 

 

”Unlimited escalation to the bitter end is no absolute law. There are still humans 

around in our conflict-ridden world.”49 

 

 En eskalering av en konflikt kan förhindras genom påverkan av de olika delarna 

i triangeln. Galtung menar exempelvis att parterna kan bli emotionellt utbrända och därmed 

förändra sina attityder – de tröttnar helt enkelt på konflikten och fientligheten. 

Inkompabiliteten kan också lösa sig på något vis, ett grannland ger upp en del av sitt 

territorium för att tillgodose allas mål eller så förändrar människor sina beteenden av andra 

anledningar, exempelvis genom kampanjer mot våld.50 Således bygger även Galtungs teori 

om konfliktlösning eller konflikttransformering på modellen konflikt = A+B+C.  

Galtung definierar nämligen konfliktlösning som att förhållandena mellan 

delarna A, B och C transformeras från ett destruktivt förhållande till att bilda en ny 

                                                           
45 Galtung, s. 76 
46 Galtung, s. 73 
47 Galtung, s. 72 
48 Galtung, s. 72 
49 Galtung, s. 72 
50 Galtung, s. 72 
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konstruktiv formation som alla aktörer i konflikt accepterar. Den skapar alltså inte ett nytt 

destruktivt beteende hos någon part, och formationen är dessutom är hållbar.51 Hållbarhet 

betyder i sammanhanget att förhållandena mellan A, B och C blir ett sådant som höjer den 

generella kapaciteten för framtida transformeringar av konflikt hos aktörerna. Det räcker 

alltså inte att den omedelbara konflikten löses utan den ska lösas på ett sätt som skapar 

förutsättningar för att nästa konflikt som uppstår också ska kunna hanteras på ett icke-

destruktivt sätt.52 Om fokus i första hand hamnar på att förändra ett beteende hos aktörerna 

utan att ändra på attityder eller den grundläggande inkompabiliteten riskerar 

konfliktlösningsprocessen alltså att snarare lägga grunden för fortsatta konflikter än att få till 

en hållbar relation mellan aktörerna. Vi kan exempelvis anta att Galtung skulle argumentera 

för att det inte bara räcker med en vapenvila mellan krigande stater för att en ska kunna hävda 

att det råder fred. Det krävs också en typ av försoning och någon typ av försäkran om att 

framtida konflikter mellan parterna ska kunna hanteras på ett bra sätt. Vidare poängterar 

Galtung att oavsett hur en konflikt transformerar eller löser sig så blir den en del av det 

kollektiva minnet hos aktörerna. Han tar upp förintelsen och andra världskriget som ett 

exempel på en händelse och en konflikt som visserligen kan ses som transformerad och på 

många sätt kan anses löst men som absolut har en stor påverkan på hur världen ser ut idag och 

som finns i världens kollektiva minne. 53 För att en konflikt ska anses löst i grunden så krävs 

det alltså en förändring av såväl A, B och C från ett destruktivt förhållande till ett konstruktivt 

och hållbart förhållande. 

 I det här sammanhanget kommer Galtung in på ickevåld som en bra metod för 

att hindra konflikter. Där lyfter han framförallt fram den gandhianska modellen för ickevåld. 

Gandhis grundtanke var, för att anpassa den efter Galtungs modell, att etablera en ny social 

struktur mellan aktörerna samtidigt som parterna i konflikten förändrades på såväl attityd- 

som beteendenivå till bättre människor än vad de var innan konflikten startade, alltså en 

förändring av samtliga delar av konflikttriangeln.54 Exploateringen av människor hindrades 

utan att därigenom exploatera andra ytterligare. I Gandhis kontext så innebar det att Indien 

blev fria från britternas styre, en förändring av C i konflikttriangeln, samtidigt som de 

ickevåldsliga metoderna som används i den kampen, kombinerat med en konstant öppen 

dialog, förändrar britterna och indierna på A och B nivån. Dialogen skapar förändrade 
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53 Galtung, s. 90 
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attityder vilket ändrar britternas beteenden medan de ickevåldsliga metoderna skapar ett 

kollektivt minne hos indierna och britterna att det är en mycket mer fruktsam väg att hantera 

konflikter än våld. Förhållandet mellan A, B och C ändrades alltså från en destruktiv relation 

till en konstruktiv och hållbar relation genom ickevåldet.55  

 Från denna introduktion till Johan Galtungs teori om konflikt och 

konfliktlösning plockar vi med oss några saker. Dels Galtungs strukturering av en konflikt i 

de tre olika aspekterna attityder och känslor (A), manifesteringar och handlingar (B) samt den 

grundläggande inkompabiliteten (C). Vi tar också med oss Galtungs definition av när en 

konflikt är löst: när förhållandet mellan A, B och C transformeras från någonting destruktivt 

till något konstruktivt och hållbart. Särskilt viktigt för den kommande analysen är att en 

konflikt alltså inte kan anses löst enligt Galtung om endast beteendet och inkompabiliteten 

förändras om attityderna och känslorna mellan parterna i konflikten samtidigt är oförändrade 

eller förvärrade.   

 Vi ska nu se närmare på en vanlig kritik mot Galtung och Galtungs svar på 

denna kritik. Det kommer att ge oss en fördjupad förståelse för hur Galtung använder 

begreppet strukturellt våld. 

7.3.1 Kritik mot Johan Galtung 

En vanlig kritik som har riktats mot Galtung rör användandet av begreppet ”fred”. Galtung 

har ju fred som målet i sin forskning – att komma fram till hur konflikter kan motverkas och 

fred uppnås är syftet med teorin. En kritik från flera håll handlar om att Galtung verkar utgå 

från att alla människor och samhällen i världen har en gemensam förståelse för vad fred 

innebär.56 Det verkar också som att Galtung utgår ifrån att målet för alla parter med en 

fredsförhandling är att uppnå bästa möjliga förutsättningar för fred för alla parter. Herman 

Schmid, en svensk historiematerialistisk fredsforskare, avfärdade Galtungs inställning som 

idealistisk och som att den inte tar hänsyn till en social verklighet där motstridiga intressen 

alltid står mot varandra, även när det handlar om att uppnå fred och förståelsen för vad fred 

innebär. Galtungs kritiker, däribland Schmid, menar att människor använder begreppet fred, 

och framförallt i meningen positiv fred, med helt olika laddning beroende på vilken politisk 

ideologi eller social kontext som finns i bakgrunden och att det därför blir felaktigt att utgå 

från att det finns en samsyn kring vad fred innebär, som Galtung tycks göra.57  
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  Utifrån samma ståndpunkt, att Galtung inte tar nog hänsyn till att olika centrala 

begrepp som ”fred” och ”konflikt” får olika laddning beroende på kontext argumenterar också 

hans kritiker att Galtungs A+B+C = konflikt-modell är felaktig då den bara tar hänsyn till 

aktörernas subjektiva uppfattning av den grundläggande inkompabiliteten. Schmid 

exemplifierar med att peka på relationen mellan en slav och dess ägare där slaven kan ha 

internaliserat relationen mellan dem till den grad att det inte finns någon upplevd negativ 

föreställning eller våldsamt beteende gentemot ägaren.58 Slaven och ägarens subjektiva 

föreställning är då att det inte finns en konflikt men, argumenterar Schmid, så är ju inte 

verkligheten. Det torde finnas en objektiv, latent konflikt som existerar även om aktörerna 

inte aktivt märker av den.59 

Den här kritiken underlättar en djupare förståelse av Galtungs våldskategorier 

som nämns ovan. Att Galtung introducerar begreppet strukturellt våld är nämligen på många 

sätt ett svar på kritiken som riktas mot hans teori från bland annat Schmid.60 I det strukturella 

våldet hittar vi ju också den objektiva, latenta, konflikten som Schmidt påpekar finns mellan 

en slav och dess ägare. Det strukturella våldet är ju, enligt Galtung, ett våld som drabbar 

individer men som inte har en tydlig gärningsman utan snarare är inbyggt i strukturerna i 

samhället. Det kan sedan yttra sig i en snedfördelning av materiella resurser eller en 

snedfördelning gällande makten i samhället. Det går alltså att använda social orättvisa som en 

synonym för strukturellt våld. 61  

Det går också att argumentera för att Galtung, när han introducerar begreppet 

strukturellt våld, också ger ett svar på Schmids första kritik kring avsaknaden av objektiva 

kriterium för fred. Det strukturella våldet går nämligen att använda som en separat analytisk 

kategori när freden i ett samhälle ska mätas. Politiskt inflytande och ekonomiska klyftor är ju 

mätbara på ett sätt som en känsla av fred inte är.62 När vi förstår begreppet strukturellt våld på 

det här sättet menar jag att kopplingen mellan Galtungs våldskategorier och hans 

konflikttriangel blir tydligare – huruvida en konflikt är löst eller inte går också att se om en 

undersöker i vilken utsträckning olika typer av våld finns manifesterat mellan parterna i 

konflikten. Det blir ett värdefullt verktyg i analysen av huruvida Gene Sharps strategiska 

ickevåld är användbart för att uppnå fred i en konflikt. 
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 Med den här djupare förståelsen för det strukturella våldet kan vi nu vända oss 

mot Gene Sharp och hans forskning kring ickevåld och hans teori om ickevåldets kraft för att 

förändra sociala orättvisor och skapa fred. 

7.4 Gene Sharps teori om det strategiska ickevåldet 
Som vi har sett rör sig Galtungs teorier om konfliktbildning och konfliktlösning på ett 

generellt, teoretiskt plan där målet är ett tillstånd av ”fred”. De konkreta omständigheterna 

kring vad tillståndet av fred innebär lämnas upp till aktörerna i konflikten. I jämförelse till det 

utgår Gene Sharps teorier om makt och ickevåldslig konfliktlösning från konkreta situationer 

och riktar sig snarare mot gräsrotsnivån i kampen, till skillnad från Galtung som en kan hävda 

snarare riktar sig mot andra teoretiker och på ett storpolitiskt plan.  

Sharps forskning bedrivs med det uttalade syftet att utreda och systematisera 

ickevåldets potential som kampmetod mot tyranni, våld och förtryck utan att argumenten för 

ickevåld behöva falla tillbaka på ett konsekvent moraliskt avståndstagande från våld, liknande 

det avståndstagande som Gandhi förespråkade i sin holistiska ansats till ickevåldet. Målet är 

alltså att framförallt visa på ickevåldets överlägsenhet över våldet som kampmetod utan att 

behöva hänvisa till abstrakta och godtyckliga termer som moral och kärlek.63 Det går att 

formulera som att Sharp dekonstruerar det gandhianska ickevåldet och behåller Gandhis 

tekniker och strategi men gör sig av med den spirituella och moraliska aspekten av det 

gandhianska ickevåldet. Där Gandhi betonade principer betonar Sharp strategi. Sharps 

ickevåld betecknas följaktligen ibland som det strategiska ickevåldet. 

7.4.1 Sharps teori om makt och maktkällor 

 Som vi ska se behandlar Sharp framförallt kampen om makten i ett samhälle i 

sin teori om ickevåldslig kamp. Syftet med kampen är att på något sätt förändra 

maktbalansen. För att förstå Sharps teorier om ickevåldets potential som konfliktlösning och 

kampmetod är det alltså en naturligt första steg att skaffa sig en förståelse om Sharps teori om 

makt. Sharp säger följande om begreppet makt, eller social makt:  

 

”Social power may be briefly defined as the capacity to control the behavior of 

others, directly or indirectly, through action by groups of people, which actions 

impinges on other groups of people” 64 
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Jag förstår begreppet makt eller social makt i Sharps mening som kapaciteten att direkt eller 

indirekt kontrollera andra grupper av människors beteenden som i sin tur påverkar en tredje 

grupp av människor. Makten jag har påverkar alltså i flera steg där jag inte bara kan 

kontrollera den jag har direkt kontakt med, person A, utan även hur person A interagerar och 

påverkar person B. Den makten finns inom alla sociala och politiska relationer. Inom ramen 

för politiska relationer kallas den politisk makt. I ett samhälle som vill bevara sin fred och 

frihet är den politiska makten viktig att ha kontroll över och använda för att kunna kontrollera 

exempelvis hotande politiska grupperingar eller andra hotande politiska regimer.65 I Sharps 

forskning används begreppet ”makt” i princip uteslutande för att benämna ”politisk makt”,66 

så kommer även fallet att vara här. 

