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ICKEVÅLDETS PRAKTIK 

“En (utomparlamentarisk) politisk kamp med fredliga medel” är en 
vanlig ordboksdefinition av ickevåld. Det är en enkel definition som 
kan tjäna som en startpunkt. Min ambition är att beskriva “ickevåld” 
sociologiskt, som en del av samhället och sociala relationer. Hur jag 
går tillväga beskrivs i detta inledande kapitel. Kapitel 2 anger be-
grepp inom ickevåldsstudier, begrepp som är användbara i detta 
sammanhang. En begreppsbestämning av ickevåld baserad på Gandhi 
och ickevåldets idéhistoria (kapitel 3) hjälper oss att fokusera på en 
egen begreppsutveckling då den praktiska tillämpningen av ickevåld 
diskuteras (kapitel 4–8). I det sista kapitlet sammanställs beskriv-
ningen av ickevåldets socialitet i ett begreppsschema.  

Genom historien har folkrörelser förändrat både globala och nat-
ionella system.1 Antislaverirörelsen, arbetarrörelsen, anti-
apartheidrörelsen och frihetsrörelserna mot de socialistiska diktatu-
rerna i Östeuropa är rörelser som överskridit nationella gränser och 
nått framgångar mot sociala system vilka på sin tid uppfattades som 
övermäktiga. I vår historiska brytningstid av globalisering där staten, 
samhället och ekonomin i grunden förändras förefaller nya möjlig-
heter för rörelsers världshistoriska påverkan finnas. En gryende 
statistisk forskning visar att ickevåldsaktioner tycks vara oväntat 
effektiva. De senaste decennierna har ett fyrtiotal diktaturer störtats 
genom folkrörelsers obeväpnade kamp. Och ju ickevåldsligare dessa 
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rörelser varit, desto högre har graden av demokratisering blivit, nå-
got som klargjorts av en studie från Freedom House (2005).2 I den 
prisbelönta boken Why Civil Resistance Works (2011) har Erica Che-
noweth och Maria Stephan jämfört det senaste seklets större 
politiska kampanjer för självständighet eller frigörelse från diktaturer 
och funnit att den som använder ickevåldsliga kampmetoder har 
dubbelt så stor chans att nå sina mål. Våldsmetoder verkar alltså 
vara ineffektiva. Dessutom är det tio gånger mer sannolikt att den 
ickevåldsliga kampen åstadkommer demokratisering och undviker 
inbördeskrig. Mycket forskning återstår dock innan vi vet hur dessa 
samband skall förklaras.  

Rörelser som använder ickevåldsaktioner i försök att åstadkomma 
samhällsförändring är inte ett ovanligt fenomen i världen.3 Inte 
mindre än 14 % av alla nyheter Reuters World Press rapporterade 
mellan 1984 och 1995 kan klassificeras som ickevåldsaktioner.4 Men 
ickevåld uppmärksammas sällan i akademisk forskning. Och då det 
uppmärksammas beskrivs aktiviteterna sällan som ickevåld utan som 
“pacifistiska” eller klumpas ihop med andra traditioner som “protes-
ter”.  

Ickevåldsaktioner, även i relativt stor skala, förekommer i flera län-
der. Den brasilianska lantarbetarrörelsen MST har sedan 80-talet 
genomfört över 2 000 fredliga landockupationer. Ett omfattande 
ickevåldsmotstånd genomfördes i Indien mot strukturanpassnings-
programmets effekter i början av 1990-talet.5 I december 1993 greps 
5 000 bönder, studenter och fackföreningsaktivister. I augusti 1994 
genomförde 75 000 indier civil olydnad över hela landet. I Tyskland 
krävdes 1998 efterkrigstidens största polisinsats för att hantera akt-
ionerna mot transporter av Castorbehållare med kärnkraftavfall. I 
april 2003 var det 7 500 personer som gjorde 300 aktioner runt om i 
USA mot regimens illegala angrepp på Irak.6 Ickevåldsrörelser ver-
kar ofta ha lett till dramatiska samhällsförändringar, diktaturers fall, 
fredsavtal eller radikal demokratisering.7  

Några moderna rörelser – regionala och nationella såväl som trans-
nationella – som följt och även utvecklat den ickevåldsliga 
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traditionen är:8 1950-talets medborgarrättsrörelse i USA och anti-
apartheidrörelsen i Sydafrika, 1960-talets antikärnvapenrörelse i 
Storbritannien, 1970-talets miljörörelseockupationer av byggnads-
platser för kärnkraft i Västeuropa, landsbygdsrörelser och bönders 
kamp mot militära skjutfält i Sverige, trädkramarna i den indiska 
Chipkorörelsen, den första palestinska Intifadans köpbojkotter och 
strejker mot ockupationsmakten Israel, 1980-talets fredsläger vid 
kärnvapenbaser runt om i Västeuropa, där människor bosatte sig vid 
baserna och gjorde aktioner till sitt vardagsliv, som kvinnofredsläg-
ret Greenham Common i England och 1989 
studentdemonstrationen vid Himmelska Fridens torg i Beijing. Ick-
evåld har även tillämpats av de rörelser som under 90-talet gjorde 
fredligt motstånd vid globala regimers toppmöten, exempelvis i 
Seattle november 1999.9  

