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Abstract 

There are several examples of studies that cover rebel-to-party transformations, 

yet most only focus on the issue in the context of negotiated peace agreements. 

This thesis aims to apply theories of insurgency studies combined with strategic 

analysis of war termination in a comparative case study, to see under what 

circumstances voluntary rebel-to-party transformation may occur. The cases were 

selected on a method of agreement design, comparing the similarities of 

Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 of Venezuela and Jaysh al-Mahdi of 

Iraq. The study found that the two selected cases consequently shared a similar 

escalation of force from their adversaries, of which they were unlikely to recover. 

They did initially share some similarities regarding internal organization and 

support from civilians. Yet, those similarities developed to differ quite distinctly 

as the process of transformation went on. The thesis therefore concludes that the 

most significant similarity of voluntary rebel-to-part transformation is the 

strategic set-back from an overpowering escalation of force from an adversary. 

From this point, future studies are encouraged to discover other potential variables 

that could explain when voluntary transformation occurs, and how the issue of 

internal organization and support from civilians could affect the process of 

transformation. 

 

Nyckelord: rebellgrupp, politiskt parti, inbördeskrig, omvandling, Movimiento 

Bolivariano Revolucionario-200, Jaysh al-Mahdi, MBR-200, JAM, Venezuela, 
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1 Inledning och problemformulering 

De förödande effekter som inbördeskrig resulterar i gör sig plågsamt uppenbart 

över hela världen. Mer ofta än sällan utgör inbördeskrig ett överväldigande 

lidande för civilbefolkningen, vilket det sedan rapporteras ut om via världens 

mediekanaler. Men det är inte bara säkerheten för civilbefolkningen i 

konfliktområdet och mediakonsumenter som påverkas av effekterna av 

inbördeskrig, utan hela omvärlden. I skrivande stund ter det sig uppenbart hur 

flera konflikter i Mellanöstern och Afrika har orsakat en omfattande 

folkomflyttning av flyende civilbefolkning, som både flyr till kringliggande 

områden och till skilda världsdelar. Inbördeskrig är tveklöst någonting som är 

betydelsefullt för omvärlden och är allt annat än en inre angelägenhet.  

     Denna förståelse av inbördeskrig som någonting betydelsefullt för omvärlden 

är ingen nyhet i sig. Den historiska mobiliseringen i form av diplomati, forskning 

och civilt engagemang för att hantera och hitta fredliga lösningar till konflikter är 

omfattande. Dessvärre är dock dessa ansträngningar inte alltid nog, eftersom 

lösningar inte alltid ligger så nära som en vill att det ska göra. Att ett land är så 

pass polariserat att våld bryter ut och tvingar tidigare grannar att bli fiender, säger 

någonting om hur svårt det kan vara att skapa fredliga lösningar. Med det sagt 

finns det många exempel på inbördeskrig som har nått avslut, med varierande 

framgång och kort- respektive långsiktighet. Bland alla dessa exempel 

förekommer ett särskilt fenomen, nämligen att en rebellgrupp som tidigare 

deltagit i inbördeskriget byter metoder och omvandlas till ett politiskt parti. 

Vanligtvis är det som resultat av att rebellgruppen lyckats ta en stark politisk 

ställning tack vare en seger i konflikten, eller att fredsförhandlingar har 

möjliggjort för gruppen att driva sina ideologiska frågor inom det demokratiska 

systemet. Men det finns vissa exempel som bryter mot det normala, när 

rebellgrupper själva väljer att lägga ned sina vapen och bedriva politik som 

demokratiskt parti. Under de senaste decennierna har det alltså förekommit ett 

fåtal exempel på när rebellgrupper fattat ett internt beslut att dess kampanj bäst 

bedrivs med fredliga medel. I denna studie vill jag lyfta fram dessa exempel, som 

inte bara är intressanta eftersom de är unika i sammanhanget, utan även att frågan 

ställer sig i kontrast till många andra problemformuleringar inom freds-och 

konfliktforskning, genom att undersöka drivkrafterna mot freden snarare än 

kriget. Med andra ord menar jag att frågan utmanar synen på krig som 

undantagsfall från normalfallet fred. Istället är poängen att ingetdera kan betraktas 

som normalfall, utan att krig och fred båda är beroende av direkta beslut. Om det 

är möjligt att förstå besluten som leder till fred, är det min mening att det är 

möjligt att komma långt i förståelsen av hur krig kan avslutas och förebyggas. 
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1.1 Frågeställning 

 Under vilka förutsättningar ökar sannolikheten för rebellgrupper att 

självmant lägga ned sin väpnade verksamhet och omvandlas till 

demokratiskt parti?  