 Sharp menar vidare att det finns två sätt att se på den politiska makten i ett 

samhälle. Sharp menar att det dominerande synsättet inom politisk kamp handlar om att se 

makten som en fast, oföränderlig faktor i samhället, en monolit. Makten finns och utgår ifrån 

den som exempelvis besitter ett särskilt ämbete. Enligt det perspektivet är det exempelvis 

presidenten som har mest makt i samhället eftersom hen besitter presidentämbetet. För 

kampen om politisk förändring i samhället ger det perspektivet effekten att kamp om makten 

kommer att handla om att ta kontroll över den monolitiska makten. För att förändra 

maktbalansen i ett samhälle behöver en alltså ta kontroll över ämbetet som makten utgår ifrån. 

Sharp benämner detta för den monolitiska maktteorin.67 Han menar att det mesta av det 

politiska våldet verkar springa ur det perspektivet på makt, det handlar om att ta kontroll över 

monoliten och att därigenom själva få makten, målet är att ersätta presidenten med någon från 

den egna sidan. Sharp skulle antagligen argumentera för att det är det perspektivet på makt 

som ligger bakom fenomenet med statskupper där en president störtas för att ersättas med 

någon från den egna sidan. Makten i samhället likställs med presidentposten, att inneha den är 

att inneha makten i samhället. Kampen om politiska makt i samhället blir en kamp om vem 

som ska sitta på tronen så att säga.68 För folket innebär det att de är utlämnade till 

presidentens frivilliga återhållsamhet kring hur den vill använda makten den innehar. Vill 

presidenten använda sin makt för att förtrycka kan hen göra det, vill den förstärka folket kan 

den göra det. Folket har oavsett vad ingen större kontroll för vad den styrande i samhället gör 
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med sin makt eftersom makten är koncentrerad i ämbetet. Folket har ingen egentlig makt 

enligt den monolitiska maktteorin. 

 Det andra sättet att se på makt kallar Sharp för den pluralistiska maktteorin.69 

Den går istället ut på att all makt som en makthavare i ett samhälle har är beroende av 

samhället i sig självt och i förlängningen av att det finns människor i samhället som är 

beredda att stödja makten. Stödet kommer till uttryck genom att sympatisörerna exempelvis 

bistår med materiella resurser eller genom att delta i den byråkrati som krävs för att 

administrera en stat.70 Sharp menar att den monolitiska maktteorin bara stämmer så länge alla 

inblandade parter; maktinnehavare, motståndare till makten och folket själva, ser den som 

sann. Att makthavarens makt är mer eller mindre absolut är på många sätt en illusion. För 

folket innebär detta att om de accepter den monolitiska maktteorin accepterar de samtidigt att 

de enda möjligheterna folket har om de blir förtryckta av staten är underkastelse eller våld 

mot monoliten.71 Folket kan antingen acceptera sin förtryckande president eller storma 

presidentpalatset. Teorin om ickevåldets potential som kampmetod bygger på den 

pluralistiska maktteorin och vidare på att det är effektivare att attackera och försöka 

kontrollera källorna till makten än makten i sig självt.72 Istället för att storma presidentpalatset 

kan vi kanske påverka de som arbetar i byråkratin eller de som bistår med materiella resurser. 

Istället för att makten ses som koncentrerad till ett ämbete eller en person ses makten snarare 

som någonting som kommer från flera olika håll, från flera olika källor.  

Om vi utgår från att den pluralistiska maktteorin stämmer, snarare än den 

monolitiska maktteorin, är nästa steg att identifiera vilka maktkällor som finns i ett samhälle. 

Nedan följer Sharps analys över vilka maktkällor som finns. Han har delat in dem och 

klassificerat dem på följande sätt. Vissa av källorna är materiella till sin natur medan andra är 

mer abstrakta. 

Den första maktkällan kallar Sharp för auktoritet. Det är maktinnehavarens 

förmåga att uppfattas som överlägsen folket och därigenom få människor att lyda utan att 

behöva använda hot eller sanktioner.73 Makthavaren får människor att lyda genom 

makthavarens person och alltså inte utifrån vilka konkreta resurser hen besitter. En 

karismatisk ledare som ses som en landsfader kan exempelvis få människor att lyda eftersom 
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ledaren är den ledaren är. Det är alltså en auktoritet ledaren får genom hur den uppfattas av 

folket. Ändras uppfattningen ändras även auktoriteten. 

Den andra maktkällan benämner Sharp som mänskliga resurser. Det är mängden 

människor som lyder, samarbetar eller erbjuder speciella tjänster till maktinnehavaren.74 Det 

är exempelvis människorna som arbetar inom byråkratin, människorna som arbetar inom 

rättsväsendet och inom statskontrollerad media. För att avgöra hur stark den här maktkällan är 

kan en se till hur många människor det är som lyder makthavaren i relation till den övriga 

befolkningen samt hur organiserade de är. En organiserad och effektiv byråkrati kan utgöra en 

större källa till makt jämfört med en oorganiserad sådan. Likaså kan en poliskår bli en 

starkare källa till makt ju större den är. På så sätt förändras också hur stark maktkällan är 

utefter hur många människor som ställer sig till förfogande, om antalet förändras så förändras 

också makten. 

Den tredje maktkällan, kunskaper och färdigheter bör oftast ses i relation till de 

mänskliga resurserna. Det handlar nämligen om vilka kunskaper och färdigheter som de 

mänskliga resurserna har samt hur väl de överensstämmer med maktinnehavarens behov.75 

Personer med kunskap om elektronisk övervakning blir ju exempelvis mer eller mindre 

värdefulla beroende hur stort behov makthavaren har av att övervaka elektronisk 

kommunikation. På så sätt kan också värdet av kunskapen förändras. Om en tekniker vet allt 

om hur en övervakar en viss kommunikationskanal blir ju den kunskapen värdelös om 

kommunikationskanalen överges. 

Den fjärde maktkällan är egentligen en samling av olika fenomen som kallar 

Sharp för odefinierbara faktorer. Det innebär psykologiska eller ideologiska faktorer som 

underlättar för makthavaren att få folk att lyda.76 Det kan handla om folkets generella attityd 

till lydnad, om det ses som något fint att vara trogen och lojal. Det kan också innebära närvaro 

av en gemensam ideologi eller tro som alla i staten bekänner sig till. Då kan ju den egna 

friheten få stå tillbaka för ideologin eller trons skull. Därifrån kan också känslan av delat 

uppdrag hos folket uppstå. Om det finns en känsla hos folket att staten har som uppdrag att 

sprida den rätta läran över jorden kan ju makthavaren utnyttja detta för att behålla sin makt. 

Den här maktkällans styrka förändras om folkets inställning till ideologin eller övertygelsen 

som enar dem förändras.  
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Den femte maktkällan handlar i stor utsträckning om ekonomi och infrastruktur. 

Sharp benämner dessa som materiella resurser. Det handlar alltså om i vilken utsträckning 

makthavaren har kontroll över naturresurser och ekonomiska resurser.77 Här räknas också 

kontroll över infrastruktur och kommunikationer eftersom det kan påverka maktens räckvidd. 

Det handlar alltså om huruvida det går att transportera soldater över hela staten eller ej och 

om det går det att nå ut med order till underlydande över hela staten eller inte. Huruvida den 

här källan bidrar till makthavarens makt är dels avhängt vem som har kontroll över den 

faktiska infrastrukturen men också beroende på i vilken utsträckning det finns en efterfrågan 

av naturresurserna som makthavaren kontrollerar. 

Den sista maktkällan Sharp har identifierat benämns som sanktioner. Det är 

vilka typer och hur vidsträckta sanktioner makthavaren har att tillgå.  Både i relation till folket 

men även i relation till andra makthavare.78 Sanktioner innebär i sammanhanget lagliga 

verktyg som makthavaren innehar som får folk att underkasta sig makthavarens vilja. Det kan 

handla om våld, som huruvida makthavaren kan få folk fällda för brott och dömda till straff, 

men behöver inte göra det. Andra typer av sanktioner kan vara att folk kan få sparken från 

sina jobb på grund av illojalitet mot styret exempelvis. När det gäller sanktioner i relationer 

till andra stater kan det innebära ekonomiska embargos, diplomatiska bojkotter och liknande 

men även bombningar och militära interventioner är exempel på sanktioner.79 Makten över att 

straffa den som inte lyder kan alltså vara en viktig källa till makt. Den här källans betydelse 

varierar beroende på hur villiga folk är att ta sina straff och vilket stöd de som blir utsatta får. 

Om en makthavare inför ett ekonomiskt embargo mot en grannstat blir ju det mindre kännbart 

om grannstaten istället får extra stöd av andra parter. 

Sharp menar också att det är sällan som maktkällorna finns helt närvarande för 

en makthavare men att det också är ovanligt att de är helt frånvarande utan de är oftast 

tillgängliga men i olika utsträckning och i olika form.  

Sharp menar vidare att makthavarens tillgång till källorna är beroende av att det 

finns människor som lyder och samarbetar med makten.80 Det krävs någon som kör tåget som 

transporterar soldater, som sorterar papper i byråkratin och som vaktar fångarna. Utifrån detta 

drar Sharp slutsatsen att en styrande makt inte kan ses som en monolit utan att den bör ses om 

oerhört beroende av andra delar av samhället för att upprätthållas och överhuvudtaget kunna 
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fungera.81 Om vi accepterar att makthavarens makt är avhängd tillgången till olika maktkällor 

följer att i takt med att tillgången till de olika maktkällorna varierar, varierar också 

maktinnehavarens makt. Kan vi påverka maktkällorna och makthavarens tillgång till dem kan 

vi också påverka makthavarens makt. Om vi minns hur Sharp menar att analysen bakom det 

politiska våldet ser ut, att det handlar om att byta ut den som styr över monoliten, så ser vi här 

en skillnad i hur en ser på kampen mot makten inom den pluralistiska maktteorin. Istället för 

att förändra vem som har kontroll över monoliten är målet istället att förändra det som ger 

monoliten sin makt till att börja med.82 Den effektivaste vägen för att förändra makthavarens 

tillgång till källorna är, enligt Sharp, genom att använda ickevåldsliga metoder. 

7.4.2 Gene Sharps ickevåld 

Som vi har sett tidigare kan det gandhianska ickevåldet beskrivas som en livsfilosofi som har 

sin utgångspunkt i en uppfattning om att alla människor besitter en del av en universell 

sanning. Utifrån det följer att det endast är en ickevåldslig kamp som kan frigöra den 

förtryckta och förtryckaren utan att spä på exploatering. Det är utifrån det grundantagandet 

som strategin för kampen läggs upp. Filosofin och metoderna går hand i hand och en måste 

börja i filosofin för att utforma kampen. Handlingarna blir därmed en konsekvens av filosofin 

och ses som en enda helhet. Sharp har som bekant som ambition att inte väva in ickevåldet i 

en större filosofi utan pekar istället på att ickevåldet bör användas eftersom det är effektivast. 

Han tvekar till och med inför att likställa ickevåldet med pacifism83 utan fokuserar på den 

strategiska överlägsenheten hos ickevåldet. Det är utifrån det perspektivet som Sharp sedan 

har systematiserat de ickevåldsliga metoderna. 

 När vi nu går igenom de ickevåldsliga metoderna såsom Sharp beskriver dem 

kan det också vara värdefullt att påminna oss om två saker från tidigare i uppsatsen. Gandhis 

definition av våld, som allt som begränsar en människas möjlighet till självrealisering, och att 

Galtung trycker på att även attityder och känslor behöver förändras för att en konflikt ska 

kunna lösas. Det perspektivet i den följande läsningen är viktig i den kommande analysen. 

För att de olika ickevåldsliga metoderna ska bli mer lättillgängliga och 

överskådliga har Sharp gjort en omfattande kategorisering av de olika metoderna för 

ickevåldsligt motstånd som har använts historiskt. Det är den forskningen som ligger till 

grund för hans fortsatta systematisering. I första ledet delar han in dem i tre kategorier. 