För vissa rörelser är ickevåldsmetoder en tillfällig taktik, för andra 
en överordnad strategi, och för enstaka rörelser är det även en norm, 
ideologi eller livsform. Taktik handlar om att vinna en delseger, 
strategi om att vinna hela kampen. I taktiskt ickevåld är det en aktion 
eller en kampanj som präglas av ickevåld. I blockaden av WTO i 
Seattle förenades mycket olika grupper i en taktisk överenskom-
melse om ickevåldsriktlinjer för den aktionen, på den dagen och den 
platsen. Den så kallade trädkramarrörelsen i Bohuslän, vilken under 
slutet av 80-talet försökte förhindra byggandet av motorvägen Scan 
Link genom att bland annat klättra upp i träd som skulle avverkas, 
lät en hel kampanj präglas av ickevåld.10 Den skandinaviska social-
demokratin hade ursprungligen, liksom de flesta arbetarrörelser före 
första världskriget, en överordnad strategi av motstånd med fredliga 
medel, antimilitaristisk ideologi och förhandlingsorientering. Den 
indiska antikoloniala befrielserörelsen var däremot även präglad av 
ickevåldsliga normer. 
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Att bekämpa krig och förtryck med fredliga och frihetliga 
medel  
För den som strävar efter mänsklig frigörelse är ickevåldsrörelser 
speciellt intressanta eftersom de försöker bekämpa krig och förtryck med 
fredliga och frihetliga medel. Rörelserna pekar på en möjlighet till fredlig 
social konstruktion, även under svåra förhållanden. Detta är dock 
komplicerat och kräver en utveckling av ickevåld byggd på insikts-
full erfarenhet och forskning.  

Ickevåldsforskning bör beskriva både ickevåldets möjligheter och 
dess begränsningar. En problematiserande kritik av ickevåld syftar 
till att underlätta en fredlig befrielse genom att bidra till nya teore-
tiska och praktiska sätt att hantera ickevåldets inneboende problem. 
Förhoppningsvis kan det även leda till kritiska rörelserepertoarer (nya 
metoder, strategier, förhållningssätt, handlingsformer) där aktörer 
kan värdera sociala innebörder i det de gör. För ickevåldsaktivister 
kan nya begrepp för ickevåldets olika sociala aspekter underlätta den 
praktiska användningen. Kombinationen av teori och praktik utgör 
en enhet.  

Mitt allmänna syfte att utveckla sociologiska begrepp för ickevåld 
kan nu preciseras till att utifrån ett sociologiskt perspektiv tolka och 
begreppsligt beskriva rörelsers ickevåldshandlande i konfliktsituat-
ioner, vilka utspelas i samhällen präglade av våld och förtryck, för 
att på så vis utveckla analytiska verktyg och en kritiskt präglad rörel-
serepertoar – och därmed främja en kombination av kritisk 
vetenskap och fredlig befrielsekamp.  

Polariseringen mellan olika betydelser av “ickevåld” 
Till att börja med behöver vi se hur begreppet “ickevåld” har an-
vänts av andra, och de problem det ger upphov till. Ibland kritiseras 
ickevåld för att vara ett ostrategiskt bakbindande av motståndsrörel-
sers möjligheter, vilket gynnar makthavare. Det kan vara en 
religiös/moralisk inblandning i politisk taktik, reaktionärt, ett förrä-
deri11. Eller rent av en “slavmentalitet”,12 “sekterism”13 eller 
“patologi”.14 Mycken kritik av ickevåld uttrycker visserligen scha-
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blonföreställningar15 om ickevåld men inte enbart sådana. Viss kritik 
vänder sig mot vissa ickevåldsförespråkares förkärlek för absoluta, 
universella, religiösa och moraliska argument; dit hänförs inte minst 
Gandhi. Ickevåld har ibland proklamerats som den effektivaste lös-
ningen på i stort sett alla problem och motiverats utifrån världens 
gudomliga ordning eller individers moraliska godhet. Gandhi menar 
att: “All miracles are due to the silent and effective working of invis-
ible forces. Non-violence is the most invisible and the most 
effective.”16 Ibland är tyvärr Gandhi - och andra övertygade an-
hängare till ickevåld - det största hindret för att få fler att upptäcka 
ickevåldets verkliga värden. Onyanserade och tvärsäkra teser om 
ickevåldets förträfflighet gör ett fördomsfritt arbete för fredlig befri-
else svårare.  

Men de som i historien praktiserat ickevåld har gjort det eftersom de 
varit pragmatiska människor i svåra situationer där en kamp med 
militära medel inte tett sig realistiskt. Efter hand har en reaktion 
väckts mot ickevåldets religiösa paketering. Reaktionen tog fart på 
60-talet och ledde bland annat till utvecklandet av ett antireligiöst 
och antimoraliskt “teknikperspektiv” på ickevåldshandlingar.17 Re-
aktionen mot en ensidig tolkning har lett till en ny ensidighet, i 
stället för moralisk/gudomlig förträfflighet betonas ickevåldets uni-
versiella effektivitet som instrument för varje grupp som vill 
bekämpa en härskare.  

