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Den 21:e november 1999 tog sig solidaritetsaktivister in på det militära träningslägret Fort 

Benning i USA.1 Det var i åminnelse av tioårsdagen då sex Jesuitpräster, deras hushållerska 

och hennes dotter mördades av militären i El Salvador. Aktivisterna var denna dag klädda i 

sorgekläder och gick in på det militära träningsområdet bärandes på kistor och kors. På korsen 

stod namn på "försvunna", dödade eller torterade människor från regimer i Latinamerika. 

Några av aktivisterna bar vita "dödsmasker", andra var röda i ansiktet av blodfärg. Bland de 

civilt olydiga fanns Hollywoodstjärnan Martin Sheen, den katolska prästen Daniel Berrigan 

och den guatemaltekiska medborgarrättsaktivisten Adriana Portillo-Bartow. Under en helg 

hade 12 000 människor från skiftande bakgrund och nationalitet samlats i ett protestmöte mot 

den amerikanska arméns School of the Americas. Av dem var det 4 408 personer som tog 

steget in på det militära träningsläger där Latinamerikanska officerare utbildas i strids- och 

förhörsteknik. Deras syfte var att stänga anläggningen genom att ockupera den. Inne på 

området arresterades de av polisen. Var och en av solidaritetsaktivisterna riskerade flera 

månaders fängelsestraff. Några fördes bort sjungande. Andra grälade på poliserna för deras 

lydnad till ett system som kränker mänskliga rättigheter. I enlighet med aktionens riktlinjer 

använde sig aktivisterna inte av våld mot människor i försvar av ockupationen. Aktionen var 

gjord i offentlighet, utannonserad i förväg för myndigheterna och där de arresterade tog 

personligt ansvar för det "lagbrott" de gjort.  

Ockupationen av Fort Benning den 21:e november 1999 var en speciell variant av 

motståndshandling, en ”ickevåldsaktion”.2

 



 Sociala rörelser som använder ickevåldsmotstånd i sina försök att nå samhällsförändring, 

är numera inte ett ovanligt fenomen i världen. Sådana rörelser har ibland nått framgångar, 

även mot brutala regimer (Zunes 1999:302-322). För fredsforskning är ickevåldsrörelser 

intressanta eftersom de försöker bekämpa krig och diktatur med fredliga medel. Rörelserna 

pekar på en möjlighet till fredlig social förändring, även under svåra förhållanden. 

Fredsforskarens uppgift blir att undersöka ickevåldskampens villkor och dynamik.  

Denna artikel diskuterar ickevåldsrörelsens speciella förhållande till makt. Vilka dolda 

möjligheter och problem finns bakom det uppenbara, bakom retoriken om 

”ickevåldsmotstånd”? Forskning kring ickevåldsrörelser saknar problematiserande 

diskussioner om rörelsers egna maktproduktion, de nya former av makt som oavsiktligt 

uppkommer inom en rörelse eller som resultat av kampens metoder.3  

Jag undersöker två frågor. Dels frågar jag mig om det är en rimlig möjlighet att 

ickevåldsmotstånd kan påverka maktförhållanden. Dels frågar jag mig vilka nya former av 

makt som kan uppstå direkt ur ickevåldsrörelsens ansats. Båda frågorna kretsar kring 

ickevåldsrörelsens makthanterande. 

En ickevåldsrörelse förstås här som en rörelse där människor i sitt agerande försöker 

förena mål och medel, i en tradition som skapades av Mohandas K. Gandhi, den person som 

gav begreppet "ickevåldsmotstånd" både ett praktiskt och teoretiskt innehåll. Jag intresserar 

mig för politiska ickevåldsrörelser som i senmoderna organisationssamhällen handlar mot 

”våld” och ”förtryck”, samtidigt som de själva försöker att undvika att använda våld och 

förtryck. I den indiska anti-koloniala befrielserörelsen formades under Gandhis ledning en 

tradition av ”ickevåldsmotstånd” under början av 1900-talet.  

Moderna rörelser, nationella såväl som internationella, som följt och utvecklat den 

gandhianska traditionen är exempelvis medborgarrättsrörelsen i USA, delar av 

antiapartheidrörelsen i Sydafrika, trädkramarna i den indiska Chipkorörelsen, 

jordockuperande lantarbetare i Brasilien, massaktionerna mot kärnvapen i England under 

1960-talet och fredslägren vid kärnvapenbaser runt om i Västeuropa under 1980-talet, 

exempelvis det välkända kvinnofredslägret Greenham Common i England.  

Kombinationen av makt och ickevåldsmotstånd är ett ganska okänt vetenskapligt område, 

där ickevåldsteori och maktteori möts. Inom forskningen förekommer enstaka maktanalyser 

av ickevåldsrörelser och då med ett fokus på hur rörelser kan förändra ett samhälles 

maktförhållanden genom sina motståndsmetoder (Sharp 1973; Zunes 1999; McAdam et al 

1996). Författare som berör ickevåldsrörelser diskuterar vilka möjligheter 
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ickevåldsmotståndet har att påverka politiska institutioners makt, framförallt militären och 

nationalstaten. Ibland diskuteras även motstånd mot ekonomiska institutioner såsom 

kapitalistiska företag. Det innebär att författarna fokuserar på ickevåldsrörelsers relationer 

med dess motparter eller måltavlor.  

Den amerikanske sociologen Gene Sharp, som är en av de få som även diskuterar interna 

maktprocesser i rörelser, problematiserar inte utan menar att det huvudsakligen sker en rad 

demokratiserande processer. Aktivisterna får ett ökat självförtroende, lär sig samarbete och en 

decentralisering av makt sker i samhället genom ickevåldsrörelsers motståndskamp (Sharp 

1973:777-810; 1980:60ff.). Ickevåldsrörelsers maktanvändande ses som något positivt och 

maktproblemen betraktas som mindre allvarliga än de som uppstår i militära 

motståndsrörelser eller i en nationalstat.  

Sharps böcker (1973; 1979; 1980) är klassiska verk inom både ickevåldsforskningen och 

ickevåldsrörelsen. Sharp menar att strategisk maktkamp är ett utmärkande drag för det 

gandhianska ickevåldsmotståndet. Men till skillnad mot honom menar jag att även 

ickevåldsmotståndets kommunikativa sanningsorientering är avgörande. Än mer avgörande är 

kanske den motsättning som uppstår mellan makt och sanning inom rörelsen. Jag kommer att 

argumentera för att ickevåldsmotstånd innebär ett sanningssökande genom 

dialogunderlättande och maktbrytande. Utifrån denna omtolkning av ickevåldsmotstånd 

tänker jag visa att Sharp underskattar rörelsernas produktion av nya maktproblem. 

 

Här undersöker jag enbart de grundläggande möjligheter och problem ickevåldsmotståndet 

har i sitt hanterande av makt i konflikter. En principiell diskussion som därmed rör 

makthanteringen i ickevåldets teoretiska ansats. För en framtida forskning finns ett behov av 

undersökningar av de specifika dynamiker, betydelser och typologier för makt som uppstår i 

ickevåldsrörelser, i interna och externa relationer, under och efter de sociala förändringar 

dessa rörelser strävar efter. Maktens former och innehåll beror rimligen på vilken typ av 

konfliktfråga, motståndsmetod eller relation man undersöker.  

Rörelseforskare har betonat betydelsen av kampen om definitioner i senmoderna sociala 

rörelser, exempelvis Alberto Melucci (1996). Det verkar vara en av de former för 

makthanterande som även ickevåldsrörelser använder. Kombinationen av ickevåld och rörelse 

skapar dock en speciell maktdynamik och makthantering. Här behandlas inte de generella 

aspekterna av makt i rörelser, som rör teknologi, organisation, identitetskonstruktion, 
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politiska möjligheter, kommunikation, kunskap och resurser - utan just kombinationen 

ickevåld och makt i rörelser. 

Jag undersöker inte heller varför man lyder eller gör motstånd – en intressant och stor 

fråga för framtida forskning. I denna text utgår jag från lydnadens och ickevåldsmotståndets 

faktum, att människor faktiskt agerar, oavsett vad skälen eller orsaken kan vara – och 

undersöker inneboende villkor för dessa fenomen.  

Min forskningsansats är inspirerad av kritisk teori och hermeneutik. Det innebär att jag i 

min tolkande undersökning även provar möjligheten om det som är kunde vara annorlunda. 

En kritisk teori söker efter möjligheter till människors befrielse. I denna undersökning 

problematiserar jag ickevåldsrörelsens teoretiska perspektiv, i syfte att stärka en fredlig kamp 

mot våld och förtryck. Undersökningens syfte uttrycker ett personligt ställningstagande för 

ambitionen att åstadkomma någon slags fredlig social förändring av en världsordning där 

miljoner dödas av krig, förtrycks och svälter ihjäl. Varje människa lever oundvikligen genom 

en ideologi – vilken antingen uttrycks explicit eller implicit – en ideologi som formats av ens 

grupptillhörighet (Ricouer 1981:222-246; Bourdieu 1990). Vetenskaplig verksamhet kräver 

dock att man försöker att kritiskt, systematiskt och offentligt reflektera över ens observationer 

av den sociala verkligheten. Huruvida jag i någon mån lyckas med det är upp till läsarna av 

denna text. En forskare bör söka att uppenbara dolda sammanhang i den sociala verkligheten, 

inte söka bekräftelse av egna redan etablerade övertygelser. Jag har valt att motverka mitt 

ideologiska perspektiv genom att söka motsägelser till det som kan verka hoppfullt hos det 

undersökta fenomenet: ickevåldsrörelsens möjlighet att bidra till en fredlig social förändring. 

I detta kritiska syfte tar jag hjälp av Michel Foucault och maktdiskursens nyare teorier som 

just motsäger förenklade maktanalyser. I den mån det visar sig att ickevåldsrörelsens dolda 

problematik går att motverka, hoppas jag texten kan fungera som ett bidrag till en reell 

möjlighet att utföra fredlig kamp för fred.  

I texten används en del värdeladdade begrepp – exempelvis förtryck, befrielse, ickevåld 

och sanning. Jag utgår då från begreppens immanenta betydelse, alltså den betydelse de ges 

inom det studerade fenomenet - ickevåldsrörelsen. Min forskningsmetod består av ett kritiskt 

omtolkande av centrala begrepps betydelser, där motsägelser, tvetydigheter och spänningar 

bryts mot varandra. Här finns dock enbart möjlighet att mer utförligt diskutera innehållet i de 

mest centrala begreppen som rör textens tema - makt och motstånd. 
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Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att denna text handlar om vår längtan efter befrielse 

från maktens mest extrema variant – förtryck. Och då en genuin befrielse som inte bara 

medför att vi skapar nytt förtryck.  

 

 

Makt som underordning 
"If the state is to exist, the dominated must obey the authority claimed by the powers that be" 

Max Weber (Sharp 1980:212). 

 

Dominans, auktoritet och tvång (coercion), implicerar en handling ”ovanifrån” i en hierarki 

och förstås vanligen som ”makt” (Weber 1986; Waters 1994). Ibland ses även våld som makt. 

Enligt ickevåldsrörelsen är dock inte tvång, dominans eller våld det som utmärker ”makt” 

som socialt fenomen. Ickevåldsrörelser hanterar makt som ett accepterat underordnande. 

Makt förstås inte primärt som en handling ”ovanifrån”, utan istället som en aktiv handling 

”underifrån”. I grunden ses denna underordning som godkänd av de underordnade, även om 

den kan vara ofrivilligt accepterad i form av lydnad (Sharp 1973:7-62; Weber 1986:33). 

”Therefore, all government is based upon consent” (Sharp 1973:28). Denna maktsyn verkar 

vara gemensam för olika ickevåldsrörelser (Sharp 1973:6; Zunes 1999:2). Maktförhållanden 

skapas alltså enligt ickevåldsrörelsen genom underordning, lydnad, frivilligt eller ofrivilligt 

samarbete.  

För Gene Sharp är ickevåldsmotstånd något man väljer i ett medvetet beslut, om man bara 

lär sig ickevåldets tekniker och inser vilken styrka som ligger i organiserat och strategiskt 

motstånd. Hans syn på både makt och motstånd är alltså ganska pragmatisk och teknisk. Det 

har sina fördelar, eftersom Sharp mer än någon annan har presenterat ett smörgåsbord av 

motståndsmöjligheter för den ickevåldsaktivist som är beredd att använda detta batteri av 

tekniker.  

Men hans förenklade syn har en rad nackdelar. Ickevåldsrörelsens maktsyn skiljer sig från 

mer etablerade perspektiv och är en av flera tänkbara. Den intressanta frågan är om 

ickevåldsrörelsens perspektiv på makt är en hållbar möjlighet. Överlever den en kritisk 

granskning? Gene Sharp presenteras ibland som den främste uttolkaren av denna maktsyn 

som den förstås idag. Först skall jag diskutera Sharps resonemang och sedan i nästa avsnitt 

försöka genomföra den nödvändiga vidareutvecklingen av perspektivet med hjälp av 

framförallt den franske idéhistorikern Michel Foucault. 
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Sharp har utvecklat en teori om ickevåldsmotstånd och makt (Sharp 1973; 1979; 1980). 

Sharp definierar social makt som förmågan att kontrollera andras beteende, direkt eller 

indirekt, genom handling av grupper av människor, vilkas handlingar påverkar andra grupper 

av människor (Sharp 1973:7f.). Det uttrycks i en strategisk maktkamp mellan aktörer. Den 

politiska makten är en form av social makt som rör politiska frågor. Politisk makt handlar om 

den totala auktoriteten och påverkan som en makthavare kan använda för att få igenom sin 

vilja, eller för andra människor att förhindra makthavaren. Sharps utgångspunkt är alltså en 

ganska traditionell definition av makt. Det unika bidraget till maktdiskussionen ligger i hans 

kombination och utveckling av maktteorier från Gandhi och Hanna Arendt (jfr Arendts 

maktteori i Follers kapitel). Gandhi poängterar styrkan i olydnaden och Arendt talar om makt 

som en kreativ mänsklig förmåga att handla kollektivt. För Sharp blir motståndets motmakt en 

form av kollektiv olydnad.  

Sharps utgångspunkt är en kritik av, vad han kallar, den etablerade ”fasta enhetsteorin”, 

vilken går ut på att människor är beroende av regeringar, att politisk makt är massiv och 

enhetlig, att makten verkligen kan komma från några få människor, att den makten är varaktig 

och självförevigande (Sharp 1973:7ff.). Det är en ytterst förenklad maktteori eller uppfattning 

som dock kan beskriva verkligheten korrekt, om och endast om både oppositionen och 

subjekten för maktutövningen kan förmås att tro på den och därmed agera som om den vore 

sann (Sharp 1973:9). Enhetsteorin har skapat det absurda fenomenet att ett helt land med 

miljoner innevånare kan vara ockuperat enbart genom att dess parlamentsbyggnad är 

övertaget och dess regering fängslad. Dessutom är enhetsteorin grunden till tron på det 

politiska våldet, speciellt den militära kampen, menar Sharp, som ser kriget som ett fenomen 

grundat på denna maktsyn.4  

I utvecklandet av sin egen maktsyn kommer Sharp fram till att makt ytterst sett baseras på 

samarbete från den underlydande och att lydnad i grunden är ett frivilligt val (Sharp 

1973:25ff. Se även Gramsci om hegemoni i T. Jansons kapitel). Varje maktsystem är byggt på 

hierarkier av lydnadskedjor där ledaren alltid står och faller med maktpyramidens åtlydnad av 

hans ord. (I denna text skriver jag ”han” om ledaren eftersom makthavare traditionellt är män)  

Enligt Sharp lyder människor av många olika skäl, bland annat vana, rädsla för straff, 

känsla av moralisk skyldighet, självintresse på grund av förmåner, psykologisk identifikation 

med ledargruppen, uppgivet accepterande eller frånvaro av självförtroende och resurser. Det 

är en stor fråga i sig att utreda varför människor väljer att lyda andra eller väljer att göra 
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motstånd, speciellt om vi antar att vår vilja åtminstone delvis formas av makt. Sharp efterlyser 

forskning kring hur viljan formas av institutioner och hur den kan befrias (Sharp 1980:20). 

För denna texts syfte räcker det att konstatera att människor faktiskt underordnar sig, oavsett 

vad det beror på. 