Ickevåldslig protest och övertalning som är handlingar som syftar till att antingen försöka 

                                                           
81 Sharp, s. 15 
82 Sharp, s. 63f 
83 Sharp, s. 68 



28 
 

övertyga motståndaren eller tredje part eller för att uttrycka gruppens åsikt eller motstånd mot 

makthavaren.84 Här hittar vi exempelvis demonstrationer med plakat och gatuteater. Icke-

samarbete är när en grupp slutar att stödja en aktör genom att sluta samarbeta socialt, 

ekonomiskt eller politiskt.85 Exempel på det är bojkott eller maskning, alltså när en grupp 

utför sitt arbete långsammare än vanligt. Intervention är handlingar där initiativet främst 

ligger hos den ickevåldsliga gruppen och inte är avhängt motparternas agerande på samma 

sätt som icke-samarbete är.86 Där icke-samarbetet hänger på att en ger en viss reaktion på 

makthavarens beteenden är det de som för den ickevåldsliga kampen som initierar handlingen 

när en talar om intervention. Det kan handla om sit-ins, alltså att vägra att flytta sig från ett 

förbjudet område genom att sitta kvar eller en blockad av en fabrik till exempel.  

Sharp delar också in varje huvudkategori i underkategorier för att klassificera 

olika typer av motstånd. Ickevåldslig protest och övertalning har Sharp delat in i följande 

underkategorier:  

Formella uttalanden innebär offentliga uttalanden av en person, grupp eller 

organisation som får en större tyngd beroende på aktörens status i samhället.87 Till exempel 

tal, namninsamlingar och öppna brev.88 Kommunikation som riktar sig mot en större publik är 

handlingar med det specifika målet att påverka en större publik än de som nödvändigtvis är 

intresserade av frågan en agerar i. Här hittar vi exempelvis användandet av karikatyrer och 

symboler, spridning av flygblad och böcker samt användandet av radio och TV.89 Nästa 

kategori av metoder är Grupprepresentation. Det är när en grupp som representerar de utsatta 

agerar. Här hittar vi exempelvis delegationer, demonstrationer och låtsas-val, ”mock 

elections”, som innebär att en grupp till exempel iscensätter ett val för de som är förbjudna att 

rösta. Det är en teknik som exempelvis användes under medborgarrättsrörelsen i Mississippi 

på 60-talet för att illustrera det odemokratiska att de flesta svarta innevånarna var utestängda 

från den demokratiska processen.90 Att till exempel använda flaggor och symboliska färger, 

offentliga bönestunder, och symboliska ljud91, till exempel kyrkklockor, samlar Sharp under 

rubriken Symboliska handlingar. Det är handlingar som likt de andra metoderna handlar om 

att visa upp motstånd eller sin ståndpunkt men som förlitar sig på symbolik snarare än 
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konkreta uttalanden.92 En annan metod för påverkan är Påtryckningar mot individer.93 Det är 

helt enkelt olika metoder för att påverka individer på motståndarsidan. Det kan en göra genom 

att följa efter tjänstemän för att påminna dem om motståndet mot dem, att umgås med 

individer ur motståndarsidan för att exempelvis göra dem till ens vänner eller övertyga dem 

om att ändra sin ståndpunkt eller genom att hålla vakor, som är lika demonstrationer i att de 

samlar många människor på en specifik plats men att de ofta hålls under en längre tid och med 

en mer dämpad attityd.94 En annan grupp av metoder kallar Sharp för Drama och musik och 

innebär helt enkelt att drama och musik används för att visa på sin ståndpunkt. Sång är ju 

exempelvis vanligt förekommande inom många ickevåldsliga rörelser.95 En annan grupp 

metoder samlar Sharp under Processioner. Det är exempelvis. marscher, parader och 

pilgrimsvandringar som kan vara den typ av ickevåldslig protest som oftast symboliserar 

ickevåldsliga motstånd.96 En annan form av motstånd kallar Sharp för att Ära de döda. I den 

kategorin finns aktioner som använder ett visst symbolspråk, låtsas-begravningar (”mock 

funerals”), riktiga begravningar som används för att demonstrera och att samlas vid någons 

grav eller minnesplats.97 Andra former av motstånd är protestmöten. Den typen av motstånd 

klassar Sharp som Offentliga samlingar tillsammans med teach-ins som är en samling där 

flera olika perspektiv kring en fråga får komma till tals i protest mot att vissa perspektiv kan 

vara förbjudna att yttra exempelvis.98 Den sista samlingen av ickevåldsliga metoder för 

protest och övertalning kallar Sharp för Tillbakadragning och avsägande. Det är när 

människor genom symboliska handlingar visar att de inte stödjer motståndarsidan. Det kan 

ske genom tystnad, att avsäga sig titlar en tidigare har fått eller genom att vända ryggen mot 

personen en inte håller med.99 

Enligt Sharp är icke-samarbete den vanligaste formen av ickevåldsligt 

motstånd.100 Som det nämns ovan delar Sharp in icke-samarbete i tre olika kategorier, socialt, 

ekonomisk och politiskt icke-samarbete. Hör följer Sharps indelning av de olika metoderna av 

socialt-ickesamarbete: 
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Den vanligaste typen av socialt icke-samarbete finns i kategorin Utfrysning av 

personer. Det handlar om att vägra att fortsätta vanliga typer av socialt umgänge men de som 

uppfattas som motståndarsidan. Utfrysningen kan antingen vara total101 eller selektiv där vissa 

typer av interaktion inte tillåts. En handlare kanske tillåts tala med motståndarna men säljer 

inga varor till dem exempelvis.102 Inom ramen för Utfrysning finns också sexstrejk och 

exkommunikation, vilket innebär att religiösa samfund utestänger vissa individer eller 

grupper.103 En annan typ av socialt icke-samarbete är det icke-samarbete som riktar sig 

specifikt mot Sociala händelser, vanor och institutioner.104 Det handlar exempelvis om att 

ställa in sportevenemang105, att studenter strejkar och att i protest avsäga sig medlemskap i 

särskilda organisationer. Om någon går ur en kyrka i protest mot kyrkans agerande kan det, 

enligt Sharp, sägas vara en typ av socialt icke-samarbete.106 En mer speciell form av socialt 

icke-samarbete är de metoderna Sharp samlar under Tillbakadragande från det sociala 

systemet. Det är en typ av socialt icke-samarbete som inte bara syftar till att dra sig tillbaka 

från vissa typer av relationer till vissa individer utan det är tillbakadragandet från samhället i 

stort.107 Det kan antingen handla om kortare tid, som vid en stay-at-home där personer håller 

sig hemma under en eller några dagar eller längre tid som vid kollektivt försvinnande, där 

exempelvis en bys innevånare väljer att helt försvinna och överge sina hem, eller vid en 

protestemigration där innevånarna i ett specifikt område helt lämnar området. Den metoden 

kan också kallas för frivillig exil.108 

Det ekonomiska icke-samarbetet delar Sharp in i två underkategorier, 

ekonomiska bojkotter och strejker. Ekonomiska bojkotter kan ta sig uttryck på flera sätt. 

Sharp klassificerar dem olika beroende på vem det är som agerar. De olika typerna av bojkott 

där det är konsumenter som utför bojkotten kallar Sharp för Konsumentbojkott. Det är helt 

enkelt bojkotter där konsumenterna vägrar att köpa vissa varor.109 Den kan ske på individnivå 

men även på nationell nivå när produkter från ett visst land bojkottas av människor från ett 

annat land.110 Om flera länder är iblandade i bojkotten av varor från ett visst land kallas det 
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för internationell bojkott.111 Andra typer av bojkotter utförs av Arbetare och producenter där 

exempelvis arbetare vägrar att befatta sig med varor eller verktyg från specifika länder eller 

producentbojkott där vissa aktörer vägrar att sälja sina produkter. Även Mellanhänder kan 

utföra en bojkott genom att vägra att handskas med vissa varor. Ägare och ledning har också 

möjlighet att utföra ekonomiska bojkotter på olika sätt. De kan exempelvis vägra att köpa 

eller sälja vissa varor, vägra ekonomiskt och tekniskt stöd till motståndaren samt initiera eller 

delta i en generalstrejk.112 Innehavare av ekonomiska resurser har även de specifika metoder 

att använda. De kan exempelvis ta ut pengar ur banker113, vägra att betala avgifter och räntor 

på sina placerade pengar114 eller vägra att hantera och inneha statliga pengar.115 Även Stater 

har möjlighet att initiera ekonomisk bojkotter. Detta riktar sig antingen direkt mot andra stater 

där handel med dem förvägras, mot specifika aktörer de tror kan stödja motståndaren eller 

inom staten där vissa aktörer förvägras handel med staten.116 

Den andra typen av ekonomiskt icke-samarbete är strejken. Strejk innebär, 

enligt Sharp, en kollektiv vägran till det ekonomiska samarbete som arbete annars skulle 

innebära.117 Strejker kan i sin tur ta sig olika uttryck och ha olika former, varför Sharp har 

delat in dem på följande sätt. Symboliska strejker är strejker som proteststrejken, som sker 

under en förutbestämd tid och som ett uttryck för arbetarnas starka känsla inför en specifik 

fråga118 och blixtstrejken, som är under en kort tid och ofta spontan. Den kan också utföras av 

några få arbetare och behöver inte involvera samtliga anställda.119 Jordbruksstrejker utförs av 

bönder eller andra jordbruksarbetare120 och särskiljs från andra typer av strejker eftersom det 

snarare är arbetarnas sociala ställning som förenar dem än att de har ett gemensamt arbete. 

Andra typer av strejker, där det kan vara fångar, hantverkare eller andra med särskilda yrken, 

samlar Sharp i kategorin Strejker av speciella grupper för att visa att vad de strejkande har 

gemensamt är att de tillhör en särskild yrkesgrupp.121 I kategorin Vanlig industristrejk finns 

anläggningsstrejken, där alla vid en särskild anläggning strejkar, industristrejken, då alla 

arbetare inom en särskild industri strejkar och sympatistrejken, som utförs i sympati med 
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någon annan grupps strejk. En annan typ av strejk är den Begränsade strejken. Strejkerna som 

ryms inom den kategorin är på olika sätt begränsade i sin omfattning. Under detaljstrejken 

slutar arbetarna en i taget medan maskning går ut på att arbetarna utför sitt arbete men väldigt 

långsamt för att sakta in produktionen122. Andra typer av begränsade strejker är 

massjukanmälningar, när människor sjukanmäler sig i stora grupper och selektiv strejk, när 

människor vägrar att utföra vissa typer av arbeten.123 Om flera olika typer av industrier är 

involverade i strejken klassar de in i kategorin Multiindustriell strejk. Där finns både den 

generaliserade strejken där många, men inte majoriteten, av arbetare i många olika industrier 

strejkar samtidigt och generalstrejken där majoriteten av alla arbetare i ett område strejkar 

samtidigt.124 Strejk går också att kombinera med annan typ av ekonomiskt icke-samarbete. 