Denna historiska utveckling har präglat ickevåldsstudier och delat 
upp fältet i två läger vilket uttrycks i en klassisk grundkategorisering 
av gruppers förhållningssätt till ickevåld, dels som “livsstil”, dels 
som “teknik”.18 Livsstils-ickevåldet är aktivistens principiella anam-
mande av ickevåld utifrån moralfilosofiska eller religiösa skäl. 
Ickevåldet präglar aktivistens hela förhållningssätt till sitt liv. Teknik-
ickevåldet är, i kontrast till livsstils-ickevåldet, aktivistens effektivi-
tetsorientering eller antimoraliska ickevåld, där främjandet av egna 
målsättningar är det som (framförallt) räknas. Men grunden till upp-
delningen finns redan hos Gandhi, och kallas där “den starkes 
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ickevåld” (principiellt ickevåld) tillämpad som livsstil med en tro på 
ickevåld, och “den svages ickevåld” (tekniskt eller taktiskt ickevåld) 
tillämpad som praktisk metod på så sätt att enbart resultaten räk-
nas.19 

Burrowes (1996) ställer det tekniska (“pragmatic nonviolence”) och 
det principiella ickevåldet i motsatsställning.20 Det tekniska å ena 
sidan söker effektivitet, separerar mål och medel, ser konfliktparter-
nas intressen som inkompatibla och eftersträvar att (utan våld) skada 
motparten. Det principiella å andra sidan väljer ickevåld av etiska 
skäl, ser mål och medel som omöjliga att separera, konflikter som 
gemensamt problem och accepterar det lidande motparten åsamkar 
rörelsen.  

Ett på många sätt låst läge och en polarisering mellan dessa perspek-
tiv har uppstått. Det finns dock en möjlig tredje position. Denna 
position kräver att vi utreder vad begreppet “pragmatisk” egentligen 
innebär. Jag menar att ickevåldslitteraturen använder begreppet 
felaktigt då det ges en betydelse som “amoralisk” eller reduceras till 
att vara tekniskt instrumentell. Den tredje positionen jag vill föreslå 
finns bortom ickevåldets moraliska överstepräster och antimoraliska 
strategigeneraler, och utgör en ickevåldets sociala pragmatik.  

Ickevåld som praktisk social kunskap 
Utvecklandet av en sociologisk beskrivning av ickevåld kräver att vi 
överskrider den förenklade polarisering som ickevåldsstudier fortfa-
rande befinner sig i. Polariseringen är en förenkling av den 
komplexa konstruktionen av ickevåld, ja rent av en “illusion”.21 För 
Gandhi var det alltid fråga om en kombination av strategi och mo-
ral.22 Ickevåld är en kombination, en handlingsform som även kan 
kallas “principiell pragmatism”.23 Här handlar det om att ickevåld 
alltid skapas och integreras av sociala varelser i en specifik kontext. 
Inom ett samhälles kontext är det grupper som agerar och därmed 
är det normativa gemenskaper som både utför och är föremål för 
ickevåldsaktioner. Det finns dessutom aspekter av ickevåld som 
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varken behöver vara tekniska eller principiella, exempelvis estetiska 
där ickevåld gestaltas mer eller mindre engagerande. 

Min tolkning av ickevåld präglas av ett, för ickevåldsstudier, under-
betonat perspektiv: ickevåld som praktisk social kunskap eller som “social 
pragmatik”. Social pragmatik betecknar en socialt förankrad praktik.24 
En praktik som är meningsfull i sina konsekvenser i ett visst socialt 
sammanhang.  

Mitt perspektiv bygger på antagandet att människor väsentligen kan 
skapa om sin omvärld utifrån det material som redan existerar, med 
de begränsningar och möjligheter det innebär. En social konstruktion 
av ickevåld kräver en praktisk kunskap, både för att bli möjlig och 
effektiv. Och i detta fall handlar det om en speciell kunskap. Istället 
för den praktiska tekniska kunskapen handlar det om den praktiska 
sociala kunskap som krävs för att utföra en speciell typ av handling, 
en ickevåldsaktion.  

Den dikotoma, ömsesidigt uteslutande, moralsyn som uppdelningen 
av ickevåld i livsstil och i teknik bygger på kan överbryggas med 
idén om ickevåld som social pragmatik. Pragmatiskt ickevåld har 
vissa likheter med de två andra typerna men här är moral och teknik 
socialt förankrat genom att utgångspunkten är hur grupper praktiskt 
fungerar i sin normativa ordning. Det pragmatiska uppfattas i icke-
våldslitteraturen felaktigt som icke-moraliskt bara för att de 
praktiska konsekvenserna betonas framför en logiskt sammanhäng-
ande lära. Men social pragmatik handlar om praktiska konsekvenser 
av handlande i sociala sammanhang: vad som utifrån människors 
erfarenhet faktiskt händer, hur människor reagerar och hanterar 
varandras handlingar. Pragmatism utgår inte från abstrakta principer 
eller isolerade tekniker utan från den interaktion som sker i en histo-
risk specifik social ordning. Eftersom varje social grupp har en 
normativ struktur så spelar även normer roll för pragmatiken. Man 
kan därmed vara anhängare av ickevåld eftersom man utifrån sin 
erfarenhet uppfattar kampformen som effektivare för vissa (långsik-
tiga) målsättningar och i ett visst (normativt) socialt sammanhang.  
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Ickevåld motiveras vanligen utifrån filosofiska moralsystem. Jag 
använder dock moral i en annan betydelse, en som rör sociala normer; 
sanktionerade, sammanhängande och legitima handlingsregler i och 
för en social grupp eller ett samhälle. I kraft av faktiskt existerande 
och relativt bestående föreställningar om godkända (respektive un-
derkända) handlingar är alltså moral relevant för hur ickevåld kan 
fungera i en social grupp. Denna typ av socialiserad moral i en orga-
nisation, grupp, rörelse eller ett samhälle kan inte nonchaleras i en 
bedömning av motståndets möjligheter. Ett motstånd som inte tar 
hänsyn till rådande social moral kommer att te sig svårbegripligt för 
dem som ingår i den moraliska gemenskapen. Men det handlar alltså 
här om konkreta kollektiva gemenskapers levda och immanent ut-
vecklade moralföreställningar, inte om externt påförda moralsystem 
eller individuella filosofers kreativa konstruktioner av logiska system 
utifrån abstrakta moralprinciper.25  