Hur som helst så är lydnaden inte automatisk. Här skiljer sig Sharp från Arendt då Sharp 

menar att den underordnades lydnad är en form av frivilligt samarbete. Denna frivillighet ger 

motståndet nya och oanade möjligheter att förändra maktrelationer, möjligheter som Sharp tar 

som sin uppgift att utforska. Man kan inte tvinga någon till något om denne inte är rädd för 

straffet (Sharp 1973:28). Olydnaden är alltid möjlig och det är en grupps relation till straffet 

som avgör om de vågar vägra makthavarens order, regler eller lagar. Jag förstår därmed att 

nyckeln till framgångsrikt motstånd ligger i att finna sätt att förändra relationen till straffet. 

Våldet är en central del av straffet i en maktrelation. Arendt menar att ”den extrema 

formen för makt är Alla mot En, den extrema formen för våld är En mot Alla” (i Waters 

1994). Makt ses alltså av Arendt som byggt på någon form av samarbete mellan människor 

och våld i grunden som en individuell handling. Här har alltså Arendt och Sharp en liknande 

utgångspunkt men Sharp kritiserar Arendt och betonar att våld inte kan ses som enbart ett 

uttryck för ”irrationellt vrede”, utan våld är ett funktionellt instrument för vissa politiska mål 

(Sharp 1980:158). Därför krävs ett alternativ menar han. Våld, inte makt, är det moraliska 

problemet och är det som kan och bör avskaffas (Sharp 1980:190). Sharp bygger alltså vidare 

på Arendts resonemang om makt som politisk organisation, men lägger tonvikten på 

ickevåldstekniker för sanktioner, som alternativ till våld i maktkampen (Sharp 1980:23f.).  

Motstånd i form av ickevåldsaktioner är grundad på uppfattningen att regeringar är 

beroende av människor, att makt är mångfaldig, att politisk makt är sårbar - därför att den 

beror av många grupper i kontrollen av maktkällorna (Sharp 1980:23f.). Ickevåldsmotståndet 

bygger på synen att politisk makt lättast kan kontrolleras vid dess ursprung (Sharp 1973:10). 

Det är just i olika gruppers kollektiva samarbete som ett samhälles makt formas och 

förändras. Det är i (re)produktionen av ekonomi, organisation, ideologi och befolkning som 

ledarnas makt hämtar sin näring. Och näringen kommer från den underlydande befolkningen. 

Sharp uppmärksammar dock inte att det finns grupper som makten klarar sig utan 

(Burrowes 1999:83-96). Det finns grupper som är exkluderade och ändå underordnade. Men 

det väsentliga i detta sammanhang är att en sådan kritik inte omkullkastar maktteorin som 

helhet. Den medför endast att ickevåldskampen måste organiseras bland de grupper som 

makten faktiskt beror av (Burrowes 1999:96).  
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De sociala rötterna till makt ser Sharp i auktoritet, mänskliga resurser, kunskap och 

förmåga, psykologiska och ideologiska faktorer, materiella resurser och sanktioner (Sharp 

1973:11f.). Makten beror helt på hur mycket av dessa resurser makthavaren har tillgång till, 

vilket i sin tur beror på graden av samarbete från de underordnade, dem som makten utövas 

mot och de som är allierade med makthavaren. Den springande punkten i detta 

maktperspektiv är att i ett samhälle så ligger alla avgörande maktkällor utanför makthavaren 

själv. En skicklig ledare spelar på de känslor och traditioner som finns hos de underlydande 

och använder sig av sin karismatiska personlighet men det förändrar inte det faktum att 

maktens källor ligger bortom honom själv. Karisma är betydelsefullt just för att makthavaren 

är beroende av människors hänförelse för att få tillgång till makt. 

Makthavaren skapar själv ingen makt utan ges makt av andra i deras samarbete och stöd 

till honom. Det är just i makthavarens beroenderelation som lydnadens frivillighet, ledarens 

svaghet och motståndets möjligheter uppenbaras.  

Det samarbete och den lydnad som genererar makt består av att aktivt stödja eller passivt 

acceptera makthavarens krav eller bestämmelser. Makthavaren är beroende av samarbete från 

en del av medborgarna för att sköta det ekonomiska och administrativa systemet. Men han är 

också beroende av att befolkningen betalar skatt och följer reglerna och lagarna i 

samhällssystemet och inte gör samlat motstånd.  

Därav följer att ju mer omfattande och detaljerad en ledares makt och kontroll är, desto 

mer beroende är han av de underlydandes samarbete. Alltså är ett senmodernt, komplext 

organiserat och högteknologiskt samhälle, än mer beroende av olika gruppers samarbete eller 

lydnad för att fungera. Det skulle samtidigt innebära att ickevåld har fler möjligheter till 

motstånd i senmoderna organisationssamhällen än tidigare i historien.  

Sharp pekar ut en väg för ickevåldsmotstånd och anger en rad grundläggande tekniker och 

dynamiker. Den historiska forskning han genomfört utgör bakgrunden för hans analyser och 

ger oss mängder med exempel på hur ickevåldsligt motstånd kan variera beroende på 

samhälle och situation (Sharp 1973:109-445). 

Utifrån Sharps maktteori kan vi ana att det skapas möjligheter till motstånd mot makt 

genom organiserat och strategiskt användande av olika olydnadstekniker. Utifrån ett 

perspektiv där makt anses komma ur samarbete och lydnad, kan vi förstå ickevåldsrörelsers 

olydnad som ett förändringsmedel av samhället och makten. Vi anar att organiserat 

ickevåldsmotstånd i form av olydnadshandlingar kan vara kraftfullt genom att det är en 

handlingstyp som berör själva grunden för makt - om nu denna maktsyn är korrekt.  
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Man kan alltså utifrån Sharp hävda att medborgarna eller folket i ett samhälle ytterst sett 

har makten i sina händer. Sedan är det dock en helt annan fråga om medborgarna är medvetna 

om detta eller i praktiken har förmågan att förändra maktrelationen. Medborgarnas möjlighet 

att göra motstånd har ju dessutom att göra med om makten kan verka i det dolda och forma 

människor eller inte. Om makten kan forma vårt sätt att tänka, känna och bete oss, blir det 

genast svårare att göra motstånd. Då är makten införlivad i oss som individer och i vår kultur. 

Då blir kanske till och med samtalet om motstånd präglat av maktprocesser. Det är just här 

som Sharp förenklar maktens förmåga att påverka motståndets villkor. 

 

Sharps perspektiv är visserligen fruktbart för att förstå ickevåld men samtidigt ganska 

endimensionellt (Holm 1978; McGuinness 1994; Burrowes 1999:83-96). Med en förenklad 

syn på makt blir även förståelsen av motstånd förenklat. Jag menar att Sharp framförallt 

saknar den formande makten. Den makt som formar oss som människor, vårt sätt att tänka, 

känna och handla. Nedan kommer jag utifrån Foucault att argumentera för att makt inte enbart 

är förbjudande, utan också något formande och delvis införlivat i människors medvetande, 

språk och beteende. Det gör att människors vilja, till underordning eller motstånd, inte enkelt 

kan separeras från den makt vi talar om. 

Trots allt menar jag att Sharps teori om makt och motstånd öppnar dörrarna för en ny 

möjlig förståelse för makt. Det är nödvändigt att ta ett steg vidare från Sharp och se hur vår 

förståelse av ickevåldsrörelsens maktperspektiv förändras om nu makt är ett formande 

fenomen. Sharps resonemang utgår från förekomsten av en medveten och fri vilja som inte är 

formad av makt (Sharp 1973:25-32). Men jag menar att idén om en fri vilja inte är avgörande 

för teorins överlevnad. Teorin bygger ytterst sett på det faktum att underordning skapas eller 

förändras, inte hur det går till (se Sharp 1980:98, 212 och 341). Även om makt formar 

människors vilja och handlingar kan faktum kvarstå, att makt uppstår i den underordnades 

medverkan. 

 

 

Underordningen som en process 
 

Man kan säga att Sharp och Foucault kompletterar varandra. Båda två undersöker strategier 

och tekniker, Sharp motståndets och Foucault maktens. Samtidigt är de teoretiska skillnaderna 

avsevärda. De är visserligen eniga i en syn på makt som instabil, föränderlig och utspridd – 
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men Sharp ser till skillnad mot Foucault makten som ett noll-summe spel (McGuinness 1994). 

När maktkampen leder till en grupps makt, minskar andras. Foucault däremot menar att 

makten kan öka utan att minska någon annanstans. Sharps maktsyn är präglad av en 

anglosaxisk subjektsfilosofi, där individer med fria viljor försöker styra andra mot deras vilja. 

För Foucault är det av större intresse hur maktens olika tekniker formar våra handlingar och 

viljor.  

Formandet sker via tekniker och samtalsformer (diskurser) som är verksamma oavsett vad 

de inblandade människorna vill eller inte vill. Makt är ”not built up out of ’wills’ (individual 

or collective), nor…derivable from interests” (Foucault 1980:188), ”neither given, nor 

exchanged, nor recovered, but rather exercised…in action” (1980:89) within ”an unequal and 

relatively stable relation of forces” (1980:200). Makt handlar om hur handlingar, oberoende 

av aktörers avsikter, faktiskt kan strukturera andra möjliga handlingars utrymme (Foucault 

enligt Beronius 1986:25). Jag menar på ett liknande sätt att underordning inte nödvändigtvis 

beror på den personliga viljan hos de inblandade, utan på det sociala faktum att ett beteende 

underordnas.  

Enligt Foucault är makt en produktiv dominansaktivitet som är relativt självständig. Den 

agerande individen har inte kontroll över aktiviteten, snarare har beteendet kontroll över 

henne och formar hennes personlighet.  Makt är ”något man utövar snarare än besitter…den 

samfällda verkan av strategiska positioner…[Makt tillämpas inte] som ett tvång eller förbud, 

gentemot dem ’som inte har den’. Den omger dem, den sprids genom dem, den stöder sig på 

dem, liksom de själva i sin kamp mot makten i sin tur tar spjärn mot de grepp den har om 

dem” (Foucault 1974:36-37).  

 Därmed kan man säga att Foucault på ett sätt faktiskt hävdar det motsatta till Sharp. 

Ickevåldsaktivisten kan inte befinna sig ”utanför” makten, fatta ett beslut om motstånd och 

sedan agera mot makten. Motståndet finns visserligen som en möjlighet men dess fibertrådar 

har trängt in i ickevåldsaktivistens tänkande, språk, metoder och kultur. Det är inte 

makthavare som ges makt genom de lydandes underordning, utan ett antal tekniker som 

dominerar de som utövar teknikerna. För Sharp sker maktkampen mellan aktörer, för Foucault 

formar maktkampen aktörerna. Frågan är dock om det måste innebära att förståelsen av makt 

som underordning inte håller.  

Det är viktigt att vi inte blandar samman makt med makttekniker. Hos Foucault framstår 

makten ibland som en kraft utan individer eller aktörer (Foucault 1980:117). Antagligen är 

det inte så man skall förstå makt enligt Foucault men en del av hans efterföljare har en 
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tendens att helt avskaffa aktören (Cheater 1999:1-10). Risken finns att makt mytologiseras 

som helt självständiga tekniker och samtalsformer. Men makttekniker eller språk behöver 

tillämpas och alltså även följas, annars är de inte effektiva för skapandet av makt. 

Makttekniker och diskurser är sociala, inte självagerande objekt. När vi underordnar vårt 

beteende en rutinisering eller ett teknikschema, blir vi en del av maktformandet. Om det sen 

är det vi vill göra eller det vi helt enkelt bara gör utan att tänka oss för, är inte det avgörande. 

Makten verkar i alla fall, genom att vårt agerande formar en underordning. 

Foucault har felaktigt kritiserats för att reducera allt till makt (Foucault 1994b:133). För 

Foucault verkar trots allt ett maktfritt utrymme finnas någonstans. Aktörens beslut är inte helt 

determinerat av makt. Foucault talar om ”plebejer” (”plebs”), ett drag ”in the social body, in 

classes, groups and individuals themselves which in some sense escapes relations of power” 

(Foucault 1980:137-138). Det är ingen social enhet utan en kvalité eller aspekt av olika 

enheter. Plebejen undviker makt genom att befinna sig i maktens gränsland eller undersida – 

och intressant nog, genom att inte göra motstånd, att inte engagera sig. När det oregerliga 

motståndet stabiliseras finns risken att makt lyckas tränga igenom och prägla motståndet. Då 

kan motståndet normaliseras, disciplineras och formas av maktens tekniker. Därmed är det, 

enligt Foucault, alltså så att det finns sociala fenomen som inte domineras av makt – samtidigt 

som ingen människa eller grupp som helhet kan befinna sig utanför makten.  

 

 

 

Makt som underordning 

 

Den vetenskapliga maktdiskursen är upptagen av diskussionen kring maktens olika aspekter, 

ofta i exklusiva teorier som anger en bestämd maktform som den enda giltiga (Vinthagen 

1998c). En inflation uppstår där det är svårt att se något som inte är ”makt” eller vad som är 

utmärkande för fenomenet ”makt”. Några författare, såsom Foucault, fokuserar helt på hur 

makt fungerar, vilka tekniker som används och hur makter manifesterar sig på olika sätt. 

Faktum är att Foucault medvetet undviker frågan om vad det gemensamma för ”makt” är 

(Foucault 1994b:128f.). 

Det är viktigt att utreda maktens olika former och aspekter men en förståelse av vad som 

utmärker makt kan inte baseras på enskilda uttryck för makt. Utifrån Sharp har vi sett att inom 

ickevåldstraditionen förstås makt som kopplat till samarbete, lydnad eller underordning 
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(Sharp 1973;1979; Gandhi 1970). Jag skall här försöka utveckla på vilket sätt en sådan syn på 

makt faktiskt kan vara både rimlig och kanske även förenande för flera idag skilda synsätt.  

Följande definition är tänkbar: Makt är en interaktion där en person eller en grupp 

överlåter samordningen av eller innehållet i interaktionen till någon eller något. Här förstås 

en interaktion av handlingar i en vid betydelse – ett övergripande begrepp både för en persons 

samspel med sin omgivning och ett socialt samspel mellan flera personer. I samspelet kan 

människors handlingar utgöras av så kallade talhandlingar (samtal) eller andra handlingar. 

Interaktionen mellan människor kan ske via materiella eller symboliska objekt, där 

skillnader i tid och rum gör att de interagerande människorna inte nödvändigtvis har någon 

direkt kontakt med varandra. Det behöver inte vara en person som är föremål för den makt vi 

ger bort. Det man lyder, det vill säga det man ger ansvar för sin interaktion kan vara en 

person, grupp, eller nation men det kan lika väl vara en idé, princip, plats, gudomlighet, 

maskin, ideologi, tradition eller en del av naturen. Personen som ger bort kontrollen över sitt 

handlande behöver inte heller känna sig tvingad, utan är kanske inte ens medveten om den 

makt som ges bort.  

Den person som blir överordnad i maktrelationen kan driva på underordningen genom 

lockelser, hot eller manipulation. Men han behöver inte nödvändigtvis vara medveten om vad 

som sker eller ens vilja att den andre underordnar sig. I Monthy Pytons filmsatir över Jesus 

och kristendomen, Life of Brian, försöker stackars Brian förklara för skaran av lärljungar som 

han upptäcker har samlats utanför hans fönster att han faktiskt inte är Frälsaren. Men de ger 

inte upp utan är övertygade att han är den Utvalde. Förtvivlat utropar han: ”Tänk själva!”. 

Och de svarar unisont: ”Ja Herre, lär oss mer!”.  

Makt blir då en speciell form av interaktion. En interaktion där någon underordnar sig. 

Underordningen befinner sig i en relation till någon eller något men relationen är inte statisk. 

Definitionen innebär att makt är en möjlighet, något vi kan välja bort. Underordningen är inte 

enbart ett tillstånd, utan en aktiv handling – att underordna sig. 

 

 

Underordningens skilda manifestationer 

 

Makt framträder som överordning i sociala relationer när vi ser dess manifestation eller 

resultat. Men man kan välja att se makt som en underordningsprocess där de som är 
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underordnade, kontinuerligt ger bort sin självständighet eller handlingarnas innehåll. Därmed 

skapas ett tillstånd som ser ut som överordning eller dominans men egentligen inte är det. 