Sharp kallar detta för en kombination av Strejk och ekonomisk nedstängning.125 Det kan 

exempelvis vara när arbetare strejkar samtidigt som ledare, affärsmän och andra institutioner i 

ett område samtidigt stänger ned sin verksamhet för att visa missnöje. Det är ju då både en typ 

av strejk men också en typ av ekonomiskt icke-samarbete.126 

Den sista kategorin av icke-samarbete är politiskt icke-samarbete. Det innebär 

en vägran att upprätthålla formerna för politiskt deltagande som tidigare har funnits.127 Några 

av metoderna för politiskt icke-samarbete samlas i kategorin Förnekande av auktoritet. Det 

handlar exempelvis om att dra tillbaka stöd en tidigare har visat eller att vägra att visa stöd i 

det offentliga.128 Att förneka auktoritet kan ske på vilken arena i samhället som helst, det kan 

exempelvis ske inom en fabriks verksamhet eller inom en organisation. När det handlar just 

om icke-samarbete i relation till staten samlar Sharp de olika metoderna i olika kategorier 

beroende på vem som gör utför motståndshandlingen. Den första kategorin samlar de olika 

metoderna som Medborgare icke-samarbetar med staten. Där finns exempelvis bojkotter av 

val, rättsväsende, statliga institutioner, organisationer som får stöd från staten och vägran att 

acceptera tillsatta tjänstemän129. Medborgare har också möjlighet att utöva motstånd utan att 

utöva direkt och totalt icke-samarbete som bojkotter innebär. De metoderna kallar Sharp för 

Medborgares alternativ till icke-samarbete och används vid speciella omständigheter. Det kan 

innebära motvilligt och långsamt samarbete, att endast samarbete om en blir direkt 
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övervakad130, att vägra samarbeta med värnplikt och deportationer131 och civil olydnad när det 

gäller vad som ses som illegitima lagar132. Även statligt anställda har specifika metoder de 

kan använda, Sharp kallar dessa för Handlingar av statligt anställda. Det kan handla om att 

exempelvis blockera information mellan olika delar i staten, fördröja och hindra statlig 

verksamhet och medveten ineffektivitet133. Även på den högsta nivån i staten finns det 

möjlighet till ickevåldsligt icke-samarbete. Sharp skiljer här på Interna statliga handlingar 

och Internationella statliga handlingar. Internt kan staten skapa juridiska hinder för att dra ut 

på processer.134 Om konstitutionella mekanismer i staten, exempelvis domstolar eller riksdag, 

vägrar att samarbeta hamnar det också i den här kategorin.135 Den sista formen av politiskt 

icke-samarbete sker alltså på en mellanstatlig nivå. Där kan en stat exempelvis ändra den 

diplomatiska relationen mellan stater genom att säga upp dem helt, förneka någon diplomatisk 

status och ställa in diplomatiska evenemang.136 Att förvägra någon medlemskap i en 

överstatlig organisation, som FN, är också en typ av statligt politiskt icke-samarbete.137 

Den sista huvudkategorin är interventionen. Det är alltså en handling där 

initiativet ligger hos den som vill visa på motstånd. När det gäller metoderna för icke-

samarbete så är ju de i stor utsträckning en motreaktion. Interventionen är istället en handling 

en själv tar initiativet till. Sharp har givetvis också delat in intervention i olika underkategorier 

beroende på vilken karaktär interventionen har. I kategorin Psykologisk intervention hittar vi 

bland annat fastan som ju var en vanligt förekommande metod hos Gandhi. Poängen med den 

psykologiska interventionen är att påverka motståndaren på ett mentalt plan istället för att 

hindra den fysiskt.138 I kategorin Fysisk intervention hittar vi olika metoder som människor 

har använt för att fysiskt visa sitt motstånd. Många av dem handlar om att fysiskt ockupera en 

plats. Det kan en exempelvis göra genom att sitta ned (sit-in), stå upp (stand-in) eller genom 

att hålla en bönestund (pray-in).139 Även olika former av ickevåldsliga blockader140 och 

ockupationer141 återfinns i den här kategorin. Inom ramen för det som Sharp kallar för Sociala 

interventioner hittar vi olika metoder för att förändra det sociala samspelet i samhället. Det 
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kan handla om att skapa nya sociala mönster där en umgås med sådana en tidigare inte har 

umgåtts med, att överbelasta sociala institutioner som fängelser och sjukhus eller att skapa 

alternativa sociala institutioner.142 I kategorin Ekonomisk intervention finns olika handlingar 

som riktar sig mot det ekonomiska systemet på olika sätt. Det kan handla om att smuggling 

för att komma runt en blockad, politiskt motiverad förfalskning av exempelvis pengar och att 

beslagta någons tillgångar.143 Den sista formen av intervention är Politisk intervention och är 

interventioner som riktar sig mot eller rör sig inom det politiska systemet. Det är exempelvis 

att överbelasta administrativa system144, att medvetet försöka hamna i fängelse145 och att 

skapa en parallell statsapparat till den ordinarie statsapparaten.146  

Målet med kampen, hur den än tar sig uttryck och vilka metoder som än används 

är att åstadkomma förändring av maktbalansen, alltså att påverka makthavarens tillgång till 

sina maktkällor. Sharp menar att det finns tre generella sätt som förändring kan ske på, alltså 

på tre olika sätt som en förändring kan uttrycka sig. Det handlar om konvertering, att 

motståndaren helt enkelt byter åsikt och blir positiv till aktörens ståndpunkt, anpassning, att 

motståndaren inte byter åsikt men anpassar sig efter aktörens mål och slutligen tvång, när 

motståndaren inte längre har något val än att tillåta förändring, exempelvis när dess 

maktkällor har blivit kapade och det inte finns någon annan utväg.147 De olika ickevåldsliga 

metoderna riktar sig mot att försöka skapa en förändring hos motståndaren genom något av de 

här sätten.   

 Enligt Sharp jobbar alltså ickevåldet för att producera maktskiften hos 

maktkällorna i enlighet med den pluralistiska maktteorin.148 Det är alltså inte nödvändigt att få 

den högst styrande att konvertera men om dess maktkällor förändras, oavsett hur förändringen 

tar sig uttryck, kan den i slutändan behöva anpassa sig.  

Sharp utgår också från ett scenario där både den relativa och absoluta makten 

hos olika grupperingar kan skifta snabbt, exempelvis beroende på i vilken utsträckning som 

olika grupper kan få stöd från tredje part eller den icke-engagerade förtryckta befolkningen i 

stort. En militär som tidigare har varit lojal mot presidenten kan snabbt skifta lojalitet om de 

som styr militären märker att de är i underläge. Sharp menar att även här har ickevåldsutövare 

ett övertag över våldsanvändare eftersom de som använder ickevåld har en större potential att 
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få stöd från exempelvis tredje part vilket i sin tur kan påverka vilken kontroll den styrande 

kan ha över sina maktkällor.149 Om en ickevåldskampanj får omvärlden att bojkotta varor från 

landet och samtidigt får exempelvis FN att fördöma landets handlingar kan ju det i stor 

utsträckning påverka stödet för den sittande makten i landet.  

När vi nu vänder oss för att se på kritiken mot Sharp och går vidare i texten är 

det några saker vi behöver ha med oss. Det är dels den pluralistiska maktteorin – att en den 

styrande i ett samhälle får sin makt från ett flertal olika källor som var och en för sig går att 

påverka och förändra. Det är också de olika ickevåldsliga metoderna, att det finns olika 

kategorier som är olika lämpliga i olika situationer och de olika sätten som förändring kan ske 

på i ett samhälle enligt Sharp: konvertering, anpassning eller tvång.  

7.4.3 Kritik mot Sharp 

Ickevåldet såsom Sharp presenterar det har inte undgått kritik, inte minst från gandhianskt 

håll. Som nämnt tidigare är det professor Isak Svensson som får representera kritikerna. Det 

är då framförallt två punkter som Svensson, med andra, kritiserar Sharps ickevåld för. Dels 

saknas det en omsorg om motståndarsidan, att hindra motståndaren från att bli exploaterad var 

ju en viktig punkt för Gandhi, och det saknas också en öppenhet för dialog.150 En svaghet hos 

ickevåldskampen som de här båda bristerna för med sig är att den riskerar att lägga grunden 

för framtida konflikter om de som för ickevåldskampen bara ser till sitt eget bästa och vägrar 

dialog. Det centrala för Gandhi var ju som bekant att befria samtliga delar av en konflikt, 

förtryckare samt förtryckta. Det är ett perspektiv som riskerar att tappas bort om det är 

kampen mot varandra som står i centrum för ickevåldskampanjen snarare än framtidsvisionen. 

Det kan i sin tur leda till en radikalisering och ökad polarisering mellan grupper i samhället 

vilket ju inte lägger grunden för en framtid av fred.151 Ibland kritiseras det strategiska 

ickevåldet för att vara en våldsam kamp men utan vapen. Det kan alltså utformas till att bara 

bli en fortsättning på en tidigare våldsam kamp men som tar sig andra uttryck.152 O andra 

sidan får det principiella, gandhianska ickevåldet ofta utstå kritik för att det har blivit så stort 

och abstrakt att det närmast blir en livsfilosofi där endast ett fåtal kan leva helt rättfärdigt.153  

 Den här kritiken, att det strategiska ickevåldet bär med sig vissa inneboende 

faror, är viktig att bära med sig när vi ska kontextualisera Galtung och Sharps teorier i ett 

praktiskt fall – nämligen ockupationen av Västsahara.  
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8 Konflikten om Västsahara 
Nedan följer en kort genomgång av omständigheterna kring konflikten i Västsahara. En 

historisk bakgrund ges samt en introduktion till vissa aktörer och omständigheter som är 

centrala för analysen av konflikten. För att förenkla och tydliggöra den kommande analysen 

av konflikten kommer Galtung och Sharps begreppsapparat att användas. 

8.1 Bakgrund 
I nordvästra Afrika ligger området som kallas för Västsahara. Territoriet fick sin nuvarande 

form 1958 när dess kolonisatör Spanien förenade två av sina kolonier under namnet Spanska 

Sahara. Under vågen av befrielse för kolonier under slutet på 60-talet och början på 70-talet 

påverkades även statusen för Spanska Sahara, territoriet började då kallas Västsahara. Spanien 

pressades av FN att genomföra en folkomröstning kring områdets framtida status.154 I det här 

skedet kan vi se grunden till inkompabiliteten som existerar idag då både Marocko och 

Mauretanien motsatte sig en folkomröstning med hänvisning till historiska band och tidigare 

ägandeskap över territoriet.155 1979 drog Mauretanien tillbaka sina krav över territoriet.156 

Marocko kvarhöll dock sina krav. 1973 grundades POLISARIO (Popular Front for the 

Liberation of Saguia el Hamra and Rio de Oro) som blev den största frihetsrörelsen inom 

Västsahara. De förde länge en väpnad kamp mot Marocko men har lagt ned den väpnade 

kampen sedan början av 90-talet.157 Det är likväl POLISARIO som utgör det som närmast kan 

kallas för en statsapparat på det västsahariska territoriet och är den som representerar det 

västsahariska folket i FN.158 

 I slutet av 1974 förde Marocko fram frågan om huruvida de hade rätt till det 

västsahariska territoriet till internationella brottsmålsdomstolen (ICJ). ICJ kom då fram till att 

det inte existerade nog historiska förbindelser mellan Marocko och det västsahariska 

territoriet för att Marocko nu skulle kunna motsäga Västsahara rätten att rösta om 

självständighet.159 Omedelbart efter detta beslut 1975 genomförde Marocko vad som har 

kallats för den ”Gröna Marschen”. Då flyttades 350 000 civila marockaner in på territoriet i 

någonting som har kallats för en maskerad invasion. Dessa åtföljdes snart av militärer och den 

militära ockupationen av Västsahara tog sin början.160 1985 tog FN fram ett förslag på 

fredsprocess som både Marocko och POLISARIO accepterade i stort. Planen var då att en 

                                                           
154 Uppsala Conflict Data Program (UCDP), [http://ucdp.uu.se/#conflict/331], hämtat 2017-05-19, kl 14:05  
155 UCDP, [http://ucdp.uu.se/#conflict/331], hämtat 2017-05-19, kl 15:47 
156 UCDP, [http://ucdp.uu.se/#conflict/331], hämtat 2017-07-04, kl 13:07 
157 UCDP, [http://ucdp.uu.se/#conflict/331], hämtat 2017-07-05, kl 12:07 
158 FN resolution 34/37 angående Västsahara, A/RES/34/37, antagen av FN:s generalförsamling 1979-11-21 
159 FN (1975), Yearbook of the United Nations 1975, FN, New York, s. 871 - 873 
160 UCDP, [http://ucdp.uu.se/#conflict/331], hämtat 2017-07-05, kl 13:22 



37 
 

folkomröstning om självständighet snarast skulle äga rum. Som ett led i detta etablerade FN:s 

säkerhetsråd en styrka med uppdrag att genomföra en folkomröstning, United Nations 

Missions for the Referendum in Western Sahara, MINURSO.161 

 Nedan följer en analys av situationen i Västsahara ur Johan Galtungs perspektiv 

där hans ABC-metod för konfliktanalys och konfliktlösning kommer att användas. Med denna 

i ryggen kommer vi sedan att granska situationen idag, hur ickevåld används och hur ickevåld 

kan komma att användas i framtiden. 