I denna mening påverkar moral ickevåldets sociala dynamik och har 
därmed betydelse för ickevåldets sociala teknik och effektivitet. Den 
klassiska dikotomin mellan “livsstil” (moraliska principer) och “tek-
nik” (effektiva principer) kan få en att missa kopplingen mellan 
(social) moral och (social) effektivitet.  

Jag utgår alltså från perspektivet att ickevåldets socialitet (ickevåldet 
som inbäddat i det sociala livet) går att förstå som en social pragma-
tik (normativt förankrad i en gemenskap). Därmed försöker jag både 
att visa att ickevåld kan förstås som social pragmatik och ge en be-
greppslig beskrivning av hur ickevåldet uttrycks socialt. Om vi 
förstår ickevåldet som social pragmatik kräver det att vi framöver 
fokuserar på hur socialt praktisk kunskap konstrueras.  

Praktisk kunskap är en kunskap som inte (fullständigt) kan fångas 
teoretiskt utan måste förvärvas för att begripas. Man kan enbart lära 
sig cykla genom att prova på att cykla, dansa genom att öva dans 
och den praktiska kunskapen att gå genom att till att börja med 
stappla sig fram som barn. Som praktisk social kunskap kan ickevåld 
därmed enbart begripas genom praktisk handling, i utförandet av 
ickevåldsaktioner. Syftet med min teoretiska analys är inte att återge 
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kunskapen i sig – likt en handbok i fotboll – utan snarare att 
namnge och beskriva de sociala praktiker och strukturer som till-
sammans utgör ickevåldets praktik. Jag utvecklar begrepp och ett 
teoretiskt perspektiv som tillåter oss att systematiskt och kritiskt 
studera praktiken. Det är möjligt och nödvändigt att tala om prak-
tiska aktiviteter, även om det inte räcker för att förvärva den 
praktiska kunskapen. Det hjälper nämligen även praktiken att ha 
begrepp för olika handlingsmoment.  

De omständigheter som vi kanske inte reflekterar över då det gäller 
en så vanligt förekommande kunskap som att spela fotboll, behöver 
i än högre grad synliggöras, tematiseras och utvärderas för att vi 
skall förstå hur ickevåldslig olydnad – en kunskap om avvikandet 
från normalt beteende – blir möjligt. Regelbrottet kräver nämligen 
att man först förstår (och behärskar) regeln/normen som bryts, i 
synnerhet om regelbrottet skall bli kreativt i låsta lägen, försonande 
av gruppers fiendebilder och kollektivt mobiliserande av tusentals, 
det vill säga en ickevåldsrörelses civila olydnad.  

Ickevåldsbegreppet: Ett förslag 
Ickevåld definieras i encyklopedier och klassiska verk vanligen som 
en handling utan våld. Kärnan i den klassiska forskningsstudien om 
ickevåld – The Politics of Nonviolent Action (1973) – av Gene Sharp, är 
att det är handlingar som görs eller man vägrar att göra utan våld.26 
Jag hävdar att denna syn på ickevåld inte stämmer med hur begrep-
pet använts genom historien av ickevåldsrörelser och av begreppets 
upphovsman: Gandhi. Ickevåld är mer än en handling utan våld. 
Samtidigt är inte allt som görs utan våld ickevåld.  

I min preliminära definition, som efter hand kommer att motiveras, 
utvecklas och göras allt mer nyanserad, innebär ickevåld en kombi-
nation av två betydelser: utanvåld och antivåld.27 Poängen är att 
ickevåld har två dimensioner och att handlingsformen är en kombi-
nation av båda samtidigt.  
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Figur	1:	Ickevåld	–	ett	fenomen	med	två	sidor.	 Ickevåld	är	kom-
binationen	av	utanvåld	och	antivåld.	

Så här inledningsvis kan vi nöja oss med att förstå utanvåld som att 
själv inte använda våld och antivåld som att motverka det våld som 
andra använder.  

Poängen är alltså att båda dessa betydelser krävs samtidigt för att vi 
skall kunna tala om ickevåld. Inget blir ickevåld bara för att man inte 
använder våld – exempelvis att promenera. Det blir inte heller icke-
våld bara för att man bekämpar våld – exempelvis när beväpnade 
FN-soldater patrullerar en gräns för att bevaka ett avtal om eldupp-
hör. En grupp obeväpnade övervakare som promenerar längs med 
samma gräns och försöker aktivt och utan våld stoppa stridigheter 
kan däremot sägas utöva ickevåld. Det är just kombinationen av ett 
bekämpande av våld på ett sådant sätt att man själv inte använder 
våld som blir ickevåld.  