1.2 Tidigare forskning och motivering 

Inom Freds- och Konfliktforskning är tematiken kring rebellgrupper, 

återuppbyggnad av samhällen efter väpnad konflikt och demokrati som 

fredsbyggande medel präglad av många och goda forskningsinsatser. Detta 

eftersom det finns en stor betydelse av att kunna förstå avslutade konflikter för att 

kunna arbeta förebyggande mot ytterligare utbrott. Ett effektivt verktyg för att 

förstå pågående väpnade konflikter är att analysera hur föregående konflikter har 

sett ut, gärna i samma område. Paul Collier och Nicholas Sambanis fastställde ett 

samband som säger att ju längre tid som har passerat sedan det senaste 

inbördeskriget desto mindre är risken att ett nytt bryter ut i samma område 

(2005:18). Vi kan alltså säga att studier av väpnade konflikter är inte bara relevant 

för freden och säkerheten under den tid konflikten pågår, utan är även relevant i 

lång tid framöver. Tematiken kring samhällen efter konflikt är alltså högst 

relevant även utanför freds- och konfliktvetenskapens gränser.  

För att avgränsa diskussionen kring tidigare forskning, är frågan om 

rebellgrupper som omvandlas till partier ett forskningsområde som det tyvärr inte 

har forskats mycket om. Det finns dock några intressanta undantag jag tänkte ta 

upp här. Matthew Soberg Shugart vid University of California San Diego, har 

bidragit med arbeten som analyserade kostnaderna för både stat och rebellgrupp 

om rebellgruppen skulle låtas inkluderas inom den demokratiska konkurrensen. 

Shugart menar att ett sådant inkluderande kan vara riskfyllt för staten om det inte 

bygger på förhandlingar där en demobilisering av gruppen framställs som krav 

samt att gruppens möjligheter till makt ökar när de omvandlas till partier (Shugart 

1992:148). 

Vidare har Carrie Manning vid Georgia State University genomfört studier 

som har undersökt hur rebellgrupper har kunnat anpassa sig till den politiska 

arenan efter konflikter. Hon menar framförallt att hur väl rebellgrupperna lyckas 

med omvandlingen är främst beroende av hur fredsöverenskommelsens krav är 

utformade (Manning 2004).   
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Slutligen har Mimmi Söderberg Kovacs vid Uppsala Universitet, genomfört 

ett omfattande arbete inom detta område i sin avhandling ”From Rebellion to 

Politics” (2007). Där jämför hon olika omvandlingsprocesser hos rebellgrupper 

från El Salvador, Mozambqiue, Sierra Leone och Kambodja. Studien drar 

slutsatser kring betydelsen av enighet inom rebellgruppen att överge den väpnade 

kampen, att gruppen har starkt stöd bland civilbefolkningen samt att gruppen både 

inrikes och utrikes blir erkänd som en legitim aktör i fredsförhandlingarna 

(Söderberg Kovacs 2007:195-200). I avslutande reflektioner över framtida 

forskning uppmuntrar Söderberg Kovacs bland annat till undersökningar som ser 

hur omvandlingen från rebellgrupp till parti kan förklaras i andra typer av 

konfliktavslut än fredsförhandlingar (Söderberg Kovacs 2007:204). Den 

undersökning jag kommer att genomföra har därför hög relevans inom den 

tidigare forskningen i ämnet.  
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 ”Factions and Followers” 

Denna studie kommer att ta sitt teoretiska avstamp ifrån Söderberg Kovacs 

avhandling, för att både stärka validiteten i min studie och även bygga vidare på 

förståelsen för hur väl dess teoretiska bidrag passar för att även förklara andra 

situationer.  