8.2 Johan Galtung om Västsahara 
Det första steget i att göra en analys av konflikten i enlighet med Galtung är att försöka se 

inkompabiliteten. Galtung är visserligen inne på att det inte alltid går att hitta en sådan tydlig 

inkompabilitet men i fallet med Västsahara och Marocko är detta relativt enkelt. Det är en 

konflikt om territorium som utgör punkt C i konflikttriangeln. Marocko ockuperar det 

territorium som, enligt POLISARIO, utgör Västsahara. De båda parterna vill ha kontroll över 

samma bit land, dess resurser och gränser. Så långt är det relativt enkelt att se vad konflikten 

handlar om. Då de båda parterna är medvetna om vad det är för inkompabilitet som ligger till 

grund för konflikten kan vi också sluta oss till att detta enligt Galtung är en ”actors conflict”, 

det vill säga en konflikt mellan aktörer som är medvetna om var deras intressen skiljer sig åt. 

Det är också värdefullt att ha med sig att detta innebär att aktörerna också besitter en agens, 

de har möjlighet att välja hur de agerar för att komma tillrätta med inkompabilitet och 

negativa attityder gentemot varandra. Våldsanvändning är alltså inte ofrånkomligt. 

 Nästa steg är att se till vilka beteenden som de båda parterna uppvisar till följd 

av inkompabiliteten, punkt B i konflikttriangeln. Några sådana historiska beteenden från 

Marockos sida är att de förde frågan om självständighet till ICJ 1974, den Gröna Marschen 

och den förvägrade folkomröstningen. Den fortsatta ockupationen kan även den ses som ett 

fortsatt beteende till följd av inkompabiliteten. På samma sätt är POLISARIO:s val att under 

många år föra en kamp med vapen istället för andra metoder också ett beteende till följd av 

inkompabiliteten precis som nutidens val av metoder; diplomati och påverkan i FN. Således 

har vi hittat två av delarna i konflikttriangeln. 

 Den sista delen i konflikttriangeln är som bekant attityder och känslor som 

påverkar beteendena, punkt A. Det här är som bekant svårare att slå fast empiriskt men det 

finns ändock vissa händelser som ger en god fingervisning kring attityden mellan Marocko 

och POLISARIO. Marocko är visserligen en konstitutionell monarki men kungen har likväl 
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en stor makt, framförallt eftersom det är kungen som utser premiärminister och regering. 

Kung Hassan, som styrde landet mellan 1962 fram till sin död 1999, hade annekteringen av 

Västsahara som en av sina kärnfrågor och satte stor prestige i att behålla territoriet.162 

Anledningen till det går att spåra till tanken på ett Stor-Marocko, ”Greater Morocco”, som är 

ett uttryck för strävan efter att göra Marocko större och bättre. I detta Stor-Marocko är 

Västsahara, eller ”de södra provinserna” som det då kallas, en stor och viktig del. Strävan 

efter att upprätta ett Stor-Marocko tillsammans med religionen och kungahuset menar många 

utgör själva kärnan i den marockanska nationalidentiteten.163 Ett hot mot kontrollen över 

Västsahara kan därför tolkas som ett hot mot hela den marockanska identiteten. Marocko var 

också länge den enda staten på den afrikanska kontinenten som inte var medlemmar i 

Afrikanska Unionen (AU), detta på grund av att Västsahara är en av medlemmarna i 

unionen.164 Att Marocko länge valde att avstå från medlemskapet i en sådan potentiellt viktig 

union med hänvisning till konflikten i Västsahara kan ses som en tydlig mätare på vilken 

prestige och symbolvärde som frågan om territoriet har och vilka känslor som finns kring 

konflikten i Marocko. Marocko blev dock medlemmar i AU i januari 2017 vilket många ser 

som ett stort steg framåt när det gäller fredsprocessen.165 Sammanfattningsvis finns det starka 

känslor och attityder hos Marocko i relation till det västsahariska territoriet som påverkar 

vilka metoder som används, hur Marocko historiskt har valt att bemöta de västsahariska 

försöken till kamp och som kan påverka fredsprocessen och frihetskampen. 

 Givetvis finns det starka känslor på den västsahariska sidan som har påverkat 

hur de har valt att agera och olika aspekter som påverkar de känslorna. En sådan viktig aspekt 

är den västsahariska uppfattningen att deras identitet som folk är hotat om de inte har sin 

självständighet och kontroll över sitt territorium. I likhet med andra afrikanska länder, 

däribland Marocko, kommer den nationella identiteten i stor utsträckning från deras historia 

som koloni där identiteten på många sätt formades som en form av motståndsrörelse och 

utifrån ett behov att skapa sin egen identitet självständigt från den tidigare kolonisatören.166 

Den stora skillnaden mellan andra afrikanska stater och Västsahara är ju givetvis att medan 

andra staters koloniala identitet är historia är den för Västsahara högst nutida. Det är också 

värdefullt att nämna att det på många sätt var POLISARIO som drev på att likställa kampen 
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för ett självständigt territorium med kampen för existens men att det idag snarare springer ur 

en vilja från folket själva. Det viktigaste är kampen för frihet.167 Att Västsahara också har 

varit i kamp för sin självständighet i 40 år påverkar också i hög grad hur en ser på kampen 

idag. Då kampen var väpnad under en lång tid och många människor blev dödade i striderna 

kan det vara känsligt att föra fram perspektiv som ifrågasätter visheten i den strategin. Det kan 

uppfattas som nedvärderade av de stupade, som ses som martyrer, och som respektlöst 

gentemot de som har gått före en i kampen. Det är också en emotionell aspekt som påverkar 

hur valet av handlingar har blivit och kan komma att bli i framtiden. 

 Sammanfattningsvis skulle Galtung, enligt min tolkning, hävda att konflikten 

om Västsahara bottnar i två inkompatibla strävanden efter att ha kontroll över ett territorium. 

Den här inkompabiliteten manifesteras sedan i våld från båda parter, en militär ockupation av 

Västsahara samt att den påverkar Marockos relationer till andra stater och olika internationella 

instanser som EU och FN. Till detta kommer en djup ideologisk och känslomässig konflikt 

mellan den marockanska idén om nationell enhet baserat på religion, monarki och strävan 

efter ett större Marocko och den västsahariska synen att deras blotta existens som folk är 

hotat. Eftersom det uppfattas att det är så mycket som står på spel är det mycket känsligt att på 

något vis närma sig den andra parten eller att, för västsaharierna, normalisera sin egen 

situation.  

8.3 Situationen idag 
Nedan följer en kort analys av situationen idag med fokus på vissa områden av särskilt vikt 

för diskussionen om eventuella lösningar på konflikten. När det är relevant kommer de olika 

aspekterna också att kopplas samman med de olika maktkällorna inom den pluralistiska 

maktteorin. 

Idag är territoriet delat där två tredjedelar är kontrollerat av Marocko medan 

POLISARIO kontrollerar den återstående tredjedelen. De båda områden är skilda åt av en 

konstruerad sandbank och stora områden med landminor. Idag lever stora delar av den 

västsahariska befolkningen i flyktingläger i sydöstra Algeriet utanför staden Tindouf där de är 

helt beroende av FN:s flyktingorgans arbete.168 Det är i huvudsak dessa flyktingläger som 

POLISARIO utgår ifrån och som kan sägas utgör en västsaharisk stad. Lägren gränsar till de 

områden i Västsahara som POLISARIO har kontroll över. De områdena brukar kallas för 

                                                           
167 Maaß, s. 9 
168 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Algeria Sahrawi Refugees - November 2016 , november 2016, 
[http://www.refworld.org/docid/58402d2e4.html], hämtat 2017-07-05, kl 14:43 

http://www.refworld.org/docid/58402d2e4.html


40 
 

”befriad mark”.169 De västsaharier som lever på den delen av territoriet som Marocko 

kontrollerar är på många sätt förtryckta och får sina mänskliga rättigheter kränkta, bland annat 

genom stora inskränkningar på yttrande- och demonstrationsfriheter där demonstrationer ofta 

slås ned med våld.170 

8.3.1 Arbetet för att genomföra folkomröstningen 

En av de tyngsta frågorna som ligger i fokus för konflikten idag är frågan om 

folkomröstningen för självständighet och framförallt kring vilka som i sådana fall ska ha 

rösträtt. POLISARIO menar å sin sida att det endast är västsaharier som ska få rösta medan 

Marocko menar att även de marockaner som har flyttat in på territoriet också ska ha 

rösträtt.171 Ingen av parterna har gett med sig på den punkten vilket gör att arbetet för att 

genomföra folkomröstningen på många sätt har stått stilla. Ett annat problem är att få reda på 

antalet västsaharier som ska få rösta i valet. Då Västsahara idag har en svag och outvecklad 

statsapparat och att kommunikationen med marockanska myndigheter minst sagt är svår är det 

svårt att veta hur många västsaharier som finns i och runt flyktinglägren runt staden Tindouf 

och i området där Marocko har kontroll. En ytterligare fråga som kommer an på hur en ska 

räkna antalet röstberättigande är huruvida västsaharier som har flyttat från området också ska 

ha rösträtt. Enligt den ursprungliga planen skulle omröstningen genomföras i början av 1992 

men den har inte ännu kunnat genomföras.172 Det är också värdefullt att veta MINURSO är 

det enda FN-uppdraget i världen som inte har mandatet att övervaka och förebygga 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna. På det sättet skiljer sig MINURSO:s uppdrag 

markant från andra liknande uppdrag.173 Det har gjorts flera försök för att utvidga det 

mandatet men det har stoppats i säkerhetsrådet, framförallt genom att Frankrike har lagt in sitt 

veto då Marocko är en viktig partner för dem i regionen. Detta hände senaste i april 

2016.174175 

8.3.2 Naturresurser i Västsahara 

 För att kunna använda oss av Galtung och Sharps teorier är det också viktigt att 

ta upp någonting om vilka ekonomiska bevekelsegrunder som de olika parterna kan ha för att 

strida om territoriet. På territoriet finns det två huvudsakliga naturresurser av stort ekonomiskt 
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intresse. Utanför kusten finns ett av världens rikaste fiskevatten och i bergen finns en av 

världens största fosfatfyndigheter. Man har också nyligen börjat borra efter olja längs med 

kusten.176 Det är också relevant att uppmärksamma att Marocko och EU har ett avtal gällande 

fisket där europeiska fiskeföretag och fiskeflottor ofta finns i vattnet. Därför har POLISARIO 

klagat på verksamheten till såväl EU-kommissionen som till FN utifrån att Marocko olagligt 

ockuperar territoriet och följaktligen bryter mot folkrättens förbud mot exploatering av 

naturresurser på ockuperat territorium. De poängterar också att utvinningsverksamheten 

skadar möjligheterna för att den utlovade folkomröstningen ska kunna äga rum.177 Detta för 

att naturresurserna på det västsahariska territoriet idag utgör grunden för den lokala ekonomin 

som ju påverkar de ca 400 000 civila marockaner som bor där. På det sättet komplicerar 

utvinningsindustrin frågan om folkomröstningen eftersom en av knäckfrågorna i relationen till 

den handlar om vilka som har rätt att rösta. Om folkomröstningen skulle påverka den 

ekonomiska statusen för marockanerna som bor i området blir det ju svårare att argumentera 

för att dessa inte skulle ha rätt att delta i ett sådant val även om det konventionella när det 

handlar om självständighetsomröstningar är att det främst är det direkt berörda folket som ska 

äga frågan.178  

Uppskattningsvis har varor till ett värde av 5.65 miljarder dollar hittills 

utvunnits från det västsahariska territoriet.179 Det finns alltså tydliga ekonomiska incitament 

för Marocko att fortsätta ockupationen och för POLISARIO att protestera skarpt vid varje 

möjlighet. En annan viktig aspekt vi behöver ha med oss i analysen är vilka effekter 

utvinningen av naturresurser får för synen andra aktörer har på Marocko och det västsahariska 

territoriet. Det går att argumentera för att en handel med varor från det ockuperade området 

bidrar till en normalisering av Marockos ägande av territoriet i ögonen på exempelvis EU och 

andra stater som tjänar på utvinningen. Om de skulle börja kritisera Marockos rätt att handla 

med varorna skulle det ju också innebära en kritik mot ockupationen i sig självt vilket är en 

känslig fråga som i stor utsträckning kan påverka den diplomatiska relationen till Marocko.180 

Jag menar att naturresurserna dels kan placeras som maktkälla i kategorin 

”naturresurser” men även som en form av ”sanktion” eftersom de utgör ett maktmedel för 

Marocko i relation till dess handelspartners. 
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8.3.3 Internationella parter av intresse 

Som tidigare nämnt är det inte bara Marocko och POLISARIO som är involverade i 

konflikten även om det är de som kan sägas utgör de två huvudaktörerna. Som tidigare nämnt 

så har EU ekonomiska intressen i regionen via exempelvis fisket. Frankrike är också en nära 

samarbetspartner med Marocko, vilket exempelvis deras agerande i säkerhetsrådet visar. 