Underordningen kan manifestera sig på en rad skiftande sätt. Makt kan fungera både 

hindrande och skapande beroende på underordningens karaktär (Haugaard 1997:65). Även 

icke-handlande blir en form av underordning, när makten förmår oss att undvika att göra 

specifika handlingar eller hindrar att öppna konflikter uppstår (Lukes 1974:16-23). I sådana 

situationer är det dock avsevärt mycket svårare att fastställa att makt verkligen förekommer. 

Varje handling innebär ju att man väljer bort andra möjliga handlingar.  

Makt visar sig som strukturerat eller regelbundet socialt handlande med vissa centrerade 

platser där koordineringen av handlandet sker. Underordningen kan vara tillfällig, medveten, i 

enlighet med eller mot någons vilja. Eller så kan underordningen vara mer permanent och 

omedveten genom införlivade beteendemönster. Det införlivande beteendet kan vara i form av 

mentala tankescheman, vilka styr hur vi tänker och föreställer oss världen. Införlivningen kan 

även förstelna som halvautomatiserade fysiska beteendemönster och därmed bli en del av vår 

kropp, ett habitus (Bourdieu 1990). Genom studier av olika folkgrupper och klasser har Pierre 

Bourdieu visat på hur vi människor förvärvar ett beteende som blir en del av vår personlighet. 

Habitus handlar om att man halvt medvetet under ens uppväxt i en samhällsklass förvärvar 

förkroppsligade handlingsmönster, vilka senare i livet blir en del av ens personlighet och 

beteende. Man underordnar sig alltså vissa gruppspecifika beteendescheman vilka formar ens 

vilja och tankesätt, även om man inte fattar ett ursprungligt medvetet beslut om underordning. 

Människor införlivas på detta sätt genom socialiseringen in i en familj, klass, kultur eller 

grupp och deras specifika handlingsmönster och verklighetsbild. Denna internalisering av ens 

historia och position i samhället blir så att säga en del av ens person och tankesätt, därmed 

uppstår svårigheter att välja eller tänka utanför detta invanda mönster (Broady 1991:225-233). 

I och med att makten ”bor” i den underordnade blir motståndet svårare. 

Men där makten finns, finns också motståndet. Trots allt finns ”no relations of power 

without resistance...[and it] exists all the more by being in the same place as power” (Foucault 

1980:142). Underordningen eller makten är ett mångfacetterat och föränderligt mönster av 

makter eftersom varje enskild relation kan vara en maktrelation där en ständig kraftkamp 

förekommer (Foucault 1980:141f.). Kampen kan ske i form av en observerbar kamp på en 

arena (Dahl enligt Lukes 1974:11-15), en endast delvis observerbar konkurrens på ett socialt 

fält mellan människor med olika socialt kapital (Bourdieu enligt Broady 1991) eller i det 

dolda formandet av människors önskningar och upplevelser (Lukes 1974:21-25).  
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Men ibland uppstår stabilitet, vilket kan anta formen av juridiskt reglerad auktoritet eller 

rent av ömsesidiga kontrakt (Waters 1994. Foucault 1994b:30). Rimligen finns det vissa 

situationer då en bestämd underordning är både demokratiskt beslutad och moraliskt 

önskvärd, något vi alltså borde eftersträva. Det är fullt möjligt att människor kan föredra en 

viss underordning framför en annan och väljer att begränsa sin handlingsfrihet (Pye 1985). I 

sådana fall är det troligt att maktordningen inte möter speciellt mycket motstånd. Därmed kan 

den anta en stabil karaktär. Dock handlar denna text om ickevåldsaktivisters motstånd mot en 

specifik underordning. 

Även om makt inte skall blandas samman med dess manifestationer i form av olika 

tillgångar såsom pengar, vapen, positioner eller eliters kunskap, vilja och personliga karisma 

– så är sammankopplingen inte orimlig. Dessa manifestationer kan fungera som redskap för 

maktreproduktion i speciella fall. I de sociala situationer där stabila, omedvetna och 

okritiserade maktförhållanden existerar, kan makt betraktas som om eliters vilja eller pengar 

var en maktkraft i sig eller som om makt var en egendom vilken kan ägas och tagas i 

besittning (Friberg 1973:34-75. Waters 1994).  

”Makten” hos det liberala samhällets parlamentsbyggnad eller företagsstyrelse kan bli en 

så stark myt, att dessa institutioners ”makthavare” kan få en socialt magisk roll. Som genom 

trolldom kan ”makthavarna” genom ett par ord förmå tusentals att underordna sig och 

förändra sitt beteende. I sin stabilitet materialiseras makten, som sociala fakta. En kraftfull 

maktsymbolik uppstår. Den som sitter i ”maktens hus” "har" makt eftersom det är så 

människor behandlar den som sitter där. Genom att i god formell ordning eller i en kupp 

fysiskt erövra ”maktens hus” kan makthavande erhållas. Därmed är en ”makthavare” inte 

enbart en myt. Som faktisk mottagare av människors underordning är den mytologiske 

makthavaren en reell makthavare. Egendomar eller positioner ”är” makt om och endast om 

egendomar och positioner främjar ett underordnande beteende. Skapandet av underordning i 

ett samhälle kan underlättas genom att personer ges fördelar (pengar, förmåner, uppskattning, 

positioner etc.) eller hotas med nackdelar (sanktioner av olika slag). Men än mer avgörande är 

formandet av föreställningen att makten är önskvärd. 

Trots maktens mångfald av manifestationsformer menar jag att faktum kvarstår. 

Makthavaren är en makthavare endast så länge som människor fortsätter att reproducera 

makten. Ju fler människor som vägrar underordna sig desto mindre makt har en ledare. Om de 

grupper som ger makthavaren tillgång till maktkällorna vägrar lyda så upphör han att vara en 

makthavare. När de underordnade inte längre lyder är makthavaren maktlös. Ju mer en viss 
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grupp klarar av att utstå makthavarens sanktioner och avstå från hans lockelser, desto mindre 

makt har makthavaren över den gruppen. Dessutom är det så att just själva förekomsten av 

incitament - ”moroten och piskan” - antyder att makten är beroende av ett visst samarbete från 

dem som underordnar sig.  

Att makten verkligen är beroende av samarbete framhävs av att även stabila diktaturer 

ibland reagerar med massiva sanktioner och förföljelser av ett fåtal som gör motstånd. Det är 

ett faktum att det oftast också finns de som trots allt väljer att göra motstånd genom att inte 

underordna sig. Kanske är det så att makthavarna känner av sin egen sårbarhet och sitt 

beroende av omfattande medverkan från den befolkning som förser makten med sin styrka. 

Ibland verkar de uppfatta sitt beroende tydligare än vad de underordnade gör. 

När ett förtryckt folk ser detta och ges möjligheter att bryta sin medverkan, sitter 

makthavaren löst. Redan 1920 hävdade Gandhi att Indien kunde befria sig så snart folket 

insåg det orättfärdiga och bräckliga i ett par tusen engelsmäns styre av detta väldiga land 

(Sharp 1979:44ff., 54). England skulle inte ens kunna bygga och sköta alla de fängelser som 

skulle behövas för att hålla ordning på miljoner indier den dagen de valde att göra civil 

olydnad mot kolonialregimen och istället valde att följa sina egna "lagar", besluten från det 

parallella ”parlament” som befrielserörelsens indiska kongress utgjorde. England skulle 

dessutom inte tjäna något på att ha kvar sin koloni om administrationen och ekonomin 

kollapsade. Efter ett par decennier förverkligades Gandhis revolutionerande idé. Indien blev 

självständigt genom en kamp som skett i form av massiv ickevåldslig civil olydnad. 

 

Eftersom makt verkar kunna förekomma även när aktören agerar huvudsakligen efter sitt 

eget intresse, medvetet och av fri vilja – kan maktens betydelse vara komplicerat att belägga.5 

Man kan hävda att människor genom sitt invanda tankesätt inte handlar i enlighet med deras 

”objektiva” intresse men dessa människor lär ha en egen uppfattning om vad som är deras 

intresse(n). Frågan är då om någon objektivt kan bestämma en persons eller en grupps intresse 

(Clegg 1989:91f.). Men utifrån ett perspektiv på makt som faktisk underordning kan makt 

lättare fastställas. Makt föreligger helt enkelt om man kan konstatera att aktören överger sitt 

individuella och praktiska ansvar för det egna handlandet. Däremot är det svårare att fastställa 

hur betydelsefull en viss maktrelation är. Typexemplet på ansvarsöverlämnande skulle vara 

arbetaren som handlar genom sin kollektiva fackorganisation för att förbättra sina 

arbetsvillkor men som låter de professionella fackföreningsledarna bestämma vad som skall 

förbättras. Utifrån intresseteori hävdas alltså att frågan om det råder ett maktförhållande beror 
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på om arbetarens intressen tillgodoses eller inte. Men i ett sådant resonemang uppstår en rad 

vetenskapliga och moraliska problem eftersom man implicit påstår att friska, vuxna 

människor inte själva kan veta vad som är bäst för dem. 

 

 

Underordningen som social konstruktion 

 

Det som är karakteristiskt för fenomenet makt är just övergivandet av det egna initiativet, 

betydelsegivandet eller koordineringen i den sociala interaktionen. Vilket kan ske helt eller 

delvis, medvetet eller omedvetet. Det är draget av medverkan i underordningen som gör den 

så speciell. I analytisk mening kan inte makt tagas eller ägas, det kan endast givas bort och då 

enbart tillfälligt. Man kan säga att ett socialt handlingssamspel reduceras till en gemensam 

handling eller att den självständiga aktören reduceras till ett redskap. Som renodlad form är 

makt en interaktion där flera människor handlar som en person, som om de hade reducerats 

till en hjärna och en kropp. I verkligheten kommer vi dock att upptäcka en rad blandformer, 

där olika maktrelationer korsar varandra i motsägelsefulla mönster. Samtidigt förekommer 

även motstånd eller en maktkamp i dessa komplexa maktrelationer.  

Även om underordning är det förenande för maktens olika manifestationsformer så är dess 

tekniker obegränsade. Mänskligheten har utvecklat omfattande kulturella variationer och 

former för underordning genom sin historia. Fysisk disciplin, retorik, separering i kategorier, 

uteslutning, isolering, övervakning, standardisering, kunskapsprov eller bestraffning är bara 

några exempel på tekniker för maktutövning. Makthavare, vetenskapsmän och maktsystem 

har med tiden utvecklat sofistikerad kunskap och traditioner för hur man kan förmå 

människor att underordna sig. 

Jag tror dock man begår ett misstag i fall man tillskriver makthavare personligen en 

självständig kontroll eller medvetenhet om dessa tekniker. Naturligtvis har många 

makttekniker utvecklats medvetet i syfte att bevara och utöka makt men den omfattande makt 

som utövas i moderna samhällen idag, är knappast en konspiration utan snarare oavsiktliga 

konsekvenser av reformer av tidigare grovt auktoritära och våldsamma regimer (Foucault 

enligt Haugaard 1997:65 och 87-92; Foucault 1980:120). De liberala reformisternas kritik av 

medeltidens offentliga och brutala straffande av brottslingar på stadens torg, har istället gett 

oss fängelsernas och mentalsjukhusens avancerade tekniker för kontroll och normativt styrda 

beteendeförändring. De avvikande utsätts inte längre för våldsam smärta, utan istället för en 
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hel vetenskap av beteendekontroll i ”totala institutioner”, det vill säga isolerade sociala 

sammanhang där alla delar av individers liv formas. Intressant nog har alltså försöken att 

minska maktens straffande brutalitet istället ökat makten genom tillskott av sofistikerade och 

dolda former för underordning.  

De mest avancerade formerna av maktutövning sker genom de tekniker eller diskurser som 

formar människors vilja, tankesätt och syn på sina intressen. Genom att etablera 

föreställningen om att maktordningen är rätt, naturlig eller fördelaktig kan människor förmås 

att se sin lydnad som en plikt, nödvändighet eller mognad. Just sammankopplingar mellan 

sanning, lag och makt står i centrum för Foucaults kritiska maktundersökningar (Foucault 

1980:109-133). Kunskap blir därmed en fråga om formande tekniker där en 

föreställningsvärld skapas som bevarar eller utvecklar makt. Maktdiskursernas ”kunskap” blir 

så mycket effektivare just genom att det inte behöver finnas någon konspiratör som styr. Det 

räcker med att teknikerna sprider sig genom historien och i den social organiseringen. Ett 

nätverk av makttrådar utan centrum tränger igenom den samhälliga kroppen. Våldet gör ont, 

märks och syns medan makten kan vara som radioaktiv strålning: luktlös, smaklös och 

osynlig. 

Det vore ett stort misstag om man förstod makt som frivillig eller legitim underordning 

bara för att fenomenet inbegriper en avgörande grad av samarbete eller aktiv handling från 

den som underordnas. Samarbetet i en maktrelation behöver inte vara ömsesidig, utan kan 

mycket väl vara exploaterande. Samarbetet i maktrelationer betraktas i ickevåldsrörelsen till 

och med som en förvrängning av den ideala form för samarbete och förståelse som 

ickevåldsrörelsen strävar efter (Vinthagen 1998a). Manipulation, tvång, hot, fattigdom och 

traditioners likriktning gör att den underordnades medverkan uppstår ur en snårskog av 

lögner, förnekanden och begränsningar. Dessutom lever vi med en existentiell otillräcklighet 

där det är svårt att uppfylla moralen eller göra det vi önskar vi skulle kunna göra av våra liv.  

När jag skriver om makt som ett ”ansvarsöverlämnande” av egna handlingar handlar det 

om det praktiska ansvaret, förmågan att ta initiativ, bestämma och styra sitt handlande. Det 

handlar inte om ansvar i någon slags etisk betydelse. Den underordnade har inte skuld till 

makten som utövas mot henne bara för att hon medverkar. Det vore naivt att påstå att den som 

medverkar får skylla sig själv när det går illa. Om man skall tala om skuld så ligger skulden 

rimligen hos den som drar nytta av maktrelationen, inte hos den som exploateras. Att den som 

är underordnad visar sig ha möjligheter att göra motstånd genom att sluta medverka, innebär 

snarare att det finns hopp om motstånd mot maktövergrepp. Frågan om vilket medansvar eller 
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vilken del i skulden den underordnade har, är en etisk bedömning som måste ta hänsyn till hur 

underordningen har skapats - oftast under en kombination av hot och lockelser men 

framförallt under en livslång formningsprocess – och vad som är rimligt för en enskild 

människa att göra eller orka med i en given situation eller position. Den etiska bedömningen 

ligger dock utanför denna undersökning. 

Men även när underordningen är resultat av en icke-ömsesidig och utnyttjande interaktion, 

verkar det rimligt att hävda att makt baseras på någon slags medverkan från den 

underordnade. Utifrån ickevåldsrörelsens maktperspektiv kan vi säga att det handlar om en 

förvrängd medverkan, genom att kontrollen och innehållet ges över till någon annan eller 

något som får bestämma handlandets mening, orientering och innehåll. När beteendet 

förvrängs styrs agerandet inte längre av den handlande själv och den specifika situationen, 

utan av mer eller mindre stabila intressen utanför aktören själv. 

Makten är inte absolut eller statisk. Makten finns så länge den reproduceras, så länge de 

underordnade fortsätter att överlåta ansvaret för sitt eget handlande. Möjligheten att dirigera 

sitt eget handlande ges inte bort helt och hållet. Handlandet kan återtagas, även om 

återtagandet kanske innebär en process av ”avlärning” och reformering av gamla 

beteendemönster. Nedbrytningen av vanemönster kan ta tid för att bli betydelsefull. Därmed 

är maktrelationer principiellt förändringsbara samtidigt som maktrelationer som över tid blivit 

socialt etablerade kanske endast är trögrörliga. Detta innebär att makt i en mer avgörande och 

grundläggande betydelse handlar om aktiviteter och relationer såsom vanor, roller, strukturer 

och tolkningar. Inte dess manifestationer i form av maktsymboler. 

Även om makt alltså leder till centralisering av interaktioner så är dess olika maktcentra 

tillfälliga. En interaktions centrum förflyttas beroende på hur interaktionen förändras. Varje 

specifik mikrointeraktion kan vara en relation där makt förekommer och därför är makt i 

sociala grupper inte en fast helhet utan multicentrerad, komplex, porös och motsägelsefull. 

 

Detta innebär att makt är en självklar aspekt av socialt liv såsom vi känner till det. Ett 

socialt liv helt befriat från makt handlar snarare om våra önskvärda utopier eller drömbilder, 

vilka laddas av en begriplig men orealistisk längtan efter frihet. Men trots allt förekommer det 

situationer eller relationer som inte präglas av makt. Dessutom kan makt vara av större eller 

mindre betydelse i olika sammanhang.  