Att handla ickevåldsligt är inte främst ett handlande utan våld. Om 
det vore ickevåldets särdrag skulle ickevåld, rent logiskt, alltså karak-
teriseras med en “icke-egenskap”, att inte handla våldsamt, i sig ett 
icke-handlande. Det vore absurt. Det intressanta i ett handlande kan 
inte vara att det sker utan ett visst (annat) handlande, utan att det är 
ett specifikt sätt att handla på. Dessutom blir kategorin “handlande utan 
våld” så bred att den blir tämligen ointressant som begrepp (det 
brittiska Indiens frigörelse, liksom sömn, skogspromenader och 
vetenskap skulle hamna i samma kategori). Det vore ungefär lika 
ointressant (och fördummande) som att dela in färger i grön och 
“icke-grön”. 
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Som vi kommer att förstå under diskussionens gång uppstår en 
ickevåldsaktion i relation till andra parter och den situation där den 
görs och är inte ett speciellt beteende som kan begripas frikopplat 
från det sociala sammanhanget.  

Låt oss ta ett exempel. Att odla grönsaker är något klart odramatiskt 
och rent av konventionellt. Det är i sig varken ett ickevåldshand-
lande eller ens ett politiskt agerande. Grönsaksodlandet är en normal 
och mänsklig överlevnadsaktivitet som görs över hela jorden. Men i 
en situation där all jord är ägd av någon och de utan jord svälter, kan 
odlandet av grönsaker förvandlas till en motståndshandling. När de 
jordlösa lantarbetarna i MST i Brasilien reagerar mot en av världens 
mest orättvisa jordfördelningar genom att bilda grupper som utan 
lov bosätter sig på mark tillhörande andra, börjar odla marken, och 
vägrar att lämna denna mark trots hotfulla uppmaningar från jordä-
gare, beväpnad privat milis och myndigheter och poliser – då ser vi 
ett exempel på ickevåldsagerande. Vanligen körs dessa jordlösa 
markockupanter bort på ett våldsamt sätt. En del vågar då inte göra 
om sin motståndshandling. Men ofta lyckas MST mobilisera dessa 
jordlösa aktivister igen och samla nya människor utan annat hopp än 
att få en jordplätt. När marken därmed återigen blir ockuperad och 
nya plasttält sätts upp till de boende och jorden blir odlad igen – då 
kan man säga att den ickevåldsliga kampen verkligen har börjat. I 
detta läge sker ofta en upptrappning av våldet mot ockupanterna. I 
genomsnitt mördas varje vecka en jordlös lantarbetare inom denna 
nationella ockupationsrörelse. Ibland är det polisen som dödar dem, 
för det mesta är det de privata jordägarnas miliser som gör det. 
Trots att större delen av massmedia kontrolleras av jordägararisto-
kratin uppmärksammas dessa jordockupationer på ett sådant sätt att 
solidaritetsgrupper bildas i städerna och på landsbygden, både i Bra-
silien och internationellt. När jurister, journalister, akademiker och 
mänskliga rättighetsaktivister agerar i solidaritet med MST breddas 
konflikten och fler metoder tillämpas. Därmed kan man säga att en 
ickevåldsrörelse föds. Tusentals människor engagerar sig, och olika 
sociala grupper involveras, olika metoder används, och kampen 
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upprätthålls genom en rad stödstrukturer, intern folkbildning och 
opinionsbildning, möten och specialorganisationer. I den mån som 
repressionen fortsätter mot jordockupanterna, och de ändå återvän-
der till sin jord varje gång de arresterats eller drivits bort, och 
kämpar för sin rätt i media, på gator och torg, ute på fälten, och i 
rättssalarna – trots risken att dödas eller att berövas det lilla de äger 
– ja, då kan man säga att en ickevåldskamps alla ingredienser är på 
plats, att själva fenomenet som vi ägnar oss åt att försöka förstå har 
konkretiserats. En aktion har genomförts, och den har upprepats. 
Flera olika grupper har bildat en allians och lyckas stödja varandra i 
att upprätthålla sitt ickevåldsagerande – trots våldsam repression.  

Poängen är att i stort vilken vardaglig och konventionell handling 
som helst kan förvandlas till en ickevåldshandling beroende på dess 
relation till det våld och förtryck som råder i en viss kontext.  

Ickevåldets sociala logik 
Våld utövas i en mängd olika former, både av och mot individer och 
kollektiv. Ickevåld kan i princip vara riktat mot alla varianter av våld. 
Det är dock få ickevåldsaktivister som är intresserade av eller ens 
emot alla former av våld. Aktivister fokuserar vanligen på en viss typ 
av våld. I detta sammanhang fokuserar jag på den genom historien 
bevisligen främsta våldsutövaren av dem alla: staten. Staten har en 
unik våldskapacitet, åberopar ett våldsmonopol och försöker hävda 
en våldslegitimitet. I de fall som kommer att tas upp handlar det om 
statens direkta våldsutövning genom polis, militär eller statens upp-
rätthållande av repressiva och förtryckande strukturer. Ibland agerar 
dock en stat via ombud eller i allians med icke-statliga grupper: väp-
nade miliser, gerilla, mafia och andra grupper. Det våld som utövas 
av staten eller dess allierade grupperingar är extra problematiskt, 
eftersom våldskapaciteten är så omfattande och våldet är sanktion-
erat av statens maktprivilegium. Våldet är ofta inbäddat i en 
militarism och del av en hegemonisk maktallians som gör att stora 
folkgrupper uppfattar våldsutövningen som berättigad. I ett sådant 
läge är ickevåldsaktivism svårt. Även om hanteringen av individers 
våld i politiska eller privata konflikter också är svår, så utgör statens 