Marocko har även nära samarbeten med USA när det handlar om kampen mot terrorismen där 

Marocko ses som en viktig partner för att kunna arbeta i regionen. Generellt anses också 

Marocko vara en stabiliserande faktor när det handlar om att ha inflytande över regionen, 

därför håller sig aktörer som EU, USA, FN och Frankrike väl med Marocko vilket kan sägas 

sker på bekostnad av en eventuell lösning på konflikten.181 

 Dessa internationella relationer blir ju, som har nämnts tidigare, en form av 

makt över sanktioner där Marocko på ett sätt har makten att styra dessa internationella 

aktörers handlingar eftersom de vill hålla sig väl med Marocko. O andra sidan så finns det ju 

ett intresse hos Marocko att också hålla sig väl med parterna varför just den här 

konfliktkomponenten kan bli extra intressant när vi senare ska se på vilka vägar som finns för 

att påverka konflikten. 

8.3.4 Civilsamhället i Västsahara 

Det första vi behöver ha med oss när civilsamhället i Västsahara ska förklaras är att det är en 

mer eller mindre unik situation i Västsahara jämfört med andra länder. Västsaharas officiella 

namn är Saharawi Arab Democratic Republic eller SADR vilket slogs fast när POLISARIO 

deklarerade statens existens 1976. I konstitutionen står det dels att POLISARIO:s 

generalsekreterare också utgör statsöverhuvud men att POLISARIO ska skiljas från staten när 

självständighet är uppnått. På det sättet är idag POLISARIO och staten i princip samma 

konstruktion. POLISARIO har skapat eller inlemmat de olika delarna som brukligen ingår i 

ett civilsamhälle som delar i POLISARIO:s struktur. Det finns exempelvis ett kvinnoförbund 

(UNMS), ett studentförbund (UESARIO) och ett fackförbund (UGTSARIO). Tanken med 

den här konstruktionen, enligt POLISARIO, är att kampen för självständighet måste gå före 

andra frågor som skulle kunna uppstå i ett samhälle där det inte finns en tydlig samlande kraft 

då energin hos folket kanske snarare skulle gå åt till inre stridigheter än till kampen för frihet. 

Enligt Gregor Maaß är det här ett synsätt som delas i stort med det västsahariska samhället, 

allting som kan innebära splittring bland västsaharierna måste undvikas och även om 

POLISARIO:s metoder kan kritiseras så är målet för alla västsaharier en självständig stat.182 
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Det finns dock tre organisationer som står utanför POLISARIO. Det är organisationen för 

offer för landminor (ASAVIM), organisationen för familjer till människor som är fängslade 

eller försvunna till följd av konflikten (AFAPREDESA) och NOVA som är en organisation 

för ungdomar intresserade av ickevåldslig kamp.183 Det är NOVA som står för den 

ickevåldsliga kampen i Västsahara och det är också den organisationen vi kommer att titta 

närmare på. 

 Med tanke på hur den västsahariska staten är konstruerad så har POLISARIO en 

stor makt som vilar på flera olika maktkällor. Jag skulle kunna argumentera för att de har en 

stor auktoritet i sig själva eftersom de länge har varit den samlande kraften för motståndet mot 

ockupationen. Det är också POLISARIO som har makten över sanktioner på det västsahariska 

territoriet och POLISARIO får också en stor makt utifrån dessa odefinierbara faktorer som 

Sharp talar om. Ingen vill visa sig illojal mot POLISARIO eftersom det kan uppfattas som att 

en också är illojal gentemot kampen för frihet och självständighet. När vi nu kommer att se till 

hur ickevåldsorganisationen NOVA arbetar i Västsahara är det en viktig faktor att ta hänsyn 

till.  

8.4 Ickevåld i Västsahara 
NOVA var från början en organisation av och för unga människor inom ramen för 

AFAPREDESA men har sedan några år tillbaka fungerat som en självständig organisation. 

NOVA har fyra övergripande mål: att få ett slut på den marockanska ockupationen av 

Västsahara, att få ett slut på de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna som 

sker på västsahariskt territorium, att få ett slut på exploateringen av västsahariska 

naturresurser samt att främja dialog för fred bland det västsahariska folket. De övergripande 

målen delas alltså i stort med POLISARIO men NOVA är inte öppna för väpnad kamp utan 

för hellre fram ickevåld som kampmetod.184 Att det finns en skillnad i syn på hur kampen ska 

föras mellan POLISARIO och NOVA gör att NOVA idag främst arbetar gentemot den 

västsahariska staten för att förändra deras syn på hur kampen kan se ut. Som tidigare nämnt så 

finns det ett inneboende motstånd mot allt som kan ta bort fokus från kampen för 

självständighet, det skulle exempelvis kunna vara förändringar i hur POLISARIO gör sin 

verksamhet och för kampen. Det gör att NOVA:s arbete på många sätt är en balansgång för att 

inte hamna i öppen konflikt med POLISARIO medan de samtidigt försöker åstadkomma 

förändring och en större öppenhet för kreativitet och innovation i kampen.185  
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 Något än mer radikalare är försöken till dialog med marockanska ungdomar som 

NOVA har försökt få till. Dialog med marockaner är någonting högst kontroversiellt men 

någonting som NOVA samtidigt håller högt. I dagsläget har de försöken inte burit frukt men 

det är en klar ambition i framtiden.186 Här kan vi se NOVA:s ickevåldsliga ideologi i 

praktiken, att de skiljer på Marocko som ockuperande stat och de marockanska medborgarna 

som individer. Jag menar att NOVA:s försök till dialog med marockaner också är ett sätt att 

försöka förändra de personella resurser som Marocko har till sitt förfogande, vilket ju är en av 

Sharps maktkällor. 

 NOVA jobbar också aktivt mot unga västsaharier. Det finns en upplevd 

frustration hos ungdomarna, dels rörande brist på jobb och framtidstro men också i relation till 

hur POLISARIO egentligen sköter förhandlingarna med FN och Marocko. Det är ju en 

konflikt som har pågått i över 40 år vilket gör att den frustrationen är fullt förståelig. NOVA 

arbetar dock med att ungdomarna ska få en större agens gentemot myndigheterna, att deras 

röster och åsikter ska höras och tas på allvar och att de ska omsätta sin frustration i 

ickevåldslig kamp och inte ta till vapen. Det är ett oerhört viktigt arbete som i stor 

utsträckning också lyckas sett till hur NOVA har växt och responsen de har fått från 

POLISARIO.187  

 Det är kort sagt dialog med myndigheter, ungdomar och förhoppningsvis 

marockaner som är NOVA:s huvudsakliga uttryck för deras ickevåldsliga övertygelse. Det är 

då viktigt att minnas att organisationen endast har funnits i ett fåtal år och att den just nu är 

under uppbyggnad. Om NOVA får gehör för sina idéer är det klart möjligt att det kommer att 

leda till en mer offensiv ickevåldslig strategi.  

I kommande avsnitt kommer vi att se på NOVA ur Sharps perspektiv och dels 

analysera vad de gör idag och också måla upp ett antal scenarion där några av Sharps taktiker 

skulle kunna användas. Dessa hypotetiska scenarios kommer sedan att utgöra en grund för 

analysen. 
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8.5 Sharps ickevåld i Västsahara 
Nedan följer en diskussion kring huruvida NOVA använder sig av någon av Sharps metoder. 

Därefter presenteras olika hypotetiska scenarios där NOVA skulle använda sig av några av de 

olika metoderna och en analys över hur utfallet skulle kunna bli enligt Galtungs 

konfliktlösningsmodell.  

 Som tidigare nämnt så arbetar NOVA framförallt inåt i det västsahariska 

samhället med målet att skapa en bred mobilisering för ickevåld och en större öppenhet för 

alternativa kampmetoder. De behöver hela tiden balansera mellan att vara progressiva och 

ifrågasättande men samtidigt inte vara för kritiska så att de uppfattas som illojala mot kampen 

och POLISARIO. Det gör att de hittills har lagt mycket tid på dialog och samtal med centrala 

delar i det västsahariska samhället och mindre tid på faktiska aktioner. Den här ansatsen är 

dock en ansats som Sharp, i min tolkning, skulle anse som klok. Sharp betonar ju nämligen 

vikten av att de som utför ickevåldet är disciplinerade, modiga och tränade för kampen vilket 

en sammansvetsad och enad grupp mer eller mindre är en förutsättning för.188 Att NOVA 

därför har ansträngt sig för att behålla enigheten i det västsahariska samhället framför att 

direkt genomföra spektakulära aktioner är ju helt i led med en längre ickevåldslig strategi.   

 NOVA:s försök till dialog med marockaner är också intressant om vi ser på det 

med Sharps ögon. Jag menar att NOVA:s försök till dialog med marockaner är ett sätt att 

försöka förändra de personella resurser som Marocko har till sitt förfogande, vilket ju är en av 

maktkällorna. Att de marockanerna som NOVA skulle kunna nå för dialog skulle säga nej till 

att på något vis verka för ockupationens fortlevnad och istället arbeta för en fredlig lösning på 

konflikten skulle kunna bli en direkt effekt av det. Det kan också skapa en förutsättning för 

samtal kring konflikten i det marockanska samhället som i sin tur kan få effekter på flera av 

de olika maktkällorna. Det är ju ingen direkt effekt men det är ändå viktigt att försöken till 

dialog får den tyngd de förtjänar, även om de inte direkt framstår som en ickevåldslig metod. 

För att kunna pröva Sharps ickevåld mot Galtungs modell för konfliktlösning 

behöver vi dock några ytterligare exempel att utgå ifrån. Därför följer här nedan några 

scenarios där NOVA använder sig av Sharps metoder på olika vis. Varje scenario riktar sig 

särskilt mot en av faktorerna i konflikten som vi tidigare har nämnt: folkomröstningen, 

naturresurserna, internationella aktörer samt det västsahariska samhället i övrigt. Målet med 

varje typ av aktion eller handling kommer att vara förändring av faktorn enligt de tre sätten 

Sharp menar att förändring kan ske: konvertering, anpassning och tvång. Vi kommer också att 
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se om och i sådana fall på vilket sätt som faktorn återfinns inom den pluralistiska maktteorin 

och på så sätt se vilka större effekter ett rubbande av den specifika faktorn kan få för 

maktbalansen i konflikten i övrigt. I det efterföljande analyskapitlet kommer vi sedan att 

jämföra resultaten av de olika scenarierna med Galtungs konfliktlösningsmodell för att då 

kunna se huruvida Sharps strategiska ickevåld är användbart för att åstadkomma en hållbar 

fred enligt Galtungs modell. 

8.5.1 Frågan om folkomröstningen 

Som nämns ovan är arbetet med folkomröstningen idag i det närmaste i ett dödläge där ingen 

av parterna vill flytta sig från sina positioner. Ett sätt kan påverka situationen idag skulle vara 

att använda metoden ”mock elections” eller låtsas-val. Metoden användes i den amerikanska 

södern av medborgarrättsrörelsen för att visa på hur skev rösträtten var fördelad mellan svarta 

och vita. Då slogs man också mot myten att svarta medborgare inte skulle vara intresserade av 

eller klara av att sätta sig in i politiken.189 Det är alltså en framgångsrik och effektiv metod. 

 I den västsahariska kontexten går det att se att låtsas-val skulle kunna ha flera 

fördelar. Dels skulle det bli en tydlig värdemätare på vilket värde västsaharierna sätter på att 

få rösta om sin självständighet. Det skulle också tjäna som träning inför det riktiga valet där 

alla skulle kunna få lära sig hur ett sådant val skulle gå till, hur det skulle organiseras och så 

vidare. Det skulle också kunna tjäna som en tydlig demonstration inför MINURSO och FN att 

deras uppdrag ses som misslyckat då västsaharierna nu tar saken i egna händer. Det blir helt 

enkelt pinsamt för FN om västsaharierna visar att FN:s hjälp inte behövs för att genomföra 

folkomröstningen. Det skulle också kunna påverka Marockos ställning i förhandlingarna kring 

omröstningen om västsaharierna visar att Marockos hjälp inte behövs för att bygga upp 

infrastruktur och så vidare. 