Bara för att vi kan konstatera att människor underordnar sig och att makt förekommer 

betyder det inte att vi funnit något som hjälper oss att förklara sociala fenomen. Det innebär 
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inte heller att vi funnit något som är odemokratiskt eller omoraliskt. Alla människor låter 

ibland andra intressen eller personer avgöra deras handlingar. Det kan då vara problematiskt 

att avgöra om makten som manifesteras är avgörande eller inte. Ibland är makt trivialt och 

försumbart. Och ibland är istället även tillfälliga handlingar och till synes triviala 

maktrelationer helt avgörande för att förstå varför saker händer.  

Makten är dock tydligare när ett underordningsmönster framträder i sociala interaktioner 

eller relationer. När vi kan avslöja en struktur av underordning i ett socialt sammanhang kan 

vi konstatera förekomsten av en mer permanent maktrelation. Men inte ens en stabil 

maktrelation måste vara av avgörande betydelse.  

Varje samhälle behöver en ordning av något slag även om det inte är självklart att denna 

ordning måste vara hierarkisk och präglad av olika mönster av över- och underordning. 

Huruvida en stabil och avgörande underordningen verkligen är önskvärd eller inte, är dock en 

annan fråga som vi inte kan fördjupa oss i här.  

 

 

Tvång och makt 

 

Normalt räcker det med varje samhälles behov av social ordning, förekomsten av långvariga 

traditioner, socialiseringen av nya generationer, ekonomiska fördelar och legitimerande 

ideologier, för att förmå de flesta människor i ett samhälle att inordna sig. Denna 

underordning efter det existerande politiska systemet och makthavarnas vilja kan tänkas ske 

genom ett hängivet stöd eller motvilligt accepterande. I en sådan stabil ordning behövs 

tvångsåtgärder och våld enbart för att kontrollera de mindre grupper som gör motstånd eller 

de större grupper som ibland försöker överutnyttja systemet. I många samhällen finns 

dessutom en stor grupp människor som övertygade stödjer och upprätthåller maktordningen. 

Dessa människor ser ofta underordningen inte bara som moraliskt riktig eller nödvändig, utan 

även som en moralisk skyldighet och naturlig ordning. Ja, de kan till och med glädjas över 

välsignelsen att få lov att underordna sig det existerande systemet. 

Tvång kan därmed vara en förutsättning för att förmå människor att underordna sig men 

inte nödvändigtvis, eftersom makt i vardagssituationer uppstår genom ett odramatiskt och 

naturligt inövande av handlingsmönster där en underordning uppstår som nästan blir ett 

automatiskt beteende (Bourdieu 1990).  
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I varje kulturs socialisering leds vi människor från barnsben genom, vad man kan kalla 

handlingsförmedlingar, sociala institutioner där vi lär oss att överlämna ansvaret för 

handlandet till erkända principer eller auktoriteter. Ansvarsöverlämnandet för det egna 

handlandet formas efterhand till något normalt, naturligt och självklart, ibland till och med till 

något moraliskt önskvärt i arbete, politik, familj och vardag. Förekomsten i varje kultur av 

maktorienterade religioner, mytologier och ideologier är centrala delar av förvrängningen av 

vår förståelse hur makt produceras. Den tragiska situationen uppstår att just de människor 

som är grunden till maktens styrka, upplever sig maktlösa och kan inte se varifrån de 

maktfullkomliga får sin kraft.  

I extrema situationer, då vi blir akut medvetna om valet att lyda eller inte, kan det vara för 

sent att vägra eftersom den mängd makt som ackumulerats genom våra trögföränderliga 

beteendevanor i sociala strukturer kanske är överväldigande. Då upplevs den egna medverkan 

i maktrelationen som ett effektivt tvång. Beslutet att handla tas av oss själva men vi ser det 

inte. Så länge vi handlar är olydnad dock möjlig trots ”tvånget”. Begreppet att handla innebär 

automatiskt att vi kunde ha beslutat oss för att inte handla. Teoretiskt kommer det därför alltid 

att finnas åtminstone ett alternativ till det faktiska handlande som sker.  

Men tvånget kan vara ett verkligt tvång, ett effektivt tvång. Användandet av fysiskt 

tvingande kraft är i strikt mening ingen social interaktion - socialt samspel - och kan därför 

inte vara en maktrelation (Sharp 1973:27). Det finns nämligen ingen aktör som underordnar 

sig i aktiv medverkan. Här förstås tvingande kraftanvändande som de typfall där man bär 

iväg, binder fast, skadar eller dödar en person, det vill säga situationer där inget som helst 

deltagande i interaktionen krävs från den som utsätts.6 Resultatet är oberoende av den som 

förvandlas till ett offer. Här förekommer snarare en fysikalisk kraftutveckling med 

matematiskt beräkningsbara orsaker och effekter.  

När människor skadas av den tvingande kraften kallas det vanligen ”våld” (Coady 

1999:23-38). Förmågan att använda våld är ofta kopplad till makt genom att vara ett resultat 

av många människors organiserade underordning i produktionen av vapen och dödande. Men 

våld är inte makt i sig själv. I en social situation är det möjligt att våld är sammankopplat med 

makt i vissa situationer, samtidigt som våld och makt är skilda fenomen. Skillnaden är att en 

våldshandling enbart kräver den ena partens beslut. Makt förutsätter den underordnades 

godkännande i handling och det är så den får sin verkan. Även maktkritikerns motvilliga och 

konkreta medverkan krävs. För att bli effektiv behöver makten alla inblandades erkännande. 

Makt är något som vi ger eller erbjuds. Våld däremot, kräver inte medverkan. Våld 
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förutsätter enbart någons enväldiga utövande gentemot någon annan. Våld utövar man eller 

drabbas man helt enkelt av. Makt förutsätter att vi fortfarande är aktörer med våldet gör oss 

till offer. 

Makt och våld är därmed skilda fenomen. Makt och våld kan antingen motverka varandra 

eller stärka varandra. Våld kan användas för att hota dem som inte lyder eller böjer sig för de 

normala teknikerna för beteendeformning (Cox 1993:52; Arendt 1972). I de sammanhang  

och på de platser där makten regerar utan utmaning, behövs inte våld, åtminstone inte för 

tillfället. Samtidigt gäller det omvända förhållandet. I ett analytiskt perspektiv är makt 

frånvarande där våld används. Rent krasst: våldets mest extrema resultat, dödandet av en 

människa, medför att den som dödats aldrig kommer att underordna sig igen. Dödandet 

innebär alltså en absolut frånvaro av makt i just det fallet. Jag menar därför att våld egentligen 

är ett tecken på maktens oförmåga eller frånvaro. 

Men makten kan dra nytta av våldsanvändandets påverkan på människor. Våldets 

maktfunktion består i hotet om skada eller smärta, vilket kan främja underordning. Ibland 

behöver hotet göras trovärdigt genom att våldet används. Men då gäller det att bara döda 

tillräckligt många för att förmå de andra att underordna sig. Dödar man fler, försvinner basen 

för maktordningen. På så sätt är våld en möjlig stöttepelare till makt, inte makt i sig själv. Vi 

ser hur militär våldsteknik används för att stödja vitt skilda kulturers maktordning. Våld kan 

därmed indirekt främja frivilligt eller ofrivilligt samarbete och därmed underordning.  

Våld producerar dock inte makt med någon slags automatik. Ofta möter våldsanvändande 

ett motstånd vilket visar på möjligheten till att inte underordna sig. Även i extrema 

våldsregimer förekommer ibland motstånd. I de nazistiska koncentrationslägren, där vem som 

helst av oss antagligen skulle underordna oss terrorregimen, förekom otroligt nog en hel del 

motstånd och till och med regelrätta uppror.  

Våld kan dessutom underminera redan etablerad makt. Den människa som hotas av våld 

från flera håll tvingas välja vem hon skall underordna sig. Våld kan därmed även användas för 

att stoppa människor från att underordna sig en viss person eller ordning. Våldsmotstånd 

används kanske i förhoppningen om att kunna skapa en mindre förtryckande samhällsform, 

men vanligen skyddas även detta nya samhälle av en ny och ofta starkare maktordning. Om 

våldsmotståndet segrar riskerar alltså folket att hamna i en starkare underordning som enligt 

befriarna är ”bättre”.7 Här finns en rad intressanta möjligheter och problem. Frågan om våldet 

som motståndsmetod ligger dock utanför denna texts ämne.  
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Det väsentliga i detta sammanhang är att människor även när de står inför våldets brutala 

hot har ett val. De kan välja att lyda eller välja att trots allt göra motstånd och därmed vägra 

att underordna sig. Makt, förstådd som underordning eller ett bortgivande av ansvar i sociala 

interaktioner, förutsätter att den underordnade individen faktiskt har en kapacitet att handla 

och interagera med andra, även en kapacitet till motstånd. Makt tolkad i det perspektiv som 

ickevåldsrörelsen ser verkligheten, innebär faktiskt att människor aldrig står helt maktlösa.  

 

Makt är en form av interaktion men interaktion är inte i sig makt, makt är ett specialfall av 

interaktion. Interaktion eller samarbete kan lika väl baseras på dialog eller konsensus, 

ömsesidiga och jämlika överenskommelser, där makt inte påverkar själva överenskommelsen 

i någon avgörande betydelse. Samma sak gäller socialisation eller social träning av nya 

medlemmar i en kultur, vilket i ett maktsystem innehåller centrala maktinslag, utan att för den 

skull i sig själv vara makt. Socialisering kan lika väl baseras på rent intima kontakter, dialog 

och en kontinuerlig och avgörande frihet att välja. Dessa sociala aktiviteter är inte med 

nödvändighet baserade på underordning. Däremot kan de innehålla både tydliga och dolda 

inslag av underordning. För att kunna säga om och till vilken grad makt förekommer i ett 

socialt sammanhang, krävs en konkret undersökning av specifika fall. Den genomträngande 

mångfalden eller ”kapillära” karaktären hos makt, som Foucault beskrivit, innebär att makt 

kan tränga in överallt, i de mest osannolika platser och tidpunkter. När till och med det språk 

eller den samtalskultur vi använder för att tala vetenskapligt om makt infekteras av 

makttekniker, är det minst sagt komplicerat att veta vad som är vad och därmed att finna sätt 

att göra motstånd (se B. Anderssons kapitel).  

Liksom Sharp har jag alltså argumenterat för att man kan förstå makt som en form av 

lydnad eller underordning, där en medverkan eller samarbete från den underordnade är 

avgörande. Men till skillnad mot Sharp har jag argumenterat utifrån Foucault att makten är ett 

självklart och mångfacetterat inslag i social verksamhet och därmed också en tyst formgivare 

av oss som människor. Därmed är inte motståndskämpens vilja eller medvetande fri från 

makt.  

Till skillnad mot Foucault har jag argumenterat för att införlivade makttekniker, går att 

förena med en syn på makt som underordning. Jag skulle till och med vilja hävda att 

Foucaults dominanstekniker förutsätter en underordningens medverkan från individerna. 

Annars kan inte teknikerna dominera oss. 
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Makten skapar alltså subjektet, individen eller aktören - men är inte den enda formgivaren. 

Om individen var totalt betingad så vore det effektivt tvång, inte makt, vi talade om. Därmed 

skulle individen upphöra att vara en handlande aktör. Människan skulle i så fall framstå som 

ett rent offer, en effekt av historien och inget mer än så. Den teoretiska idén om ”total makt” 

förefaller inte rimlig när vi ser hur makt – trots dess utveckling, spridning och organisering av 

nya tekniker genom historien – ändå möts av motstånd av något slag. Även om ifrågasättandet 

av makt leder till en motståndspraktik som skapar nya former av makt, visar ifrågasättandet 

att makten inte är total. Men det är sant enbart om makt och motstånd är skilda saker, vilket 

jag kommer att hävda att de åtminstone kan vara.  

Foucault visar oss hur maktens tekniker fungerar och poängterar att motståndet alltid finns 

närvarande där makten existerar – men han hjälper oss inte att förstå ”how it is possible, what 

it is for, or why it merits our support” (Cohen & Arato 1992:294). Motstånd handlar inte 

enbart om en maktkamp eller en motmakt (Foucault enligt Beronius 1986:25ff.), utan är ett 

annat fenomen än makt. Även om makten i praktiken tränger igenom, måste motstånd rent 

analytiskt vara något annat. Annars är det inte ”motstånd” vi talar om utan enbart en ny 

maktteknik.  

Det är här Gandhi och ickevåldsrörelsen kan hjälpa vår förståelse. I ickevåldstraditionen är 

makt underordning och motstånd är hindrandet, eller ytterst sett upplösandet, av 

underordning. 

 

 

 

Motståndet mot underordning 
 

Maktens främsta uttryck är kanske just i formandet av våra föreställningar om hur makt eller 

motstånd blir möjligt. Makt har en egen existens i kraft av människors upplevelser och 

föreställningar av den. Människorna som är maktens objekt och subjekt har idéer och 

uppfattningar om vad ”makt” är, vilka spelar roll för hur de sedan handlar eller förhåller sig 

till varandra i sociala situationer. Makt utövas ibland i situationer där både maktfullkomlighet 

och maktlöshet uttrycks. Maktlöshet behöver, liksom maktfullkomlighet, sin egen 

legitimerande ideologi. När handlingar görs som om makt existerar, då har makt en social 

existens, i kraft av sina konsekvenser.8 Om makt förstås som någon slags påtaglig och stabil 
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dominans sprungen ur en avlägsen plats, blir motstånd svårt att föreställa sig och kanske rent 

av ”orealistiskt”. 

Om vi förstår makt som underordning, i enlighet med ickevåldsrörelsen, så har det en rad 

konsekvenser för hur vi skall förstå motstånd. Motstånd blir att försöka stoppa eller bryta 

relationer där människor görs till redskap för andra eller tjänare i en hierarki. Motståndet kan 

riktas mot underordningens strukturer, processer, relationer eller tekniker. Motstånd innebär 

därför ett hindrande av underordning.  

Foucault har visat att både makt och motstånd kan formas i flera olika globala och lokala 

strategier (Foucault 1980:142). Därför utformas hindrandet av underordning på olika sätt i de 

konkreta fallen, beroende på vilken makt man bekämpar och i vilken situation.  

På en utopisk nivå handlar ickevåldsrörelsens projekt om en upplösning av underordning, 

vilket skapar utrymme för en social ordning som alla berörda i fria överenskommelser enats 

om. Men i praktiken handlar ickevåldsmotstånd om att försöka hindra den underordning som 

existerar och som de aktuella aktivisterna anser är felaktig.  

Förhindrande av underordning kan tänkas ske på flera olika sätt i en ickevåldsrörelse. 

Litteraturen ger olika förslag på kategoriseringar av ickevåldsmetoder (Bondurant 1988; 

Gandhi 1970; Naess 1974; Sharp 1973). 9 Med utgångspunkt i dessa sammanfattningar av 

ickevåldskampen vill jag här urskilja ett antal principiellt skilda ickevåldsmetoder som 

samtliga utgör sätt att förhindra sociala maktsystem eller relationer av underordning.  

Vi har konstaterat att våld antagligen kan användas i motståndet mot makt. Genom en 

motståndsrörelses våldsanvändande kan statens våldsapparat tas bort och därmed det hot som 

stödjer statens makt. Men eftersom underordning i grunden inte uppstår genom effektivt tvång 

utan framförallt genom de underlydandes egna samarbete så verkar inte våld vara absolut 

nödvändigt eller ens centralt för att göra motstånd mot makt. För denna texts syfte räcker det 

att man konstaterar att det finns en analytisk skillnad mellan målet att göra motstånd eller 

förändra maktrelationer och medlet våld, som visserligen kan användas för att göra motstånd, 

men som bara är ett av flera tänkbara medel. Gandhianskt ickevåld är alltså ett annat tänkbart 

medel. För Gandhi var ickevåld en kamp mot både våld och makt, i ett försök att nå både 

försoning och sanning.  