Den första uppsättningen teori jag kommer ta upp är framtagen ur ett verk 

skrivet av Christopher Clapham (1998) som senare operationaliserades och 

utvecklades av Mimmi Söderberg Kovacs (2007). Teorin är uppdelad i tre fokus 

för analys som kan utgöra grunden för ett analytiskt ramverk med flera nivåer, en 

flernivåanalys. Under den första av tre nivåerna: ”Factions”, analyseras den inre 

strukturen i gruppen med tanke på ledarskap, ideologi och organisation (Clapham 

1998:9). Under den andra variabeln ”Followers”, analyseras gruppens relation till 

civilbefolkningen inom ett ”host society” eller värdsamhälle (Clapham 1998:11). 

Den tredje och sista variabeln ”Friends” blottlägger rebellgruppens internationella 

relationer och anseende, för att kunna bedöma dess förmåga att vinna legitimitet 

som förhandlare (Clapham 1998:15). Eftersom min problemställning är direkt 

inriktad för att förklara de fenomen som sker där fredsförhandlingar inte 

förekommer, är det min mening att denna analysnivå inte kommer att bidra med 

värdefulla tankar i just denna studie. Jag kommer således att utesluta en ”friends”-

analys från uppsatsen. Denna nedskärning av det teoretiska ramverket kommer 

däremot att kompletteras av Holls teoretiska bidrag ”the Battlefield and War 

Termination”, vilket jag kommer att återkomma till nedan.  

För att närma sig en något djupare förståelse för varje analysnivå kommer jag 

att ägna detta och nästa stycke för att beskriva dem något utförligare. ”Factions” 

väcker framförallt frågor om hur väl rebellgrupper är organiserade att följa samma 

linje. Denna analysnivå bygger på antagandet att ju mer enad en rörelse är under 

samma ledning, desto större möjligheter finns för gruppen att fullfölja beslut som 

berör omvandling (Clapham 1998:10). Analysen aktualiserar därmed den 

potentiellt förödande effekten av så kallade ”spoilers” för möjligheten för fred. 

”Spoilers” som enligt denna teori uppkommer som ett symptom på en ofullständig 

ledning. Detta uppstår när vissa inom rebellgruppen bedömer sina chanser för 

överlevnad eller framgång att vara större i fortsatt konflikt, än en avlutad. 

Söderberg Kovacs resonerar att ett effektivt sätt att motverka detta utfall är att 

ledningen aktivt delar ut fördelar för ledare på mellannivå inom rebellgruppen, för 

att kompensera för den förlorade makten efter omvandlingen från rebellgrupp till 
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parti. Exempelvis kan det utlovas inflytelserika positioner inom partiet. Därmed 

kan denna variabel operationaliseras genom att undersöka hur väl gruppen 

lyckades behålla sin interna enhetlighet för att kunna uppmuntra rättning i leden 

(Söderberg Kovacs 2007:28).   

”Followers” som analysnivå är som sagt mer inriktad på gruppens förmåga att 

samla och behålla stöd från lokalbefolkningen. Denna analysnivå har burit på en 

stor historisk innebörd, inte minst med tanke på den Maoistiska tanketraditionen 

om ”hearts and minds” (Clapham 1998:11). I min uppsats kommer denna 

analysnivå att spela en högst relevant roll för att förstå hur gruppen kan se på sin 

eventuella framtid som demokratiskt parti. Om det bedöms att man redan innan 

omvandlingen har ett starkt stöd för sin sak bland sina potentiella framtida väljare, 

kan omvandlingen till parti bedömas som gynnsamt för sakfrågan. Därmed är 

relationen till medlemmarna inom den potentiella väljarkåren avgörande för 

motivationen bakom att lägga ned vapen. Operationaliseringen av denna variabel 

har gjorts genom att undersöka till vilken utsträckning som rebellgruppen ägnar 

sig åt att åtgärda situationen för missgynnade; erbjuda alternativa sociala tjänster 

som står parallellt till statens verksamhet, använder våld mot civila eller kräver 

dem på finansiering via skatt eller rättigheter till naturresurser, eller rekrytering av 

civila i rebellgruppen (Söderberg Kovacs 2007:33).  