 Sett till var frågan om var folkomröstningen passar in i Sharps pluralistiska 

maktteori kan det finnas fler svar. På ett plan skulle genomförande av låtsas-val kunna utmana 

bilden av Marockos självklara auktoritet i relation till exempelvis FN. Om Marocko tidigare 

har haft en position där det ses som självklart att Marocko behöver samarbeta för att 

folkomröstningen skulle gå att genomföra skulle genomförandet av låtsas-val kunna nyansera 

den bilden. I relation till POLISARIO skulle ju blotta användandet av ickevåldsliga metoder 

fungera som en utmaning till bilden av att det är väpnad kamp och diplomati som fungerar. På 

det sättet utmanar låtsas-valen de odefinierbara faktorerna som gör det svårt att föra fram 

idéer om ickevåld i det Västsahariska samhället. 

                                                           
189 Sharp, s. 134 
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 På vilket sätt kan då låtsas-val leda till seger i kampen, om vi ser seger endast 

genom tre olika typerna som Sharp slår fast? Som vi har sett finns det en stor maktobalans 

mellan Marocko och Västsahara. Utifrån det drar jag slutsatsen att tvång går att utesluta som 

resultat, det är helt enkelt inte rimligt att västsaharierna kommer att kunna tvinga vare sig 

Marocko eller FN att agera för att genomföra folkomröstningen helt mot deras vilja. Däremot 

skulle anpassning kunna ske om det kostar Marocko mer, politiskt och ekonomiskt, att 

fortsätta förhala folkomröstningen än att tillåta den. Gränsen mellan tvång och anpassning är 

måhända lite luddig men poängen är det inte är rimligt att Marocko skulle få slut på 

möjligheter att förhindra en folkomröstning, till exempel genom militärmakt, men att de 

skulle kunna anpassa sig efter det nya läget. 

 I relation till POLISARIO:s inställning till ickevåld skulle däremot en 

konvertering kunna ske. Det skulle innebära att POLISARIO får se att ickevåldsliga metoder 

är en framgångsrik väg och byter uppfattning till dem.  

 Jag menar alltså att Sharps metoder är användbara för att lösa den här aspekten 

av konflikten ur ett kortsiktigt perspektiv. Den anpassningen som jag menar är mest trolig att 

Marocko skulle göra innebär dock inte nödvändigtvis en förändring av de känslor och 

attityder som Galtung ju menar påverkar de framtida förutsättningarna för konflikt vilket är 

viktigt att uppmärksamma.  

8.5.2 Naturresurser 

Som vi har sett är en annan mycket viktig källa till makt för Marocko i området och en 

anledning till att konflikten fortgår de naturresurser som finns på det västsahariska territoriet. 

De innebär dels en stor ekonomisk vinst för Marocko vid export men produktionen med fiske 

och fosfat anställer också många av de marockaner som bor i området. Marockos fortsatta 

utvinning av resurserna är också ett återkommande klagomål från POLISARIO då de anser att 

Marocko inte har rätt att utvinna resurserna utan att verksamheten är ett brott mot folkrätten. 

En fråga för freden är alltså hur utvinningen av resurser skulle kunna antingen stoppas helt 

eller tillfälligt stoppas i väntan på rättsliga utlåtanden kring eventuella folkrättsbrott eller en 

genomförd folkomröstning. Om vi ska placera in naturresurserna i Sharps pluralistiska 

maktteori hamnar dessa i kategorin materiella resurser. 

 I det här läget vore en framkomlig ickevåldslig väg internationella bojkotter mot 

varor från det Västsahariska territoriet. Sharp skiljer visserligen på bojkotter som utförs av 

konsumenter, producenter, mellanhänder och länder men här används begreppet i den bredare 

bemärkelsen. NOVA skulle kunna starta en kampanj där konsumenter och andra aktörer 

uppmärksammas på var exempelvis deras fisk kommer ifrån och uppmana till bojkott av 
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varorna i sig men också av berörda fiskeföretag. Om en sådan blir stor och utbredd bland flera 

länder kan det sätta stor press på Marocko, ekonomiskt såväl som internpolitiskt. De som 

arbetar lokalt med fiske och fosfatutvinning skulle ju naturligtvis bli upprörda av att deras 

varor bojkottas och att deras arbeten eventuellt hotas men den ilskan kan möjligen riktas om 

mot den marockanska staten. 

 Rörande på vilket sätt en sådan kampanj skulle kunna åstadkomma en 

förändring har vi återigen att välja mellan konvertering, anpassning och tvång. Det är inte 

troligt att den marockanska staten eller berörda företag skulle kunna konverteras och tycka att 

det är en bra idé att sluta utvinna naturresurser som ju ger dem stora inkomster. Även här blir 

skillnaden mellan anpassning och tvång diffus men jag skulle snarare använda begreppet 

tvång. Det förefaller inte rimligt att Marocko skulle vilja riskera utvinningen av naturresurser 

i väntan på domslut eller en folkomröstning, vilket en anpassning till målet skulle kräva. Om 

de skulle göra det skulle de ju samtidigt öppna för att deras närvaro i Västsahara är en 

ockupation vilket de ju absolut värjer sig emot. Därför argumenterar jag för att det slutliga 

sättet att uppnå förändring när det gäller naturresurserna om en vill använda ickevåldet som 

Sharp beskriver det är att tvinga Marocko och berörda företag att sluta med utvinningen. 

 Jag drar alltså slutsatsen att de ickevåldsliga metoderna visserligen skulle kunna 

förändra manifesteringen av inkompabiliteten; att Marocko och handelspartners avbryter 

utvinningen av naturresurser men att de känslor och attityder som ligger till grund för 

agerandet från första början, att de har en rätt till resurserna, inte skulle förändras. 

Förhållandet förvandlas alltså inte till den typen av hållbar relation som Galtung menar är 

grunden för en hållbar fred. 

8.5.3 Internationella aktörer 

Som vi har sett finns det problem med hur olika internationella aktörer agerar, eller inte 

agerar, i förhållande till konflikten. Marocko har som sagt stort inflytande över hur andra 

aktörer beter sig i relation till konflikten. Den här makten skulle Sharp klassa som mänskliga 

resurser och auktoritet då den ju bygger på att andra människor och instanser dels lyder 

Marocko men också uppfattar Marocko som en stabil kraft i regionen.  

Den tydligaste symbolen för dessa internationella aktörer är MINURSO som ju 

dels har en aktiv närvaro i Västsahara och dels ju har som uppgift att genomföra 

folkomröstningen. Även FN:s flyktingorgan har en närvaro, framförallt i flyktinglägren 

utanför Tindouf, men de är inte samma som symbol för den internationella bristen på handling 

som MINURSO är. I det här scenariot är målet att få de internationella aktörerna att agera 

genom att dels stärka MINURSO:s kapacitet men också utöka dess mandat till att också 
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övervaka kränkningar mot de mänskliga rättigheterna. För att åstadkomma detta genomförs en 

kampanj på två plan, dels demonstrationer utanför MINURSO:s kontor i Västsahara och dels 

genom påverkanskampanjer i FN via olika fredsorganisationer, AU och POLISARIO.  

 Demonstrationerna i Västsahara, som Sharp skulle klassificera som metoden 

offentlig samling, skulle kunna utnyttja ett symbolspråk som tydliggör deras mål och som 

harmoniserar och förstärker budskapet som förs fram i FN, exempelvis genom att hålla 

röstsedlar i händerna eller porträtt av människor som har försvunnit eller sitter i fängelse. Om 

demonstrationerna och påverkanskampanjen i FN skulle kunna genomföras samtidigt och i 

harmoni med varandra kan en god synergi uppstå där FN:s säkerhetsråd skulle påverkas 

utifrån av de olika kampanjerna i FN men också inifrån av MINURSO:s klagan på situationen 

på plats. Om även AU skulle protestera skulle FN behöva väga Frankrike och Marockos 

ståndpunkter gentemot resten av den afrikanska kontinenten. I en sådan situation finns det 

anledning att tro att FN skulle agera på något vis. 

 Hur skulle då förändring kunna ske i det här läget? Både anpassning och 

konvertering bygger på att motparten inte delar ens egen ståndpunkt men förändrar sina tankar 

och/eller agerande efter genomförd ickevåldskampanj. I dagens kontext så delar ju FN 

formellt POLISARIO:s syn på vad som behöver göras, det vill säga genomföra en 

folkomröstning, varför en konvertering eller anpassning inte är relevant för FN i stort. Vi kan 

också anta att Frankrike och Marocko sedan tidigare känner till den västsahariska viljan att 

genomföra en folkomröstning. Förhoppningen med ett sådan här kampanj är dock att de 

diplomatiska påtryckningarna inifrån FN ska förstärkas av demonstrationerna på marken mot 

MINURSO med målet att skapa en situation där den politiska kostnaden för Frankrike blir för 

hög för att förslaget om att utöka MINURSO:s mandat ska stoppas igen. Då det här inte 

handlar om att få Frankrike att byta åsikt och att det knappast kommer att kunna skapas en 

situation där det inte finns några andra möjligheter är det snarast frågan om att få Frankrike 

och säkerhetsrådet att anpassa sig efter den nya situationen och utöka mandatet. 

 Som vi har sett definierar Sharp anpassning som att motståndaren inte ändrar 

uppfattning i sakfrågan men ändrar sig sett till nya omständigheter. Jag tolkar det som att 

attityderna och känslorna som ligger till grund för det ursprungliga ställningstagandet inte 

förändras utan att det är manifesteringen som har förändrats. Inte heller här innebär alltså en 

framgång i den ickevåldsliga kampen en förändring av de underliggande attityderna och 

känslorna som bidrar till manifesteringen. Sharps metoder räcker alltså inte nödvändigtvis till 

för att förhindra att framtida konflikter blossar upp. 
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8.5.4 Det västsahariska samhället 

Om vi sedan ser på ett scenario där målet är att påverka det västsahariska samhället i stort och 

POLISARIO i synnerhet med fokus på att öka acceptansen för ickevåld som kampmetod finns 

det två vägar att gå, dessa är mer eller mindre konfrontativa. 

 En väg att gå är att NOVA håller offentliga samlingar där de lär ut och 

diskuterar ickevåld, så kallade teach-ins. Det är en ickevåldsmetod som i den västsahariska 

kontexten möjligen kan anses som kontroversiell men som inte är särskilt konfrontativ. Att 

den skulle äga rum och starta en diskussion om ickevåldet blir också i sig ett bevis för 

ickevåldets effektivitet. Förhoppningen med en sådan kampanj är att nog många människor 

får höra om ickevåldet och att intresset blir så stort att POLISARIO antingen behöver anpassa 

sig och ge folket vad de vill eller att POLISARIO själva byter åsikt och konverterar. 

 En annan metod är att sätta press på individer och styrande inom POLISARIO 

direkt. En metod kan då vara det som Sharp kallar för förföljelse av individer då aktivister 

ständigt håller sig närvarande runt de styrande genom att förfölja dem under dagarna och stå 

utanför deras hem under nätterna. Det kräver uthållighet men kan till slut bli så pass 

påfrestande att de styrande ger med sig och öppnar upp för mer samtal kring ickevåld. I 

sådana fall kan vi prata om att de styrande har tvingats till att ändra sin ståndpunkt. 

 Som vi nu har sett finns det två hypotetiska vägar för NOVA att arbeta som ger 

två olika utfall. Som jag tolkar Sharps definition av konvertering så innebär det att en av 

parterna förändrar sina känslor och attityder gentemot den andre. Om POLISARIO alltså 

skulle konvertera i sin ståndpunkt skulle det kunna leda till en hållbar relation och framtid där 

risken för framtida konflikt minimeras. Om POLISARIO o andra sidan tvingas att byta 

ståndpunkt förblir risken för framtida konflikter högre. Jag menar alltså att en konvertering 

skulle ge en hållbar relation medan en förändring genom tvång snarare medför risker för 

framtida konflikt. 