Motståndet kräver alltså inte våldsanvändande. Men om makten stöds av våldshot verkar 

det å andra sidan vara nödvändigt för en motståndsrörelses framgång, att man fortsätter 

kampen trots motparters eller makthavares hot om, eller användande av våld. Annars skulle 

ickevåldsmotstånd behöva avbrytas varje gång det hotades med våld. 
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En rad olika motståndstyper kan urskiljas. Motståndet kan innebära kommunikativa försök 

till övertygande med hjälp av exempelvis vädjande, vittnande, nytolkningar, information, 

goda motargument, symboliska motsägelser eller uppluckrande av känslomässiga 

blockeringar. Motparter, de som underordnar sig eller för tillfället neutrala parter kan kanske 

förmås att ändra uppfattning och agerande i maktrelationen genom dialoger och 

förhandlingar. Men i maktpräglade konflikter är troligen dialog inte tillräcklig, utan även 

skapandet av ett konkurrerande och alternativt relations- och interaktionsmönster, via 

formandet av parallella kulturella, ekonomiska eller politiska institutioner, kan krävas. Här 

skapas socialt utrymme för en nyordning. Den sociala integrationen av det nya samhället och 

skapandet av alternativ till de ”förtryckande” institutioner rörelsen försöker omkullkasta, lyfte 

Gandhi fram genom vad han kallade ”det konstruktiva programmet”. Där skulle 

ickevåldsaktivisten lägga sin största energi. Ett motstånd mot eller nedrivande av förtryck är i 

sig inte ickevåld eller tillräckligt för social förändring, enligt Gandhi. Det nya samhället 

uppstår inte med enkelhet ur det gamla samhällets aska. Det nya samhället skall man börja 

utveckla redan under motståndskampen både för att trovärdigt visa vad man vill ha istället 

och för att göra framgången möjlig (Sharp 1979:81). 

Det gandhianska motståndet innebär ett motstånd mot motpartens roll i en förtryckande 

social struktur och ett samtidigt samarbete med motparten som människa och del i en 

mänsklig enhet (Burrows 1996:108; Galtung & Naess 1990:147-153, 199ff och 243). För 

Gandhi var det avgörande att ickevåldsaktivisten både skyddade motpartens legitima behov 

och kom till undsättning när motpartens personliga säkerhet var hotad. Rörelsen bör även 

försöka finna stödgrupper till motparten som kan tänkas delta i något samarbetsprojekt. Då 

det finns något man redan är överens om bör man söka efter samarbetsprojekt med sin 

motpart. På så sätt kan emotionella band och den konstruktiva förändringen av samhället 

främjas – samt fiendebilder och motpartens maktbas försvagas. Detta samarbete kan därmed 

både stärka de ickevåldsliga sidorna av samhället och ge en grund för samarbetsförmåga 

mellan konfliktparterna. Skapande av nya konkurrerande institutioner som kan ersätta det 

ickevåldsrörelsen bekämpar kompletteras alltså med stärkandet av de existerande institutioner 

som inte är del av det man bekämpar. Tillsammans med hundratals andra indier tog Gandhi 

exempelvis frivilligt värvning i en brittisk sjukvårdsenhet under boerkriget. I samband med 

den västtyska ickevåldsrörelsens blockader av kärnvapenbasen i Mutlangen på 1980-talet, 
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betraktade några av organisatörerna det som en lika viktig del av kampen att bjuda militärer 

på middag i sina hem, medan andra aktivister drack öl i lokalsamhällets pub med militärer. 

Fredsaktivisterna och militärerna hade kanske olika syften men de kunde ändå mötas 

gemensamt kring något. Här ses alltså motparten som en människa trots konfliktsituationen 

och antas dela åtminstone några värderingar och önskemål med ickevåldsrörelsen. 

Kombinationen av både fokuserat samarbete och icke-samarbete med motparten, är ett uttryck 

för den motsägelsefulla ansats som präglar ickevåldsrörelsen.  

När makten är omfattande behöver troligen ickevåldsmotståndet även utföras genom att 

undandra sin underordning. Här kan man tänka sig både ett undvikande av maktrelationer där 

geografiska eller sociala frizoner etableras och en vägran att överlämna det egna ansvaret för 

sitt handlande i existerande maktrelationer via exempelvis egen ordervägran eller bojkott. 

Men även om många övertygas och vägrar underordna sig, finns kanske en effektiv grupp 

av människor som underordnar sig. Man kan även tänka sig ett direkt hindrande eller 

blockerande av andra människors pågående ansvarsöverlämnande eller maktsystems 

processer. Det kan tänkas ske via aktionsformer som exempelvis kollektiva och organiserade 

strejker, sabotage eller civil olydnad såsom ockupationen av School of the Americas som 

beskrevs i inledningen. 

Ibland är det svårt att kategorisera en specifik handling, eftersom den har flera aspekter 

och ingår i ett sammanhang. Emigration kan förstås som delvis en vägran – att delta i 

aktiviteterna eller identifieringen såsom medborgare av ett speciellt land eller en plats – och 

delvis ett undvikande från förföljelser, för att finna ett nytt liv någon annanstans. 

Massemigration förespråkades såsom motståndshandling av Gandhi och genomfördes av 

tusentals människor i det östtyska ickevåldsmotståndet mot kommunistregimen 1989.  

Undvikande av makt kan framstå som en motsats till ”motstånd”, men det ingår i en 

rörelses kombination av motståndshandlingar och strategi. Genom undvikande av någon 

aspekt av den dominerande makten skapas nämligen utrymme för handling, eftertanke och 

initiativ – samtidigt som en frånvaro uppstår för makthavaren. Ibland kan just undvikandet 

eller att ”inte uttrycka sitt motstånd” mot en hegemoni vara nödvändigt för framgång för en 

underordnad grupp (Cheater 1999:5), eller rent av vara en förutsättning för att makten inte 

skall kunna dominera (Foucault 1980:138). 

Dessa ickevåldets motståndsmetoder kan tillsammans skapa utrymme för mobilisering och 

allianser (via dialog, samarbete och förhandling), alternativa sociala system (konstruktivt 

arbete och konkurrens), undandragande av stöd och medverkan för det existerande systemet 

 26



(vägran och undvikande) och göra existerande systems processer svårgenomförda eller rent av 

omöjliga (hindrande). Sammantagna kan metoderna i bästa fall leda till dialog och 

förhandling med olika maktgrupper vilket kan möjliggöra en ny och mer accepterad social 

ordning. Maktgrupperna behöver inte enbart utgöras av eliter eller ledare. I detta makt- och 

motståndsperspektiv blir det minst lika viktigt att förhandla med de som underordnar sig, som 

att förhandla med ”makthavare”. Det är ju trots allt de som bär upp makten. 

Underordning skapas i avancerade och komplexa sociala system. Därmed verkar det 

rimligt att även motståndet behöver vara mångfacetterat och organiserat. 

Kombinationen av fokuserat samarbete och icke-samarbete med motparten är en central 

aspekt av ickevåldsmotståndet. Trots att kombinationen skapar en ovanlig motsägelsefullhet 

ter den sig rimlig. Varje samhälle kräver som sagt någon form av ordning eller integration för 

att fungera och en effektiv bojkott eller vägran att samarbeta riskerar att leda till sammanbrott 

av den sociala ordningen. Skapandet av nya ordningsformer parallellt med undvikandet av 

existerande institutioner kan kanske motverka denna risk för sammanbrott.  

Andra ickevåldsmetoder än de jag beskrivit finns kanske men det är svårt att föreställa sig 

en framgångsrik ickevåldsrörelses motståndskamp utan dessa metoder.  

Ickevåldsmotstånd kan därmed förstås som ett agerande vilket innehåller ett uthärdande av 

våld och ett undvikande, alternativskapande och hindrande av både underordning och våld - i 

ett försök att underminera makten och våldets legitimitet och skapa förutsättningar till 

försoning och dialog. Det skulle innebära att ickevåldsrörelser i princip är väl anpassade för 

motstånd mot makt. Ickevåldskampen verkar dessutom ha förutsättningar att fungera som en 

form av fredlig konflikthantering i maktpräglade konflikter (Vinthagen 1998a). 

Huruvida ickevåldsmetoder är effektiva i praktiken eller inte, får andra undersökningar 

svara på. Vissa undersökningar tyder dock på att det kan vara så (Martin 1993; Randle 1994; 

Zunes 1999). Rörelsers kamp utan större våldsanvändande har framgångsrikt förts mot brutala 

regimer, såsom exempelvis i Filippinerna, Sydafrika och Polen under 1980-talet.  

 

 

Ickevåldsmotståndets dimensioner 

 

Vår uppmärksamhet skall nu vändas mot ickevåldskampens möjligheter att göra motstånd 

utan att producera ny makt. Till skillnad mot Sharp menar jag att man skall förstå 

ickevåldsmotstånd som både ett sanningssökande och en strategisk maktkamp, inte enbart 
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som en fråga om att effektivt bekämpa ett maktsystem man är emot.10 Gandhi menade 

nämligen att sökandet efter sanning var kärnan för ickevåldskampen (Galtung & Naess 

1994:94ff.). Därmed hamnar dialog och överenskommelser i centrum för ickevåldsmotstånd 

(Bondurant 1988:197). Gandhis begrepp för ickevåldskamp, Satyagraha, betyder 

sanningskraft eller att hålla fast (graha) vid sanningen (satya) (Gandhi 1999:Vol 8:31, 80). Ett 

av huvudskälen till att Gandhi såg ickevåld som en grundläggande princip var hans 

erkännande att han inte kunde vara fullständigt säker på vad som var sanningen (Galtung & 

Naess 1990:114f.). Den sanning som vi gemensamt kan övertygas av blir därmed det enda 

rimliga alternativet. Sanningen är målet och ickevåld medlet. Alla människor, även den som 

plågar en, tillhör en enhet. Satyagraha skall då förstås som en "mål-uppenbarande" 

kampform, där allas behov står i centrum och där man skiljer på motpartens roll och person 

(Burrowes 1996:106ff.). Utifrån kamp mot rollen och samtal med personen skall man försöka 

nå en gemensam sanning där man tar hänsyn till allas behov. Parternas olika sanningar bryts 

mot varandra i en dialektisk process som ger nya synteser som överbryggar konfliktens 

motsättning (Bondurant 1988:189ff.). För att kunna enas blir kompromisser önskvärda men 

bara i de fall då det inte handlar om grundläggande principer.  

Satyagraha-kampens sökande efter en gemensam sanning och överenskommelse är 

faktiskt nära det som en av vår tids mest erkända sociologer säger, fast utifrån andra begrepp 

och betoningar. Den utopiska ickevåldslösningen av konflikter liknar det ideala samtal som 

den tyske sociologen Jürgen Habermas diskuterar (Habermas 1988:303-370; Sociological 

Abstracts, Inc. 1987). 

Enligt Habermas är en förståelseorientering inbyggd i själva kommunikationen och 

samtalet människor emellan. Här förstår jag Habermas på så sätt att ett samtals 

förståelsedynamik kan sägas vara verksam vad än deltagarna själva vill, så länge de deltar i 

samtalet. Ett gräl blir just ett gräl i kraft av ett frustrerat sökande efter förståelse.  

Samtal, till och med användandet av enskilda ord eller begrepp, blir omöjligt utan en 

ungefärlig och grundläggande gemensam förståelsebakgrund där vi lär oss vad ord betyder. 

Men denna förståelsebakgrund har skapats och omskapas kontinuerligt genom samtal. Men 

Habermas betonar samtidigt att förståelsen kan förvrängas, tillfälligt eller till och med 

systematiskt genom olika maktinslag. Samtalet är alltså byggt på en förståelseorientering men 

samtalet är på inget sätt en garanti för förståelse. 

Samtal skapar utrymme för vad Habermas kallar kommunikativ rationalitet. Det ideala 

samtalet skall då förstås som ostörd kommunikation mellan människor. Den kommunikativa 
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rationaliteten uppstår då vi genom samtal gemensamt övertygas om vad som är förnuftigt eller 

rimligt, där argumenten verkar i sin egen kraft, inte genom vem som säger vad eller på vilket 

sätt det sägs. Den kommunikativa rationaliteten är alltså en gemensam förnuftighet som 

uppstår just i samtalet och den står därmed i motsättning till den traditionella idén om 

filosofen eller det rationella subjektet som ensam i sin kammare kommer underfund med vad 

som är sant eller riktigt. 

Habermas menar att det ideala samtalet är den enda rimliga grunden för att klargöra vad 

som är det sanna, rätta eller vackra. Idealt framförs ärliga påståenden om vad som gäller, i ett 

oändligt samtal mellan alla berörda, utan störningar av makt. Det är här frågan om en 

renodlad bild som framhäver samtalets inneboende karaktär. Samtidigt är det naturligtvis inte 

så att det oändliga samtalet mellan alla berörda där makt inte på några sätt inverkar, kan 

förverkligas till fullo. Just därför skall det ideala samtalet förstås som en önskvärd utopi, ett 

rättesnöre för hur vi genom en radikaliserad demokrati kan komma närmare idealtillståndet 

och därmed vad som rimligen kan betraktas som sant.  

 

 

Satyagraha, innebär alltså sanningskraft eller det ihärdiga sökandet efter sanning. 

Ickevåldsmotstånd eller ickevåldslig konflikthantering i maktrelationer kan förstås som en 

vetenskaplig process eller metod, där man undersöker hur verkligheten är beskaffad. 

Samhällsvetenskapen syftar ju trots allt till att söka (och finna) sanningar, att förstå hur 

verkligheten är beskaffad. Gandhi talade uttryckligen om ”experiment” i sitt sökande efter 

sanning, där dessa experiment bestod av ett testande av olika sätt att handskas med sociala 

konflikter. Men Gandhis begrepp, satyagraha, skall förstås som en speciell typ av vetenskap, 

som en självinvolverande, reflekterande social praktik av sökande efter sanning, inte en 

intresselös och värderingsfri observationsmetodologi. Gandhi hade starka personliga 

uppfattningar om sanningen men var samtidigt klar över att enda möjligheten att finns en 

säker sanning var genom överenskommelser eller förståelse med andra, speciellt med dem 

som var motståndare till hans uppfattningar. Gandhi talade om ”sanning” som den begränsade 

versionen av den absoluta ”Sanningen” med versalt ”S” (Galtung & Naess 1990:94ff.). Den 

absoluta Sanningen var evig och universell, inte relativ eller förvrängd såsom den begränsade 

sanning som är fattbar för oss. Den absoluta Sanningen var inte möjlig att verkligen förstå – i 

varje fall inte så länge man fortfarande levde på jorden. På detta sätt kan Gandhis Sanning 

förstås som en vägledande utopi, liksom Habermas ideala samtalssituation. 
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Utifrån Gandhi kan man därmed säga att motståndaren i en konflikt faktiskt förstås som en 

välsignelse och ovärderlig del av experimentet med sanningen. Utan en fri och ickevåldslig 

överenskommelse med motståndaren finns ingen möjlighet att komma närmare en större 

förståelse av sanningen. För Gandhi var vår begränsade kunskap om den absoluta sanningen 

ett avgörande skäl för ickevåldet (Galtung & Naess 1990:108-118). Att döda en annan 

människa innebär att man påstår sig veta med absolut säkerhet vad som är rätt eller fel, att 

man ofelbart kan avgöra vem som har skuld och vem som inte har det.  

Här skulle vi utifrån Habermas faktiskt kunna komplettera genom att säga att dödandet av 

en annan människa innebär att det ideala samtalet omöjliggörs, alla berörda kan därmed inte 

delta i samtalet och den kommunikativa rationaliteten kan inte förverkligas. När en människa 

dör försvinner alltså för evigt en speciell version av den begränsade sanningen eller en del av 

argumenten i samtalet om sanningen.  

Tvång, makt eller våld är alltså på en utopisk nivå inte del av det gandhianska sökandet 

efter sanning eller den habermasianska kommunikativa rationaliteten. Däremot kan vi i 

konkret forskning eventuellt påvisa att makt trots allt förekommer i ickevåldsmotståndets 

praktik. 

Den avgörande skillnaden mellan synen på dialog hos Habermas och Gandhi är att Gandhi 

utvecklat ett handlingssätt, ickevåldsmotstånd, som på en praktisk nivå gör närmandet till det 

ideala samtalet möjligt.  