Stellan Vinthagen 

 

 

13 

 

våld en mer överväldigande motståndare. Ickevåld mot statens våld 
handlar om att underminera våldsutövningen när den utförs och på 
längre sikt att underminera den kapacitet, legitimitet och hegemoni 
som gör våldet så kraftfullt. Ickevåld blir därmed en fråga om mot-
stånd mot våldet, både dess direkta attack och dess strukturella bas 
för attacker i framtiden. Därmed kan vi säga att ickevåldet är en 
fråga om att bryta våldsutövningens krav på anpassning och lydnad. 
Ickevåld innehåller ett moment av olydnad eller brott mot ett krav 
på underkastelse. Den makt som upprätthålls av våld blir en makt 
ickevåldet behöver underminera för att kunna nå framgång. Den 
största utmaningen för ickevåldskampen är inte att stoppa det våld 
som utövas just nu, utan att göra våldsapparaten så svag framöver 
att den går att transformera och förvandla till en ny maktrelation, 
där regimens våldsutövning starkt begränsas och underordnas en 
reell demokrati och rättsordning.   

I dessa sammanhang kan ickevåldsaktioner vara en fråga om (1) att 
man gör något utan våldsanvändning trots risken att bli utsatt för 
våld, eller (2) att man vägrar att göra något som innebär att man i så 
fall skulle delta i våldsutövning, trots risken för att bli utsatt för våld. 
Ickevåld är alltid relaterat till våld och handlar om att man i en sådan 
relation gör eller vägrar att göra någon viss handling. Det man gör 
eller vägrar att göra innebär en kortsiktig eller långsiktig undermine-
ring av våld. Ickevåld är liksom andra handlingar en fråga om att 
man gör något specifikt eller avstår från att göra något specifikt.   

Detta innebär att ickevåld inbegriper att man riskerar att bli utsatt 
för repressalier från det våld man agerar mot och försöker undermi-
nera eller förhindra. Det innebär också att ickevåld hela tiden bryter 
mot ett förväntat beteende eller en konventionell reaktion av flykt, 
undergivenhet eller våldsamt försvar. Att lyda en makt som backas 
upp med våld – exempelvis militarism, diktatur, statsmakt eller ma-
fia – motverkar kampen mot våldet. Alla inser att den som vägrar att 
göra som en makthavare kräver – vägrar order, lagar eller regler – är 
“olydig”. Men man kan även sägas vara olydig i den mån man gör 
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något annat än det som en rådande maktordning påbjuder och för-
väntar sig. Även då riskerar ickevåldsaktivisterna våldsamma 
repressalier. Underordnade förväntas nämligen inte bygga upp alter-
nativa institutioner och rörelser, andra sätt att leva på, eller 
konkurrerande ekonomiska, kulturella eller politiska organisationer. 
Sådant byggande av alternativ eller som Gandhi skulle ha sagt – ett 
“konstruktivt program” – kan ibland ignoreras eller förlöjligas av 
företrädare för makten, men om dessa konstruktiva alternativ växer 
sig så stora att de utmanar legitimiteten eller effektiviteten i den 
rådande maktordningens egna institutioner, då är risken stor för 
repression av olika slag. De “positiva” och “konstruktiva” alternati-
ven är inte i någon fundamental mening annorlunda än den 
ickevåldsliga olydnaden eftersom ickevåld handlar om att både 
bygga alternativ till våldet och att underminera våldet. I kraft av att 
ickevåld alltid står i relation till våldet, både som alternativ till och 
motstånd mot våldet, innebär ickevåld ett agerande som riskerar att 
möta våldsam repression.   

Normbrott 
Sociala interaktioner regleras av handlingsnormer, det vill säga in-
formella regler om accepterat beteende i en grupp. Det är just en 
handlingsnorm – ibland formaliserad i en lag – som den civilt oly-
dige ickevåldsaktivisten bryter. Som ett brott mot norm, beslut, regel 
eller lag är olydnaden ett avvikande från något normalt, vardagligt, 
begripligt, legalt eller regelstyrt i en social ordning. I och med att 
olydnaden trotsar en social ordning möter den reaktioner från andra. 
Man bryter inte mot allmänt erkända och sanktionerade regler i en 
social gemenskap utan att möta konsekvenser av något slag (bestraff-
ningar, minskat stöd, kontrollåtgärder eller interna konflikter). 
Rörelsen som helhet eller en enskild aktivist riskerar att utdefinieras 
eller stämplas som oansvarig, naiv, korrumperad, förrädisk, terrorist-
isk eller på andra sätt underkännas som deltagare i en legitim politisk 
process.28 En annan avfärdande åtgärd är att behandla rörelsen som 
irrelevant och möta den med nonchalans eller förlöjligande.29 Rörel-
sen kan även misskrediteras genom förtal och falska beskyllningar, 
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som när FBI spred rykten om Martin Luther Kings “kvinnoaffärer”. 
Även om en rörelse har stort stöd riskerar den periodvis att diskvali-
ficeras av sina motståndare, som har en starkare förankring i den 
existerande ordningen och därmed en större möjlighet att påverka 
spelets domare.  