 I det här avsnittet har vi fått se hur ickevåld används i Västsahara idag och hur 

det kan komma att användas i några olika scenarios. I analyskapitlet kommer vi att se hur de 

olika sätten Sharp menar att förändring kan ske, tvång, anpassning och konvertering, kan 

påverka Galtungs formel för konfliktlösning. 
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9 Analys 

9.1 Bidrar Sharps ickevåld till en konfliktlösning enligt Galtungs modell? 
In i analysen tar vi nu de olika komponenterna. Galtungs definition av våld, konflikt och 

konfliktlösning. Sharps olika typer av ickevåldsmetoder, den pluralistiska maktteorin och de 

olika sätten en konflikt går att vinna på. Även Gandhis definition av våld kommer att vara 

relevant. 

På många sätt är det här en diskussion om vad olika begrepp betyder. Vad 

innebär våld och fred? Vi går därför tillbaka till inledningen för att påminna oss om vilka 

definitioner som ligger till grund för analysen. 

 Gandhi definierade som bekant våld som allting som förhindrade en människans 

möjligheter till självrealisering.190 Alltså allt som begränsar en människas möjlighet att bli sitt 

sanna jag, allt som begränsar möjligheten till utveckling. Gandhis definition ger att även 

tankar och känslor kan vara våldshandlingar eftersom de dels påverkar hur en agerar gentemot 

andra men även förhindrar den som bär på tankarna möjlighet till självrealisering. Galtung o 

sin sida har ju en på ett sätt vidare men samtidigt akademiskt snävare definition i sin 

uppdelning i våldet mellan direkt, strukturellt och kulturellt våld. Där är det direkta våldet är 

det som tydligt kan ses och observeras medan det strukturella våldet snarare syns i 

diskriminerande lagstiftning och det kulturella våldet är det som syns i samspelet mellan 

människor; i humorn och i vad för förtryck vi accepterar.191 Vi kan se hur Gandhis teori om 

våldet som mångfacetterat går igen hos Galtung. Sharp presenterar som bekant ingen tydlig 

definition av våld, hans definition av ickevåldsliga handlingar är det vi kommer närmast. Om 

en handling åsamkar en annan person fysisk skada så är det inte en ickevåldslig handling. 

Men det är också den enda gränsen för Sharp kring vad som räknas som våld och inte.192 Min 

tolkning av Sharps definition av våld är att det innebär ett fysiskt våld. Det är alltså bara 

manifesteringen av våld som är intressant för Sharp, punkten B i Galtungs konflikttriangel.  

 Vi har också sett att definitionen för fred inom ickevåldet är en samtid utan 

våld.193 Om vi skulle använda Sharps definition av våld i den formeln skulle ju ickevåldets 

mål vara en samtid utan fysiskt våld. Jag menar att det inte är en definition av ickevåldslig 

fred som har stöd hos centrala ickevåldsteoretiker som Gandhi och Vinthagen. Gandhi 

jobbade inte bara mot det fysiska våldet Indien utsattes för av Storbritannien utan även det 

                                                           
190 Vinthagen, s. 65 
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192 Sharp, s. 608 
193 Vinthagen, s. 62 
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strukturella och kulturella våldet. Sharps definition av våld är således inte användbar att 

använda för att definiera målet med den ickevåldsliga kampen. Då är snarare Galtungs olika 

våldstyper mer givande. Målet med ickevåldet blir i hans mening en samtid utan direkt, 

strukturellt och kulturellt våld.  

 Vad innebär då fred? Även där har vi sett Galtungs definition, en situation där 

olika parter har en relation som ökar på deras förmåga att hantera framtida konflikter utan att 

gripa till våld. Galtung kallar som bekant detta för en hållbar fred.194 I det läget har relationen 

mellan de båda parterna transformerats från en destruktiv kombination av attityder, handlingar 

och kompabilitet till en konstruktiv kombination där känslorna snarare styr handlingarna i en 

konstruktiv riktning när parterna ställs inför framtida inkompabiliteter. I en sådan situation 

finns det en lägre grad av direkt, strukturellt och kulturellt våld och fred råder. 

 Frågan för den här uppsatsen har dock varit: Är Gene Sharps metoder 

användbara för att transformera en konflikt från en destruktiv dynamik till en hållbar 

dynamik? Det finns nog empiri i vår nutid för att ickevåldets effektivitet inte behöver 

ifrågasättas195 men knäckfrågan blir huruvida Sharps ickevåldsmetoder är nog för att förändra 

den destruktiva dynamiken mellan två krigande parter. Med Galtungs A+B+C-modell för 

konflikt i bakhuvudet och utifrån scenarierna från Västsahara kan vi dra slutsatsen, utan att ta 

i allt för mycket, att Sharps ickevåldsmetoder säkert kan användas för att förändra 

inkompabilitet och beteenden hos parterna. Genom demonstrationer, teach-ins och bojkotter 

kan säkerligen folkomröstningen om självständighet komma att genomföras och den 

marockanska militära närvaron på västsahariskt territorium möjligen begränsas. Men är det 

samma sak som att fred uppnås och relationen mellan Marocko och POLISARIO blir hållbar 

och konstruktiv? Möjligen inte. När Galtung framhåller Gandhis ickevåld som ett bra sätt för 

att uppnå förändring är det kompromissen, dialogen och omsorgen om den andre som står i 

fokus. Vi kan ställa de värdena gentemot Sharps tre sätt som förändring kan ske genom: 

anpassning, konvertering och tvång. Av dessa tre sätt är det endast, som jag kan se det, 

konverteringen som inte samtidigt riskerar att lägga grunden för fortsatta konflikter. En 

konvertering är inte heller en kompromiss eller ett tillstånd där båda parterna förändras utan 

snarare en en-vägs förändring där den enda parten förändras men inte den andre. Utifrån 

Galtung menar jag att det i sådana fall är en förändring av dynamiken som snarare skulle 

lägga grunden för framtida konflikter än skapa en samtid utan våld. Enligt Galtungs teori om 

kollektiva minnen, att hur en konflikt har lösts blir en del av det kollektiva minnet hos folket 
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som formar hur en väljer att agera i framtiden, skulle möjligen ett ickevåldsligt agerande bidra 

till att det inte är ett direkt våld som används i framtiden men risken för att en konflikt yttrar 

sig i ett strukturellt eller kulturellt våld kvarstår. 

 Jag menar alltså att det ickevåld som Sharp presenterar visserligen är 

ickevåldsligt sett till att det inte brukas ett fysiskt våld och att syftet med det kan sägas vara 

att åtgärda det strukturella våldet i ett samhälle men att metoderna inte är särskilt 

användningsbara när det gäller att komma åt det kulturella våldet. Sharps ickevåld riskerar 

visserligen att i mindre utsträckning spä på de attityder och känslor som bidrar till den 

destruktiva dynamiken i en konfliktfylld relation än våld men fungerar inte heller, enligt min 

analys, för att omvandla dem till konstruktiva attityder och känslor. Om vi går tillbaka till ett 

av de hypotetiska scenarierna från Västsahara där aktivisterna från NOVA skulle använda sig 

av metoden förföljelse av individer och följa efter ledande inom POLISARIO dag som natt 

för att visa sitt missnöje med som slutligt mål att tvinga dem att ändra ståndpunkt. Det är 

handlingar som visserligen inte innebär fysiskt våld men jag menar att det definitivt begränsar 

de förföljda individernas möjlighet till självrealisering och skapar eller spär på negativa 

känslor och attityder hos dem. Det kan, precis som Johan Galtung menar, visserligen innebära 

en lösning på den omedelbara konflikten men kan antagligen lägga grunden för att nya 

konflikter ska växa fram. 

 Det ska dock sägas att problemet med Sharps metoder ju snarare är att de 

producerar förändring för snabbt. Gandhis metoder byggde på kamp under en lång tid där det 

fanns utrymme för handling såväl som dialog. Det är inte alla förunnat att ha den tiden eller 

utrymmet att agera så. I kontexten där NOVA verkar behöver de ungas frustration hela tiden 

hanteras eftersom den riskerar att mynna ut i en avbruten vapenvila och en upptrappad 

konflikt. Att i ett sådant läge föra fram idéer om långsiktig ickevåldslig kamp där en gör sig 

villig till kompromiss kan ge andra mindre önskvärda effekter. På det sättet är det ickevåld 

som Galtung och Gandhi pratar om abstrakt och utopiskt i sitt strävande, det skulle kunna 

kallas för elitistiskt. Där har Sharp mer att bidra med då hans metoder bygger på ett brett 

deltagande där alla är välkomna, oavsett om du är villig att ha dialog eller kompromissa. I en 

så pass långdragen konflikt som Västsahara finns det tusentals anhöriga till offer på båda 

sidor, att avkräva dem ett löfte om villighet till dialog med samma personer som kan ha tagit 

livet av deras nära och kära riskerar att uppfattas som okänsligt och kan snarare skapa 

splittring än den disciplin som både Sharp och Gandhi nämner som omistligt för en lyckad 

ickevåldskampanj. 
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 Vi har också sett en skillnad i vilken arena och inom vilken kontext som 

Galtung och Sharps teorier rör sig. Galtung behandlar konflikter på ett generellt plan medan 

Sharp framförallt ägnar sig åt en situation som berör maktbalansen inom ett samhälle. Det 

handlar framförallt om hur en diktatur kan förvandlas till en demokrati. Det går att 

argumentera för att det i en sådan situation redan finns mekanismer för att hantera framtida 

konflikter på det konstruktiva sätt som Galtung eftersträvar men jag menar att det även i den 

situationen är värdefullt att lägga tid på dialog och samtal. Annars riskerar ickevåldet att bli 

en våldsam kamp utan vapen. 

 Det finns alltså en fara med ickevåldet såsom Sharp beskriver det och det lånar 

sig inte rakt av till att lösa alla typer av konflikter. Det kan stoppa den våldsamma 

manifesteringen av en konflikt och lösa den omedelbara inkompabiliteten men ger inga 

egentliga verktyg för att förändra känslorna och attityderna parterna emellan vilket inte 

transformerar relationen A+B+C till en konstruktiv relation.  
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10 Sammanfattande reflektion 
Den här uppsatsen började med frågan: Är ickevåld möjligt att använda för att lösa konflikter 

generellt och i Västsahara speciellt? Vilka konsekvenser kan ickevåldet få för möjligheterna 

för konfliktlösning? 

 Vi har sett att det är möjligt att använda ickevåld som ett verktyg för att uppnå 

fred, det är till och med önskvärt för att underlätta förändringen i förhållandet mellan 

inkompabilitet, attityder, känslor och manifestation av konflikt från något destruktivt till 

någonting konstruktivt. 

  Vi har också sett att Sharps metoder för att lösa en konflikt är effektiva men att 

de samtidigt riskerar att lägga grunden för framtida konflikter då de inte ger nog utrymme för 

omsorg om motståndaren vilket i sin tur inte skapar förutsättningar för att attityder och 

känslor ska kunna förändras på det sättet som krävs för att framtida konflikter ska hanteras 

konstruktivt och inte destruktivt. I Västsahara skulle de möjligen kunna användas för att 

förändra maktförhållanden och skapa andra förutsättningar för dialog men de är inte 

tillräckligt för att helt få slut på konflikten. 

Den något underväldigande slutsatsen är alltså att det inte finns någon snabb väg 

till en hållbar fred. Det finns alternativa, mer effektiva, metoder än våldet. De här metoderna 

är visserligen en någorlunda försäkran om att färre människor kommer att komma till skada 

men de är samtidigt inte en vaccination mot att fortsatta konflikter inte kommer att bryta ut. 

Min slutsats är att det alltid krävs dialog och möten mellan de olika parterna i en konflikt för 

att en hållbar fred ska kunna uppnås. Precis som att det finns flera parter i en konflikt finns det 

flera parter i ett fredsbygge. 

 Att lösa en konflikt, att skapa fred där det tidigare har funnits krig, är inte enkelt. 

Det tar tid såväl som kraft, kompromissvilja och kreativitet. Men är det någonting som arbetet 

med den här uppsatsen har övertygat mig om så är det att vi måste våga lägga den tiden, våga 

kompromissa och våga dialog. Vi måste våga andra vägar än våldet. Först då kan vi komma 

närmre den tillvaro som människor i alla tider har strävat och längtat efter: fred. 
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