Om ett gemensamt sanningssökande är centralt för ickevåld behöver dialog främjas under 

motståndskampen. Speciellt dialogen mellan parter som är i konflikt blir väsentlig att stödja, 

just eftersom de är oense om vad som är rimligt, riktigt eller sant. Om de som är oense kan 

komma överens om något så är det troligt att deras överenskommelser för oss närmare 

sanningen. Men att föra människor samman i samtal är inte nog, även om de lyssnar på 

varandra och har nog med tid. Idealt måste man se till att alla berörda inkluderas, att de är 

hörda och att besluten eller bedömningarna inte formas av maktpåverkan, vem eller vad som 

än skapar makten. Att göra motstånd mot makt innebär att bekämpa uteslutning, 

undertryckande, manipulation eller maktstyrning. Ett motstånd där man försöker främja en 

process som öppnar upp dialogen utan att skapa nya former av makt. Detta skulle innebära att 

ickevåldsrörelsen behöver en konflikthantering där man främjar dialog samtidigt som man 

bekämpar makt och våld utan att själv använda våld, utnyttja etablerade maktrelationer eller 

forma ny makt.  
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Om sanningskraft eller en befrielseprocess av samtalet är kärnan i ickevåldslig 

konflikthantering så kan man säga att ickevåldsrörelser kombinerar samtidigt maktbrytande 

och dialogunderlättande. 11 Jag skulle vilja hävda att det är denna unika kombination som 

skapar den kraftfulla dynamik som kan uppstå i en ickevåldskamp. De olika 

handlingsformerna jag tidigare beskrev som karakteristiska för ickevåldsmotstånd kan därmed 

delas upp i två huvudsakliga kategorier: maktbrytande handlingar samt dialogunderlättande 

handlingar. Aktivister som använder ickevåldsmetoder behöver inte förstå eller vara 

medvetna om dynamiken, för att kunna tillämpa den i konflikter och se att det kan fungera i 

deras kamp. Men en förståelse ökar naturligtvis möjligheten att förbättra metoder och nå 

framgång.   

Maktbrytande innebär alltså att förändra bortgivandet av ansvar för det egna agerandet i 

interaktionen eller relationen – att bryta underordningsbeteendet. Det kan åtminstone utföras 

med handlingsformerna: lydnadsvägran, hindrande av maktprocesser, undandragande av stöd 

och skapande av nya konkurrerande institutioner och motståndstraditioner. 

Dialogunderlättande innebär att förbättra möjligheten för jämlikt deltagande, ärliga 

hävdande, omsorgsfullt lyssnande och främjandet av ett sökande efter sanning och förståelse i 

samtalet. Nytolkningar, vädjanden samt skapande av nya samtalsfrämjande institutioner och 

kommunikationsformer är möjliga handlingsformer för dialogunderlättande.  

När vi nu har en bild av vad som utmärker ickevåldsmotstånd skall jag vända 

uppmärksamheten mot textens andra huvudfråga – vilka nya former av makt som uppträder ur 

ickevåldsrörelsens ansats. Jag börjar med att undersöka ”ickevåld” – den grundläggande 

utgångspunkten för både maktbrytandet och dialogunderlättandet. Efter det skall jag slutligen 

diskutera sanningssökandets maktproblem som kommer till uttryck i ickevåldsrörelsens 

dialogunderlättande. 

 

 

 

Motståndets nya underordning 
 

 

Ickevåldets maktproblem 
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Ett maktproblem uppstår redan i den ickevåldsliga ansatsen som sådan. Den rör spänningen 

mellan ickevåld som utopi och som praktik. En persons agerande kan påverka andra i rörelsen, 

motparter eller andra grupper. Därmed uppstår ett behov av att främja ett ickevåldsligt 

agerande i rörelsen (Sharp 1973:573-655). Våldsanvändande i en ickevåldskamp förstör den 

speciella dynamik som ickevåldet skapar. Därför blir våldshandlingar bland 

ickevåldsaktivister ”lika mycket ett förräderi mot saken som desertering är i armén” (Sharp 

1973:627). Det ligger då nära till hands att man inför metoder som säkert kontrollerar 

aktivisternas agerande – ett disciplinärt ickevåld. Ickevåldsdisciplin är en speciell maktform i 

just ickevåldsrörelser där människors beteende behandlas som objekt för detaljträning, 

övervakning och kontroll utifrån bestämda normer för ”ickevåld” (Foucault 1994b:41-46; 

Beronius 1986:11, 28ff, om ”disciplin”). Den ickevåldsliga disciplinen kan vara en social 

kontroll av deltagare på ett sådant sätt att man undviker att våldshandlingar uppkommer just 

under specifika aktioner, eller vara en normativ självkontroll, en total och 

personlighetsintegrerad disciplin likt den Gandhi pläderade för, en personlig ”rening” av 

våldsamma tankar, handlingar, känslor och ord från varje ickevåldsaktivists liv och vardag 

(Gandhi 1970:18, 146; Galtung & Naess 1990:133ff; Sharp 1973:615-633). Gandhi betonade 

visserligen att perfektion inte var möjlig, utan endast en viktig strävan (Burrowes 1996:123; 

Sharp 1979:92). Samtidigt menade han att det beroende på aktivisternas grad av 

”självförverkligande” fanns tre former av ickevåld: en för de "fega", en för de i anden "svaga" 

och en för de andligt "starka" eller "modiga" (Galtung & Naess 1990:107f, 222f.). Både 

Gandhi och Sharp betonar att ickevåldets disciplin framförallt är en inre och personlig 

disciplin. Till skillnad mot Sharp ser jag inte disciplinen i ickevåldsrörelsen som en 

pragmatisk fråga utan som uttryck för en maktproblematik (Sharp 1973:620f.). 

Maktproblemet uppstår i ambitionen att forma en, vad jag kallar, Ickevåldsmänniska och visar 

sig i ickevåldsrörelsens försök att transformera människors beteende i så kallad 

”ickevåldsträning”.  

 

Dialogen som ickevåldsrörelsen vill befria från makt, störs av införlivade tanke- och 

handlingsmönster som kommer ur kulturella eller ekonomiska maktförhållanden. Enligt 

Bourdieu formas alltså alla människors tankar och handlingar i halvt medvetna mönster 

utifrån den maktposition man som person eller grupp har. Mönstret antar en praktisk, nästan 

fysisk karaktär i vår kropps vanehandlande. En transformation av dessa införlivade 

maktmönster kan bli nödvändig för en ickevåldslig konflikthantering. Inom ickevåldsrörelser 
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sker transformationsförsöket i form av rollspel och sociala konfliktövningar i 

ickevåldsträningar. Även självutvärderingar, öppenhet med känslor inför gruppen och 

psykodrama är normala metoder i rörelsernas utbildningar (Coover 1981. Vinthagen 1998b). 

Dessa metoder kan användas som maktredskap eller disciplinerande tekniker, speciellt 

eftersom de ses som positiva prestationer av deltagarna, inte som bestraffningar. Om metoder 

ses som positivt värdeladdade kan maktutövningen nämligen döljas. Genom disciplinerande 

tekniker, träning och övervakning kan nya former av ickevåldsdiskurser eller samtalskulturer, 

tankesätt och beteenden konstrueras. 12 Denna form för konstruktion av ickevåldsligt beteende 

eller ickevåldsdiskurs innebär att ickevåldsrörelser enligt sitt värderingsperspektiv 

”förbättrar” människor i en process jag kallar förbättringstransformering. Här finns 

naturligtvis en rad praktiska svårigheter i att lyckas omskapa människors gamla vanor, 

tankemönster och synsätt - men om vi antar att transformeringen till en avgörande del 

verkligen fungerar, uppstår ett maktdilemma. Ickevåldsrörelsens förbättringstransformering 

riskerar att närma sig den tankekontroll och beteendebetingning som annars är begränsad till 

totalitära samhällen, sekter eller andra ”totala institutioner”, såvida den egna 

maktproduktionen inte aktivt synliggörs och motverkas. 

Huruvida maktproduktionen blir betydelsefull eller inte har att göra med om 

ickevåldsaktivisterna är medvetna om riskerna och till vilken grad man bygger in sätt att 

motverka den makt som uppstår. Ett sätt är att både deltagare och kursledare utvärderar 

övningar utifrån ett maktperspektiv (Herngren 1999:253-261). 

Men ickevåldsrörelsen försöker inte enbart förbättra människor utan även samhällets 

ordning. Ytterst sett riskerar rörelsen att producera ny underordning. Skapandet av nya 

institutioner - konkurrerande eller kompletterande handlingsformer - innebär att man etablerar 

nya beteendemönster. Den förbättringstransformering som sker i ickevåldsträning riskerar att 

genom manipulation förändra människors beteende och tankesätt i en speciell riktning, utifrån 

ickevåldsrörelsens uppfattning av vad som är politiskt korrekt. De nya 

ickevåldsinstitutionerna organiserar i så fall politiskt korrekta tankar, handlingar och känslor 

på ett sådant sätt att det bara ersätter vad människor skall underordna sig.  

Här verkar medvetenhet om och motstånd mot maktinslag i ickevåldsrörelsen vara 

nödvändigt för att kunna motverka problemet. Likaså kan kanske skapandet av alternativa 

institutioner konstruerade för att främja ideala samtalssituationer - alltså konsensus utan 

maktinflytande - motverka att ny underordning uppstår. 
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En intressant paradox framträder. Samtidigt som ett samhälle fritt från våld är en önskvärd 

möjlighet eller utopi för de flesta av oss, blir åtminstone det gandhianska ickevåldet en 

mardröm i sin logiska förlängning. Om ”förbättringen” av människor lyckades fullt ut, skulle 

vi få ett samhälle där ickevåldsrörelser genom sin hegemoni (se Janssons kapitel) kan utöva 

en så stark beteendeförändring av individer att de förmår dem att ändra sig så pass mycket att 

ingen ens tänker på möjligheten att använda våld eller makt, ett samhälle där ingen 

organiserar maktsystem eller någonsin underordnar sig. Detta nya samhälle skulle inte bara 

vara underbart fritt från övergrepp och förtryck - det skulle dessutom bli ett samhälle 

skrämmande impregnerat av social kontroll och självdisciplin. Om människor formas så 

politiskt korrekta att de inte ens känner våldsamma känslor eller tänker våldsamma tankar så 

har de ju egentligen berövats sin valfrihet. Att undvika våld och maktutövning blir ”naturligt” 

eller självklart eftersom det inte längre är tänkbart. Tanken går inte att tänka, inte för att den 

avfärdas som orimlig eller fel, den går helt enkelt inte att formulera, eftersom ett specifikt 

tankemönster har införlivats som gör att sådana tankar inte kan förekomma. 

Ickevåldsrörelsernas hegemoniska maktposition skulle då vara så stark att den egentligen inte 

längre skulle behövas, eftersom människorna till fullo hade införlivat normerna i sina 

personligheter. Man skulle kunna säga att de nya ”ickevåldsmänniskorna” skulle vara 

moraliska eftersom de inte förstod bättre! Å andra sidan kan naturligtvis inget samhälle 

fungera om alla individer känner, tänker och beter sig som Hannibal Lector, den sofistikerade 

kannibalen i filmen När lammen tystnar. På något sätt och i någon grad måste helt enkelt 

medlemmarna av en social gemenskap disciplineras eller beteendeanpassas. Ickevåldets 

paradox är dock det motsatta problemet, den andra sidan av myntet så att säga. Om alla måste 

bete sig som Jesus eller Gandhi kan man fråga sig var vi andra får ta vägen, vi som kanske 

inte klarar av att införliva ickevåldet så totalt i våra personligheter, lyckas vara lika 

”utvecklade” eller konsekvent politiskt korrekta i tanke, känsla, tal och handling. Den dagen 

vi har skapat ett samhälle bestående av ”ickevåldsmänniskor”, då har antagligen en ofantlig 

mängd makttekniker för beteendetransformering använts. Om ickevåldets utopi kunde 

förverkligas skulle den framträda som en dystopi, en mardröm. Jag skulle vilja kalla detta för 

ickevåldets maktparadox. 13

Men även om vi antar att ickevåldsrörelser bara använder sig av en så kraftfull metod som 

förbättringstransformering i kombination med ett kritiskt ifrågasättande och motstånd mot 

egen maktproduktion, så kan de huvudsakliga metoderna för konflikthantering inom 

ickevåldsrörelsen - maktbrytande och dialogunderlättande - frambringa andra former av makt. 
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Sanningssökandets maktproblem 

 

Det andra huvudsakliga maktproblemet rör spänningen mellan att förstå sanning och handla 

effektivt. Det huvudsakliga draget i en dialog är vad jag skulle kalla förståelsens slutgiltiga 

öppenhet. Hans-Georg Gadamer talar om det i termer av att man vidgar sin horisont, Martin 

Buber att man undviker att behandla den andre i nyttotermer och Habermas att man förstår 

varandra utan att makt inverkar. Människor har visserligen med nödvändighet förutfattad 

förståelse av saker. Men dessa fördomar är först ett problem när de försvaras så starkt att 

uppfattningarna i praktiken inte är öppna för förändring under ljuset av nya argument. Då 

öppenhet för argument inte finns är det heller inte en ”dialog”. Dialog är inte det samma som 

retorik, diskussionsteknik, förhandling, påverkan, propaganda, kommunikationsmetod, 

information eller manipulation.  

Dialog skall inte förstås som en metod överhuvudtaget. Dialog är inte i sig själv en metod 

för att nå förståelse, utan handlar om att ärligt försöka förstå, tolka eller övertyga genom 

argumentens egna kraft. I en dialog kan man nå förståelse men det är inte alls säkert att man 

gör det. Ofta uppstår istället missförstånd och oenighet. En metod förstås här som ett specifikt 

handlingsmönster som om det upprepas i likartade situationer leder till likartade resultat. 

Eftersom människor i sociala situationer tolkar och gör val, kan inte argumentationen i en 

dialog förstås som en metod som skapar bestämda effekter på människor eller får människor 

att tro bestämda saker. För ett stort antal människor kan man eventuellt förutsäga 

sannolikheten för att en viss bestämd övertygelse uppstår men för varje enskild individ 

kvarstår en omöjlighet att med säkerhet förutsäga hur denne kommer att välja eller tolka i en 

viss situation. Med hjälp av retoriska knep eller annan teknik kan man dock främja speciella 

effekter. Habermas menar dock att dialog och påverkan är skilda saker (Habermas 

1988:175ff.). Ett samtal kan inte reduceras till ett visst schematiskt handlingsmönster som ger 

bestämda effekter.  

Men underlättandet av dialog innebär att man använder metoder för att skapa 

förutsättningar för dialogen och hindra maktpåverkan i samtalet. Träningshandböcker från 

ickevåldsrörelser från olika delar av världen, anger flera likartade metoder (Clark 1984; 

Coover 1981; Minutes of the Workshop:Training of Trainers in Effective Nonviolent Action 

1989). Här kommer jag framförallt att använda en av de mer omfattande 
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träningshandböckerna, en som fortfarande är något av en klassiker, Resource Manual for a 

Living Revolution (Coover 1981).  

Metoderna motverkar störningarna av dialogen som sker på grund av inflytande från makt 

eller missförstånd. Dialogunderlättandet utförs genom strukturering av samtalssituationer på 

så sätt att man maximerar det jämlika deltagandet och minimerar risker för missförstånd. 

Regler och roller är införda för att uppmuntra de skygga talarna och begränsa de 

dominerande. Makt i en normal dialog kan anta formen av tids-dominans (att tala mer än 

andra), kraftfullt röstläge, användande av auktoritetssignaler, hot osv. I dialogunderlättande 

uppfattas exempelvis inte deltagares tystnad som ett godkännande av påståenden, utan allas 

åsikter kollas av i en runda. I rundan får var och en prata i tur och ordning utan att andra får 

avbryta, annat än för klargörande frågor. Centralt för dialogunderlättande, i 

ickevåldsrörelsens och feministrörelsens traditioner, är fördelning av ansvaret för gruppens 

gemenskap och verksamhet, samt rotation av dessa ansvarsroller (Coover 1981; Herngren 

1999:185ff.). För samtalsmöten är rollerna enligt olika träningshandböcker vanligen 

”underlättare” (motsvarar ungefär ordförande), ”tidsunderlättare” (säkrar rimlig fördelning av 

tiden mellan ämnen och deltagare), ”stämningsunderlättare” (tar ansvar för känslor, relationer 

och gruppenergi), sekreterare och ”förtrycksobservatör” (ingriper mot och uppmärksammar 

ojämlika könsmönster och andra förtrycksbeteenden). De olika rollerna skall ta speciellt 

ansvar för olika aspekter av gruppens verksamhet, göra deltagarna medvetna om dynamiker i 

den aktuella gruppen och bestämma vad man skall göra åt problem som dyker upp.  