Därmed förstås den ickevåldsliga olydnaden som en problematisk 
handlingsrepertoar i en social interaktion på grund av sitt inbyggda 
normbrott. Handlandet genomförs inte självklart av aktören och för-
stås inte självklart av andra, eftersom den (till skillnad från etablerat 
beteende) bryter mot sanktionerade regler eller legitima normer i en 
social gemenskap.  

Sårbarhet 
Ickevåld är emellertid inte bara ett problematiskt normbrott utan 
också ett risktagande. Motstånd, våldsamt eller ickevåldsligt, är ett 
risktagande. Allt det man värdesätter och ens eget liv kan förloras. I 
den meningen är organiserad våldsanvändning (krig) och det relativt 
okända ickevåldet likartat. Båda innebär strid men stridsformerna 
och målsättningarna är fundamentalt olika. Den ickevåldsliga hand-
lingsrepertoaren förutsätter att man avstår från reflexmässigt eller 
inlärt våldsförsvar. Våld brukar normalt ses som berättigat och för-
ståeligt i de fall då människor blir våldsamt attackerade. Ett kulturellt 
etablerat våldsbeteende måste tyglas för att göra kollektivt icke-
våldshandlande möjligt. Den avvikande handlingsformen kräver 
ansträngning för att kunna upprätthållas och göras förståelig.  

I en sociologisk analys som diskuterar civil olydnad beskriver Cohen 
och Arato (1994) handlingsformen som “självbegränsande radikal-
ism” eftersom det radikala brottet mot lagen kombineras med ett 
fredligt ansvarstagande för handlingen inför den etablerade maktens 
reaktion. Aktivisterna som ockuperade School of Americas råkade 
inte bli arresterade, de var stolta över sin handling och tog öppet 
ansvar för vad de gjort, trots risken för kännbara straff. Man kan 
med andra ord hävda att ickevåld (inte bara ickevåldslig olydnad) 
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innebär att man tar en risk genom att göra motstånd och samtidigt 
gör sig sårbar för våld genom att avhända sig självförsvar med 
våldsmetoder. En självpåtagen risk där man inte försöker att skydda 
sig med våldsamt försvar, trots allvarlig fara för liv och säkerhet, är 
ett beteende som till synes går emot ens självbevarelsedrift. Därige-
nom blir detta sårbara risktagande ett gåtfullt karaktärsdrag hos 
ickevåldsmotstånd och behöver göras begripligt. 

Normalisering 
Enstaka ickevåldsaktioner utförda av små grupper av aktivister kan 
tolkas som udda exempel, undantag från de gängse politiska ut-
tryckssätten och kan avfärdas med hänvisning till avvikande 
subkulturer, egenartade psykologiska karaktärsdrag eller extrem 
ideologi. Men hur skall man förstå återupprepade kollektiva aktioner 
vilka förekommer under olika tidsepoker i historien, i olika delar av 
världen, för olika sakfrågor, mot olika typer av samhällsordningar 
och utförda av människor tillhörande vitt skilda sociala kategorier? 
Det vill säga: Hur kan man förstå ickevåldsaktioner som ett socialt 
regelbundet eller normaliserat beteende, alltså som ett socialt legitimerat 
och vanligt beteende i ett samhälle? 

Hur är det möjligt att tusentals människor envist kämpar för det de 
tror på utan att använda våld, trots att de utsätts för våldsamma 
motreaktioner? Eller, hur är det möjligt att människor fortsätter göra 
olagliga motståndshandlingar även då de allra flesta kritiska oppo-
nenter i samhället inte gör motstånd? En utbredd lydnadskultur är 
vanlig, även i länder med starka ickevåldsrörelser, som USA och 
Brasilien. I USA bryter samhällskritiker vanligen inte öppet mot 
statens lagar, inte heller de som anser att ett regelbrott är berättigat. 
Ändå fortsätter ickevåldsaktionerna mot det militära träningslägret 
School of Americas. Hittills har flera tiotusental aktivister fredligt 
brutit mot lagen i opposition mot militärens träningsläger, och det 
pågår fortfarande även om färre vill riskera arrestering idag då straf-
fen skärpts. Olydnaden är alltså kollektiv och regelbunden men 
nationellt ovanlig och “onormal” i ett samhälle där juridisk formal-
ism och militarism är normaliserat. I Brasilien vågar de flesta 
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jordlösa fattigbönder inte ockupera storgodsägarnas mark, eftersom 
de riskerar att mördas av dödspatruller. Ändå har mer än 300 000 
familjer fredligt ockuperat mark.30  

Ickevåldets problem 
Sammantaget utgör de tre karaktärsdragen för ickevåldshandlande – 
normbrott, sårbarhet och normalisering – en utmaning att förstå 
och förklara. Frågan är hur rörelser (i konkreta sociala sammanhang) 
förmår konstruera ickevåldsaktioner som blir regelbundna och normali-
serande, trots att ickevåld är en gåtfull handlingsrepertoar av sårbart 
risktagande som bryter en etablerad samhällsordnings förväntan, normalitet och 
regelbundenhet.  

Det har visat sig att utvecklandet av ickevåldshandlandet i en given 
kontext kräver ett hårt experimentellt arbete.31 Men även då icke-
våldsaktivister efterhand lyckas finna en specifik och 
sammanhängande aktionsform som mobiliserar en rörelse, är icke-
våldshandlandet präglat av dominerande kulturer,32 historiska 
strukturer och interaktion med andra aktörer involverade i konflik-
ten.33 Det verkligt intressanta vetenskapliga problemet med 
ickevåldsmotstånd är därmed inte i sig människors val att undvika 
eget våldsanvändande, eller att bryta lagar och normer, utan hur man 
skall förstå hur en social mångfald utvecklar och lyckas upprätthålla 
detta komplexa och avvikande handlingsalternativ.  