Inte bara samtalsmötets ansvarsroller är strukturerade, själva mötet och den beslutsform 

dessa ickevåldsrörelser använder har en egen struktur (Coover 1981). Man använder så kallad 

alternativ sammanträdesteknik med annorlunda dagordningar och metoder, vilka strukturerar 

samtalen i uttalade syften om att förbättra möjligheterna för enighet, förståelse, gemenskap 

och effektivitet. Man använder exempelvis ”personlig rapport” för att alla skall veta sådant 

som hänt i var och ens privatliv som kan spela roll för samtalet. Därmed finns en möjlighet att 

anpassa mötet efter deltagarna. Här talar deltagare till exempel om i fall de sovit dåligt och 

därför är lättretliga eller ouppmärksamma. I dagordningen ingår dessutom ”utvärdering” i 

syfte att reflektera över hur gruppens beslut uppstod, det vill säga dialogens process, inte bara 

dess resultat. Ickevåldsaktivisterna reflekterar över om makt förekom eller om annat kan 

förbättras för att nå större förståelse eller effektivitet. Principiella beslut fattas i enighet 

medan resten kan delegeras. Man använder ”konsensus”, det vill säga varje deltagare har 

vetorätt och kan blockera ett beslut som den personen är principiellt motståndare till. Om 
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enighet inte kan nås finns olika metoder för ”utvägar” ur den låsta situationen. Inom alternativ 

sammanträdesteknik finns en rad metoder för hur man kan hantera olika svårigheter i 

samtalet. I träningshandböcker finns en mängd övningar som hjälper aktivister att behärska 

dessa speciella samtalsmetoder. 

Både dialogunderlättande och maktbrytande innebär att man med hjälp av olika metoder 

tillfälligt försöker stoppa interaktionen eller kommunikationen, för att kunna stärka den. 

Varje underlättande metod och varje aktionsmetod är i sig själv ett ingripande eller ett ”veto” 

i den så kallat ”fria” och ”normala” interaktionen, ett stoppande eller en transformering av 

villkoren för dialogen eller annan social interaktion, när den inte fungerar förståelseorienterat. 

I exempelvis en runda begränsas ju den dominerande som inte får diskutera det andra säger 

förrän alla har getts en chans att säga något först. När stämningsunderlättaren avbryter 

samtalet för att kolla vad de som inget sagt har att säga, stoppas igen den som dominerar 

samtalet. Därmed är det inte förvånande att dominanta talare eller makthavare i samhället ofta 

betraktar ickevåldsmetoder som ”förtryckande” eller ”kriminella”. Metoderna är 

motståndsmetoder och används ju faktiskt i syfte att hindra de dominerandes ”fria” 

användande av makt. 

Det är en möjlighet att dessa metoders försök att hindra maktutövning i samtalsprocessen 

faktiskt frigör möjligheter för en ostörd förståelseprocess eller en förbättrad dialog. Till 

exempel kan man tänka sig att de som införlivat ett hämmat mönster och har svårt att ta plats, 

tid och uppmärksamhet, ges en ny möjlighet att delta i samtalet.  

Men man kan även tänka sig att metoderna faktiskt i sig själva, på ett nytt sätt, istället 

hindrar dialogen eller uppkomsten av genuin förståelse. Till exempel kan spontana 

kommentarer och feedback hämmas i det strikt strukturerade samtalet, vilket i sin tur kan göra 

redan osäkra personer än mer osäkra i rörelsens speciella kultur. Rimligen uppstår båda 

effekterna i praktiken – utökad möjlighet för både förståelse och ny maktutövning, åtminstone 

i någon grad. Men vad som faktiskt händer och vilken betydelse det har, bör bedömas utifrån 

en undersökning av olika konkreta grupper, situationer och metoder.  

Ett avgörande problem verkar därmed vara att både maktbrytande och dialogunderlättande 

ofrivilligt och kanske även ofrånkomligt skapar nya former av makt på grund av inneboende 

motsägelser. Maktbrytande innebär ett hindrande av den andre personen eller ett vägrande att 

ta del i ett visst samarbete med andra genom förhindrande av underordning eller 

undandragande av samarbete. Dialogunderlättande innebär i bästa fall ett stöd för den andre 

eller den gemensamma förståelsen genom ett främjande av argumentation och lyssnande. Man 
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kan se maktbrytande metoder som ett försök att tvinga motparter fram till en dialog eller ett 

lyssnande, vilket i sig själv verkar vara en motsägelse mot dialogens och ickevåldets innebörd 

(Gandhi i Burrows 1996:119). Även om man inte tvingar människor i själva samtalet utan 

bara till ”samtalsbordet”, så sker alltså inte deltagandet i dialogen av eget val. Risken är 

därmed hög att tvånget oavsiktligt präglar samtalet i sig.  

Även dialogen i sig själv, inte som idé men som praktik, inbegriper en motsägelse, i kraft 

av att den är en del av en social verklighet, inte en utopisk eller ideal samtalssituation. Om en 

konkret dialog är framgångsrik så leder den till någon grad av förståelse mellan 

konfliktparterna och en överenskommelse om hur man skall hantera konflikten. 

Överenskommelsen formuleras som ett gemensamt beslut när tillräckligt stor ömsesidig 

förståelse har nåtts, tillräckligt för att finna acceptabla lösningar på konflikten. Utifrån 

poststrukturalisten Ernesto Laclau menar jag att även efter en seriös och långvarig dialog 

innebär beslut rent logiskt ett avslutande av dialogen eller den fortsatta förståelseprocessen, 

alltså ett uppgivande av genuin förståelse (Laclau 1996:47-67). När beslutet tas har man så att 

säga kommit till (be)slutet av dialogen, man är överens och kan enas kring ett fungerande 

avtal. Därmed slutar man, rent logiskt men kanske även i praktiken, att tala med varandra. 

Beslut är dock nödvändiga och omöjliga att undvika i en praktisk verklighet. Livets 

verklighet tränger sig alltså ständigt på förståelsens utopiska ideal.  

Ickevåldsrörelsen befinner sig i en spänning mellan att förstå Sanning och att handla efter 

sin sanning. Detta innebär att ickevåldets konflikthantering med nödvändighet inbegriper ett 

dilemma: att söka efter förståelse mellan konfliktparterna (genom dialogunderlättande i 

riktning mot en utopisk dialog) med hjälp av framtvingandet av makthavares lyssnande 

(genom maktbrytande) och det nödvändiga avslutandet av förståelseprocessen i konfliktens 

hantering (genom beslutsfattande).  

I ickevåldsrörelsen finns därmed en inneboende motsägelse mellan två huvudsakliga 

metoder - dialogunderlättande och maktbrytande. Dialog innebär öppen förståelse och fri 

argumentation. Maktbrytande inbegriper förhindrandet av underordning och skapandet av 

konkurrerande institutioner. Den framtvingande kraften i maktbrytande som sammanför 

motparter i en dialog inbegriper praktisk obstruktion av sociala, politiska och ekonomiska 

processer. Obstruktionen medför ofta olika typer av kostnader för motparten. När en större 

grupp eller en nyckelgrupp gör motstånd i ett samhälle, genom att bryta lagar, strejka, 

bojkotta eller hindra på andra sätt, kan den rent fysiska eller ekonomiska påverkan bli så stark 

att även minoriteter med odemokratiska ambitioner kan tvinga en regering till kompromisser. 
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Exempelvis har militärer och poliser mycket större möjligheter att få igenom sina krav 

gentemot makthavare om de skulle besluta sig för att strejka eller göra (ickevålds) motstånd, i 

kraft av sin nyckelposition i maktsystemet. Problemet är troligen även närvarande i mindre 

extrema fall. Här finns en svårighet att veta om en överenskommelse i en dialog som uppkom 

genom omfattande ickevåldsmotstånd, verkligen är en överenskommelse som uttrycker 

förståelse eller sanning och inte istället uttrycker makteffekter. 

Härmed skapas grunden för en rad speciella maktproblem inom ickevåldsrörelser. 

 

 

Manipulation och Paternalism 

 

I ickevåldsrörelser finns ett manipulationsdilemma. Utopisk konsensus är alltså inte möjligt i 

praktiken eftersom det är just en utopi. Genuin konsensus är dock inte heller möjlig om vi inte 

ständigt fortskrider och utvecklar förståelseprocessen. Men beslut är ju som sagt nödvändiga 

och oundvikliga. I teorin men framförallt i praktiken medför varje beslut som tas med 

nödvändighet en uteslutning av människor, sanningar, idéer och praktiker, som inte får plats i 

den ömsesidiga förståelsen. Inom politiken kommer även att ställas krav på effektivitet och 

praktiskt tillämpliga beslut. Eftersom användandet av påverkan, effektiva strategier eller 

manipulation står i motsättning till dialogens innebörd så kommer denna motsättning ibland 

att vara akut (se Follers kapitel). Ickevåldsrörelsen hamnar då i en motsättning mellan en 

ideologi av (totalt) icke-förtryck och en praktik av (nödvändigt) förtryck. Om denna 

motsättning erkänns kan den hanteras genom diskussion kring vilka prioriteringar, 

kompromisser och begränsningar som spelar roll. Då kan man öppet diskutera vad som är 

viktigt, möjligt och önskvärt. Därmed blir åtminstone en del av den uteslutning som sker 

offentlig och medveten. Om existensen av motsättningen förnekas blir ickevåldsrörelsens 

ideologi en bedrägligt maktdöljande ideologi. Därmed riskerar ideologin att leda till en 

manipulativ praktik. Utgångspunkten i ickevåldsrörelsen är ett försök att omvända andra 

genom att använda ett beteende som motverkar makt, missförstånd och våld, vilket lockar 

rörelsen till en praktisk metod av beteendedisciplin. Om det egna användandet av makt inte 

kan erkännas, blir det nödvändigt att dölja det. När makten är dold och kreativ kan den verka 

än mer effektivt på mottagliga och ej försvarsberedda människor. Frestelsen kommer 

dessutom att vara stor att manipulera med hjälp av tekniker för förbättringstransformering, om 

verksamhetens påverkan på människor är både dold och effektiv.  
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I ickevåldsrörelsen finns även ett paternalistiskt dilemma. Om rörelsen är strikt och vägrar 

att använda våld, tvång och makt i kontrollen av motståndarna, blir det nödvändigt att söka 

efter omvändelse. Enligt Sharp finns tre former för ickevåldskampens framgång. Antingen 

genom motpartens omvändelse, anpassning eller genom "ickevåldsligt tvång" (Sharp 

1973:705-776). Bara omvändelse skulle kunna beskrivas som en genuin överenskommelse 

eller förståelse. Men även en mindre strikt tillämpning av gandhianskt ickevåld skulle 

innebära att rörelsen bara kan tillåta en "moralisk press" eller "ickevåldsligt tvång" där det 

enda som framtvingas är en dialog eller ett möte (Galtung & Naess 1990:160f.). Här finns en 

hårfin skillnad mellan att å ena sidan tvinga någon till ett möte, att få en erfarenhet eller att 

höra ett argument - och å andra sidan att tvinga någon att ändra uppfattning. Även om en 

person visar sig ha en förändrad uppfattning efter det framtvingade mötet så är det inte 

nödvändigt att medvetandeförändringen var framtvingad, även om omständigheterna omkring 

var det. Den förändrade uppfattningen kan lika väl ha skett genom den övertygande kraften i 

erfarenheten eller argumentet i sig. Här finns alltså inget nödvändigt tvång inbyggt i 

ickevåldskampen, däremot en uppenbar risk för tvång (Burrowes 1996:117ff.).  

En motståndare som för tillfället förtrycker andra hoppas ickevåldsaktivisten, åtminstone i 

slutändan, skall vara beredd att förändra sitt medvetande och beteende genom den 

framtvingade kontakten och dialogen med rörelsen. "Framtvingandet till dialog" bör i detta 

sammanhang samtidigt förstås som en "befrielse genom dialog". Genom att försöka underlätta 

förståelse och befrielse för förtryckta grupper uppstår en "befrielse" som inte alla de 

inblandade människorna bett om eller gemensamt utformat. Här finns en grund till att vissa 

ickevåldsaktivister faktiskt ärligen menar sig veta bättre, än andra vuxna och kompetenta 

människor, vad andra egentligen behöver. Det vill säga att ickevåldsrörelsen riskerar att 

främja en ny form av vad man kan kalla ickevåldspaternalism. Problemet uppstår i 

motsägelsen av att försöka finna fria överenskommelser utifrån en ostörd dialog och 

ömsesidig förståelse – med de människor som ickevåldsrörelsen samtidigt försöker "hjälpa" 

att förstå vad som är bäst för dem. Detta motsvarar en speciell maktteknik man kan kalla 

”pastoral makt” (Foucault 1988). Här har herden makt över sin flock genom både ett 

självklart utnyttjande och en kärleksfull omsorg.  

Motsägelsen i ickevåldsrörelsen visar sig även i sökandet efter sanning. Ickevåldsrörelsen 

försöker tvinga in motståndaren i en dialog där deltagarna förutsätts söka en gemensam 

sanning. I samtalet kan visserligen alla argument framföras men en av deltagarna i samtalet, 

ickevåldsaktivisten, låter inte argumenten tala för sig själva, utan frestas av sitt paternalistiska 
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perspektiv att även försöka "hjälpa" de andra att förstå den befriande sanningen – aktivistens 

sanning. Som jag sagt tidigare kan ingen enskild person enligt den gandhianska 

ickevåldssynen vara säker på sanningen, utan ett hävdande om sanning behöver ett 

godkännande i en ideal konsensussituation mellan alla berörda. Men trots det måste alla 

människor i kraft av att leva socialt, handla här och nu i den sociala verkligheten. När de gör 

det har de inget annat val än att handla i enlighet med sin begränsade uppfattning om 

sanningen. Ickevåldsaktivisten måste alltså, liksom alla andra, utgå från sin egen begränsade 

sanning i dialogen och argumentera för den. Skillnaden är dock den att ickevåldsaktivisten 

omfattar en sanning som gör anspråk på att vara av godo för alla inblandade parter i 

konflikten. Problemet är bara det att de andra parterna ”ännu” inte har insett detta. På detta 

sätt kan man säga att ickevåldsrörelser riskerar att "befria" andra utifrån sin egen begränsade 

version av sanningen medelst en dold maktteknik. Denna "ickevåldspaternalism" skiljer sig 

från den paternalism som finns inom marxism-leninismen, där man på ett liknande sätt tänker 

sig att arbetarklassen skall medvetandegöras och befrias med hjälp av en partielit. I marxism-

leninismen är denna tanke om en bättre vetande elit offentligt uttalad. I ickevåldsrörelsen 

förekommer däremot en offentligt uttalad jämlikhetsprincip och om den kombineras med ett 

förnekande av detta maktdilemma, blir paternalismen bedrägligt dold. 

 

 

 

Motpartens maktreaktion 

 

På en praktisk social nivå manifesteras maktproblem som hänger samman med de inbyggda 

motsägelserna i ickevåldsmotståndet. Motparter i konflikten och andra grupper som dras med, 

reagerar på rörelsens motstånd. Makthavare kan försvara sig och sin maktposition på ett sätt 

som ökar maktförhållanden. Det intressanta i detta sammanhang är vad rörelsen kan göra för 

att motverka en sådan maktreaktion. Det kan rent av vara så att dessa praktiska problem 

ytterst sett beror på att rörelsen inte inser och hanterar ickevåldskampens motsägelser. Här 

finns dock en rad möjligheter att hantera riskerna. Men hanteringen beror ju naturligtvis på 

om aktivisterna erkänner att problemen finns redan i ickevåldsrörelsens ansats. Alternativet är 

att man skyller problemen helt och hållet på makthavarna eller de som stödjer den existerande 

maktordningen i det omgivande samhället. 
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Hindrandet av maktutövning riskerar att leda till våldsupptrappning, från alla inblandade 

sidor i konflikten. Makthavare kan i desperation ta till våld för att framtvinga lydnad och 

ordning, provokatörer med andra målsättningar än ickevåldsrörelsen kan dra nytta av 

konfrontationerna och ickevåldsaktivister kan börja använda våld i självförsvar eller hängiven 

kampglöd. I den ickevåldsliga indiska befrielserörelsen var det ett ständigt problem att 

aktivister trots organiserad disciplin började använda våld i rena lynchmobbar mot vissa 

religiösa grupper eller mot poliser. Riktlinjer, ingripanden av utbildade ”fredsbevarare”, 

organisering i små vängrupper och förberedelser inom ickevåldsrörelsen kan kanske motverka 

andra gruppers våldsanvändande i konflikten. Öppenhet, dialog och kompromissberedskap 

kan även hjälpa till att reducera våldsrisken. 

Vägran att underordna sig - trots hotet om våldsam bestraffning - riskerar att leda till en 

upptrappning av kontroll och övervakning. När makten hotas i grunden måste makthavare 

välja mellan att tvinga fram sin egen ordning eller förhandla fram en ny ordning med rörelsen, 

om de inte vill riskera att avsättas helt och hållet från sina positioner. Vägran i stor omfattning 

eller av centrala samhällsgrupper, tillsammans med klara och realistiska krav från 

motståndsrörelsen, kan kanske motverka makthavares vilja att trappa upp kampen och istället 

leda till eftergifter och förhandlingsberedskap.  

 

 

Befrielsens omöjliga nödvändighet 
 

Jag har försök visa hur ickevåldsteori och maktteori kan befrukta varandra. Genom att låta 

Sharps teori om ickevåldets makt möta Foucaults maktteori och Habermas 

kommunikationsteori, kan ickevåldsrörelsens makthantering förstås på ett nytt sätt. Jag har 

argumenterat dels att makt kan förstås som ett underordnande och dels att man bör skilja makt 

från både (effektivt) tvång och våld, trots att hotet om tvång och våld är viktiga stöttepelare 

för makt. Dessa perspektiv som präglar gandhianska ickevåldsrörelser verkar vara rimliga 

möjligheter. Ickevåldsliga sociala rörelser försöker hantera konflikter genom att försöka 

övertyga i dialog, samarbeta när det är möjligt och genom att skapa konkurrens till de 

institutioner man vill avskaffa samtidigt som man organiserar vägran, undvikande och 

hindrande av underordning. I denna motståndskamp verkar det finnas en i grunden 

inneboende omöjlighet att helt lösa problemet med makt på grund av självmotsägelser i 

ickevåldsrörelsers försök att hantera konflikter. Denna motsägelsefulla ansats verkar dock just 

 42



vara det som skapar nya, spännande och konstruktiva dynamiker i ickevåldslig 

konflikthantering (Vinthagen 1998a). Ett ickevåldsligt motstånd verkar kunna öppna upp nya 

möjligheter för empati, samarbete, dialog och gemensamt sanningssökande i konflikter. 

Problemet är att ickevåldets motsägelser medför att motstånd ständigt riskerar att generera 

nya och allvarliga former av maktutövning: förbättringstransformering, tvång i dialogen, 

disciplinärt ickevåld, manipulation, ickevåldspaternalism, ny underordning, kaos, 

upptrappning eller våldsutbrott m. m. 

Det verkar finnas en rad möjligheter för ickevåldsaktivister att motverka makttendenser 

men förutsättningen för detta är att ickevåldsaktivister erkänner och identifierar 

maktdilemmat i sin ansats och utför motstånd mot motståndets maktproduktion. 

Maktdilemmat handlar i grunden om ickevåldsrörelsers försök att skapa genuin förståelse och 

överenskommelse i en konflikt genom en dialog som antingen påtvingas eller manipuleras i 

syfte att "hjälpa" motparten.  

Det finns ett stort behov av vidare forskning. Det är oklart hur ickevåldsrörelsens 

makthanteringen manifesterar sig empiriskt. Habermas teori om det ideala samtalet och 

utopisk konsensus har blivit kritiserad för att vara oanvändbar rent praktiskt för politik eller 

empiriskt för vetenskap. Jag har antytt att gandhianskt ickevåld är ett praktiskt försök att 

realisera utopisk konsensus. Men sociologiska undersökningar av den praktiska tillämpningen 

av gandhianskt ickevåldsmotstånd är fortfarande ovanliga. Exempelvis är den 

socialpsykologiska dynamiken i ickevåldsrörelsers ”frivilliga lidande” under makthavarens 

bestraffningar ganska okänt. Även villkoren för massivt ickevåldsmotstånd och transnationellt 

samarbete mellan ickevåldsrörelser behöver utredas. Än mer oklart är ickevåldsmotståndets 

kulturella skillnader. 

 

Maktbrytandet verkar alltså svårt att förena med befrielsen av dialogen. Är det möjligt att 

dialog är fri från makt i praktiken? Allt är kanske en fråga om olika ”sanningar” och aktörers 

maktkamp. I så fall bidrar inte ickevåldsrörelsen med något genuint annorlunda. Det är 

osäkert om man kan påvisa en bakomliggande eller inneboende intresseharmoni mellan 

deltagarna som gör en maktfri dialog möjlig. Det finns de som hävdar att rent av all social 

aktivitet inbegriper lika allvarlig maktutövning, i någon form och i namn av något intresse. 

Skulle det vara så upphör makt att vara av moraliskt och vetenskapligt värde för kritisk teori. 

Vad som i så fall återstår, är en beskrivning av hur makt verkar, varierar och kan användas. 

Hur makt fungerar är dock en rent teknisk fråga.  
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Både den rena dialogen (det fullbordade underlättandet av samtalet) och det rena 

motståndet (det fullbordade brytandet av maktrelationer) verkar vara omöjliga projekt. 

Dialogen kommer alltid att vara infekterad av makt. Motstånd kommer alltid att producera ny 

makt. Det skulle innebära att total befrielse, tolkad som en förståelse och frihet utanför 

maktinverkan, inte är möjlig. Makt försvinner inte, men innebär det att alla maktrelationer är 

av lika eller avgörande etisk eller politisk betydelse? Betyder det med nödvändighet att det 

inte finns betydelsefulla kvalitativa skillnader? 

Jag vidhåller en annan uppfattning. Samtidigt som det är naivt att föreställa sig en 

människa eller rörelse fri från makt, vore det oansvarigt att inte bekämpa den makt vi anser är 

orättfärdig och stödja den rättfärdiga makten. Det är rimligt att hävda att viss underordning 

rent av kan vara frivillig, rationell, nödvändig och moraliskt berättigad. Exempelvis kan det 

ofta vara önskvärt att vi underordnar oss en svagare människas behov, om inte för annat så för 

att göra det möjligt för alla att jämlikt kunna delta i samtalet om det goda livet. Våra barn 

behöver ofta vår självuppoffrande underordning, där deras situation prioriteras för att de skall 

kunna överleva och växa till vuxna jämlikar. 

Men som vi har sett så är underordning problematisk och kan fungera förtryckande, på så 

sätt att människor införlivar ett underordningsbeteende i sin person. Även den underordning 

vi kan betrakta som önskvärd riskerar att göra oss till andras redskap, kanske omärkligt för 

andra mer dolda ändamål. Det är antagligen ingen tillfällighet att kvinnorna som traditionellt 

ägnar sig åt den självuppoffrande omsorgen av barnen, också är underordnade i många andra 

sammanhang i samhället. En grupps införlivande av ett specifikt underordningsbeteende kan 

ibland användas, utvidgas och manipuleras av maktsträvande grupper för deras egna 

intressen. Jag har dessutom försökt visa att även en ickevåldsrörelse, som ägnar sig åt en 

kamp mot underordning, ständigt verkar riskera att främja ny och allvarlig underordning. 

Även om makten inte alltid är lika betydelsefull så verkar den alltså ständigt vara en lika 

allvarlig riskfaktor.  

Makten är dock inte suverän. Min ståndpunkt är att så länge utopier om idealt samtal, 

konsensus och total befrielse existerar tillsammans med ett ifrågasättande av makt, finns det 

en möjlighet att vandra i riktning mot utopin. Även om vi är medvetna om att vi aldrig kan nå 

fram och inte heller på ett heltäckande sätt kan förstå vad utopin eller makten innebär. Det 

skulle innebära att även om makt existerar överallt i någon form så innebär drömmen om den 

önskvärda tillvaron befriad från maktrelationer och missförstånd, att motståndet blir möjligt, 

trots allt. Samtidigt verkar det ständiga motståndet nödvändigt, riktad mot ny 
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maktproduktion, även i en ickevåldslig motståndsrörelse. Annars riskerar vi att en ny och 

allvarlig underordning uppstår i det sociala tomrummet när en viss underordning brutits.  

Den totala befrielsen är omöjlig men existerar trots allt som utopi. Att vara totalt befriad 

skulle innebära att man inte begränsas eller formas av något socialt eller fysiskt hinder. Inget 

skulle ligga i vägen för ens rörelser, inga gränser skulle stoppa medvetandet eller kroppens 

utflykter. I sin förlängning skulle befrielsen innebära att man var ett spöke som drev fritt i 

vinden, det vill säga slutet på allt socialt och materiellt liv som vi känner till! Så om utopin 

förverkligades till fullo visar den sig vara en slags dystopi, skräckversion eller mardröm. 

Situationen liknar den ovan beskrivna ickevåldets maktparadox, där ickevåldets önskvärda 

utopi, i sin förlängning förbyts i en mardröm om ickevåldslig hjärntvätt.  

Detta innebär inte att utopin inte är en önskvärd, inspirerande eller en kollektiv längtan 

efter frihet eller ickevåld, bara att den inte skall förverkligas till fullo - även om det skulle 

visa sig vara möjligt. Ett alternativ är kanske en ”självbegränsande utopi”, där visionen 

begränsas till specifika områden (Cohen & Arato 1992:451-458).  

Både befrielse och motstånd kräver någon slags social ordning. De är dessutom ständigt 

pågående processer. Naturligtvis kan människor föredra en maktordning framför en annan och 

välja att inte göra motstånd. Men när motståndet är nödvändigt så kan befrielsens och 

motståndets kvalité bedömas genom en jämförelse med utopin. Även om en sådan värdering 

innehåller praktiska problem och teoretisk osäkerhet.  

 

Om vi accepterar att människan rent existentiellt befinner sig i en permanent kamp mellan 

befrielse och förtryck, en kamp med många ansikten eller fronter, blir det inte konstigt att tala 

om människor som ständigt både befriade skapare och begränsade objekt, som både orsak och 

effekt i maktprocesser.  

Ickevåldsrörelsen, liksom kritisk teori, söker villkoren för människans befrielse. Frihet och 

befrielse är inte samma sak. Friheten är den önskvärda utopin. I själva ifrågasättandet och 

reflektionen kring varför man tänker, känner och handlar som man gör – lever befrielsen, vår 

längtan efter frihet. I motståndet, försöket att förändra maktrelationer, förekommer ett 

överskridande av makt eller kulturell bundenhet. Men vi faller ständigt tillbaka. Makten är 

som en hydra, ständigt förnyande. I motståndets befrielse uppstår ny makt, en underordning 

med nya trådar in i vår rörelse. Den ickevåldsliga rörelsen går i riktning mot friheten från 

underordning men kommer aldrig dit.  
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Men även motståndet är en förnyande hydra. Befrielsen kan inte stå still, den är friheten i 

rörelse. 
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1 För mer information om denna ickevåldsrörelse, se http://www.soaw.org/index.html (000124).  
2 Det finns de som istället skriver begreppet ”ickevåld” med bindestreck, alltså ”icke-våld”. Det förekommer 
dock en diskussion inom ickevåldsrörelsen om stavningen där med tiden en skrivning utan bindestreck har blivit 
vanligare, detta för att markera att begreppet innebär mer än bara avsaknaden av våld.  
3 McGuinnes (1994) är vad jag kunnat finna den enda som för en längre diskussion kring Foucault och Sharp. 
Efter sökningar 000726 på de vetenskapliga databaserna Ebsco Online Citations, ERIC, Academic Search Elite, 
Sociological Abstracts och Social Sciences Citation Index fann jag endast en artikel som diskuterade 
Gandhi/Sharp och Foucault. Den artikeln är överhuvudtaget inte problematiserande (Hamilton & Sharman 
1997). Inga träffar alls går att finna som diskuterar både Gandhi/Sharp och Bourdieu.  
4Sharp räknar gerillakrig som ett undantag, i varje fall i dess tidiga stadium där gerillagruppen inte är 
dominerande. 
5 Här återstår många obesvarade metodfrågor och vidare forskningsbehov kring vilka faktorer som är avgörande. 
Men att avslöja makt såsom underordning involverar en analys eller tolkning av mönstret hos aktörers relevanta 
beteende, tänkande, situationer eller relationer. Den bedömning som görs kan inte vila enbart på den subjektiva 
uppfattningen hos en aktör (liberal maktteori), inte heller enbart på en pådyvlad "objektiv" intresseteori 
(marxistisk maktteori).  
6 Våld kan naturligtvis förstås på en rad andra sätt. För en bredare diskussion om våldsbegreppet där våld 
jämförs med andra påverkanstekniker, se Erikssons kapitel eller Coady (1999). Galtung har argumenterat för att 
man kan definiera våld på fyra olika sätt där vart och ett av sätten innebär en utvidgning av våldsbegreppet 
(Galtung 1965). Han argumenterar för ett synsätt där våld förknippas med ett begränsande eller gränssättande 
för människors handlingsförmåga. Ett sådant begrepp gör att "våld" används så snart människor inte har den 
maximala frihet de skulle kunna tänkas ha. Det finns fördelar med en så pass bred förståelse av våld men 
svårigheterna är stora på grund av att det mesta plötsligt blir "våld". I denna text har jag valt ett mer traditionellt 
snävt synsätt på våld: dels att skada eller hota om att skada, dels att inget handlingssamspel behövs för att uppnå 
skadan, skadan kan åstadkommas genom en ensidig handling. Beroende på hur man förstår "skada" kan dock 
naturligtvis även denna betydelse av våld utvidgas, se Erikssons kapitel. (Effektivt) tvång är ett begrepp som 
kommer närmare det galtungianska våldsbegreppet.   
7 För den som intresserar sig för gerillakampens militarisering och maktproduktion rekommenderas Amanda 
Peraltas avhandling …med andra medel. Från Clausewitz till Guevara:krig, revolution och politik i en 
marxistisk idétradition, utgiven 1990 av Daidalos i Göteborg. 
8 En lätt omformulering av det kända så kallade Thomas-teoremet. 
9 Dessa listor är var för sig mycket olika utifrån utformning och syften. Naess konstruerar ett normsystem 
bestående av en logisk hierarki av satser som sammantaget försöker ange Gandhis ickevåldsfilosofi och 
praktiska riktlinjer för ickevåldskampen. Sharp anger 198 olika metoder utifrån historiska exempel på aktioner 
och där olika deltagares  beteendevariationer delas upp i tre olika huvudkategorier: protesthandlingar, icke-
samarbete samt interventioner. Galtung föreslår en annorlunda typ av indelning, en utifrån ickevåldsliga tekniker 
för (positiv eller negativ) påverkan: strukturering av handlingsutrymme, fysisk dimension, sanktioner, 
amplifikation och rollspelande (Galtung 1965:251). Det förekommer även andra förslag på uppdelningar av 
ickevåldsmetoder i kurs- eller aktionshandböcker. Här finns ett behov för en systematisk jämförelse mellan olika 
typer av kategoriseringar.  
10 Under sitt huvudverks diskussion på 800 sidor kring ickevåldskampens dynamik diskuterar Sharp inte 
begreppen ”truth”, ”dialogue” eller ”consensus” överhuvudtaget medan ”conversion” och ”persuation” endast 
diskuteras sparsamt, se Sharp 1973:841-893. “Conversion” anges som en form av ”mechanism of change” där 
”the opponent reacts to the actions of the nonviolent actionists by finally coming around to a new point of view 
in which he positively accepts their aims” (min kursivering), Sharp 1973:69. “Persuation” anges som en 
påverkansteknik där ”milda” metoder används ”to produce a stronger action by someone else”, Sharp 1973:118. 
11 Beteckningen ”Maktbrytande och dialogunderlättande konflikthantering” myntades och utvecklades 1997 av 
Klaus Bögniel, Per Herngren och Stellan Vinthagen. Dessutom finns en tredje dimension av ickevåldskampen – 
förtroendeunderlättande – där aktivisterna försöker att bryta emotionella barriärer mellan konfliktparterna 
(Vinthagen 2000). 
12 Disciplinerande tekniker, träning och övervakning är tre huvudsakliga makttekniker enligt Foucault (Waters 
1994).  
13 För en diskussion kring manipulation i ickevåldsträning, se Vinthagen (1998b).  
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