Ickevåldsaktioner har sina strategier och tekniker och sin särskilda 
logik – vilket lagliga protester eller våldsaktioner också har. Organi-
serat våldsanvändande – krig – har förändrats dramatiskt genom 
historien. Skillnaderna är fundamentala mellan träklubban och kärn-
vapnet, mellan slagfältets koncentrerade här och specialstyrkornas 
nyckeloperationer, mellan trumpetsignalen och den högteknologiska 
informationsstrukturen, mellan indelta bönder och professionella 
soldater. Krigets våldsamma kraft har blivit möjlig genom en syste-
matisk kombination av praktisk erfarenhet och teoretisk forskning. 
Krigets antites som medel i en konflikt – organiserade ickevåldsakt-
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ioner – fungerar likartat. En utveckling av ickevåldets strategier och 
varierande kampformer sker genom experimenterande med och 
inlärning av nya praktiska idéer som sprids vidare till andra rörelser 
där formerna anpassas till nya kontexter.34  

Disposition  
Mitt syfte är alltså att utveckla ett sociologiskt perspektiv på hur 
rörelser konstruerar ickevåld, eller hur en komplex ickevåldslig 
handlingsrepertoar kan beskrivas.  

Kapitel 2 intresserar sig för vilka huvudsakliga sociala teorier och begrepp 
som idag används inom studier av ickevåld – vad som utmärker 
teorierna och vilka begrepp som är användbara för en beskrivning 
av ickevåldets socialitet.  

Kapitel 3 försöker ringa in begreppet ickevåld genom att diskutera 
frågan: Hur kan man urskilja “ickevåld”, historiskt som en rörelses 
kollektiva handling och filosofiskt som idéstruktur? Här förankrar 
jag min användning av begreppet “ickevåld” i rörelsers historiska 
tillämpning. I linje med min pragmatiska orientering beskriver ka-
pitlet “ickevåld” som ett specifikt historiskt och socialt fenomen 
vilket kombinerar idéer och praktik. Därmed är en grund lagd för 
den kommande begreppsutvecklingen. Den fortsatta diskussionen 
utgörs av en utredning av handlingstyper. 

Kapitel 4 utgår från frågan: Vilka begrepp krävs för att beskriva 
ickevåldets handlingsformer och deras relation till rationalitet? Här 
diskuterar jag inledningsvis hur “handlingar” kan tolkas som ration-
ella (motiverade av förnuftsgrundade skäl) och meningsfulla 
(begripliga och möjliga att förstå); och slutligen som “kommunikat-
ion” med hjälp av symbolisk interaktionism.  

Fyra rationella handlingstyper utgör i fortsättningen grunden för en 
mer detaljerad begreppsutveckling i varsitt kapitel (kapitel 5 – 8).  

Kapitel 5 kretsar kring frågan: Vilka begrepp krävs för att beskriva 
hur man genom ickevåld kan hantera konkurrerande sanningar och 
hävdanden i en konflikt? Med hjälp av Habermas teori om kommu-
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nikativ handling diskuterar jag vilka begrepp som krävs för att besk-
riva ickevåldskampens handlingsrepertoar som förståelseorienterad 
och försök till konsensus som främjar Habermas “ideala samtalssi-
tuation”.  

Kapitel 6 diskuterar ickevåld utifrån frågan: Vilka begrepp krävs för 
att beskriva hur man genom ickevåld kan hantera maktrelationer och 
förtryck i en konflikt?  

Kapitel 7 kretsar kring konflikters inslag av organiserad avhumanise-
ring av den Andre. Kapitlet utgår från frågan: Vilka begrepp krävs 
för att beskriva hur man genom ickevåld kan hantera gruppers hat 
och fiendebilder i en konflikt? Gandhi och många av hans efterföljares 
poängtering av hur det “självpåtagna lidandet” kan bryta stereotypa 
föreställningar eller emotionell distans mellan konfliktparter omtol-
kas med hjälp av Goffmans dramamodell. Därmed lyfter analysen 
fram “utopisk gestaltning” och sätter lidandet inom parentes. 

Kapitel 8 utgår från att våldspräglade samhällen har en normativ 
ordning och socialisering som tillåter våld, gör människor våldsbe-
nägna och normaliserar förtryck. Om ett samhälle utan våld skall bli 
möjligt krävs en annan normativ ordning och ny socialisering. Ka-
pitlet tar fasta på att tidigare diskussioner visat att ickevåld inte bara 
bryter normer utan även hävdar normer. Kapitlet undersöker vilka 
begrepp som krävs för att beskriva hur man kan normalisera ickevåld 
i ett samhälle präglat av våld och förtryck.35 Normaliseringen illu-
streras med hjälp av ickevåldsträning och institutionalisering av 
ickevåldets värden och beteende samordnade till en social helhet, ett 
fungerande “ickevåldssamhälle”.   

I kapitel 9 sammanfattar jag resultatet av undersökningen och disku-
terar de olika begreppens inbördes relation. Här visas både hur 
ickevåld idealt hänger samman och hur inneboende motsättningar 
gör idealet omöjligt att föverkliga fullständigt och permanent. 
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