2.2 ”The Battlefield and War Termination” 

Avslutningsvis vill jag presentera ett teoretiskt bidrag till min studie i syfte att ge 

förståelse för de militärstrategiska faktorerna bakom att överge våld under en 

pågående konflikt. Beslutet att inkludera denna teori hänger ihop med att jag 

tidigare avgränsade mig från att använda Claphams analysnivå ”Friends”, vilken 

var inriktad på internationell legitimitet i fredsförhandlingar. Eftersom jag inte 

kommer att behandla fredsförhandlingar, utan istället analysera det unilaterala 

beslutsfattandet i konflikter, passar den här teorin mycket bra till att kunna nå 

detta område som de tidigare nämnda teorierna inte lyckas lika bra med. 

Jane E. Holl, numera Jane Holl Lute, fil. Dr. i Statsvetenskap vid Stanford 

University, som bland annat arbetat som biträdande amerikansk 

inrikessäkerhetsminister, bidrog 1993 till antologin “Stopping The Killing” med 

sitt kapitel ”When war doesn’t work; Understanding the Relationship between the 

Battlefield and the Negotiating Table”. Den del av titeln som avser förhandlingar 

kanske väcker lite höjda ögonbryn eftersom jag upprepade gånger i denna studie 

sagt att jag avgränsar min studie till de fall där fredsförhandlingar inte 

förekommer. Jag vill därför förtydliga att Holls kapitel formulerar en teori som 

säger att aktörerna i en väpnad konflikt kontinuerligt ställs inför frågan om det är 

värt att låta konflikten pågå eller inte. Eller med andra ord, huruvida de ska 

eskalera eller deskalera våldet i konflikten. Vad som avgör om vad aktörerna 

beslutar sig för är dels vilken syn de har på konfliktens natur, och dels om de 

premierar nyttoökning framför kostnadsminimering i det specifika skedet av 

konflikten. Denna analys av inbördeskrig präglas alltså till stor grad av att förstå 
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aktörernas nytto-och kostnadsanalys av en fortsatt konflikt. På ett mycket utförligt 

sätt resonerar Holl kring hur en mängd olika utfall inom en konflikt kan påverka 

denna bedömning av konfliktens fortsatta nytta respektive kostnad. Detta 

resonemang sträcker sig längre än om den ena parten befinner sig i militärt över- 

eller underläge, utan beskriver istället hur en bredare uppsättning strategiska 

logiker i relation till olika utfall av konflikten kan skapa ett särskilt 

handlingsmönster. Holl beskriver detta som relationen mellan slagfältet av hur 

konflikten avslutas, därav namnet ”The Battlefield and War Termination” (Holl 

1993:275). För att på bästa sätt illustrera vad Holls teoretiska argumentation 

består av, presenteras nedan ett flödesdiagram som visar vad som ligger bakom 

antingen en eskalering eller deskalering. En förklaring följer nedan.  

 

 

Inledningsvis, när en rebellgrupp har inlett ett väpnat uppror, och inställningen 

hos de båda parterna i konflikten att inbördeskriget är som ett nollsummespel, 

premieras en fullständig utplåning av fienden utan några möjligheter till 

kompromisser. I dessa situationer bedöms nyttan av den avsedda utplåningen av 

fienden vara större än kostnaden av att fortsätta kriga. Således fortsätter denna 

konflikt utan förutsägbart avslut med en stor mängd våld och åtskilliga 

eskaleringar tills att antingen en kapitulation inträffar eller en dramatisk 

förändring i kompromissvillighet hos någon av parterna (Holl 1993:275). En 
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annan möjlighet är att parterna kan tänka sig kompromisser, men att de bryr sig så 

mycket om på vilka villkor som konflikten kan avslutas, att nyttan av att fortsätta 

eskalera våldsanvändningen bedöms vara större än kostnaden eftersom det tros 

leda till ett fördelaktigt avslut. Således tar denna aktör även här en nyttoökande 

ambition i konflikten. I dessa fall är våldet som bedrivs mer begränsat och 

uträknat för att kunna höja motståndarens kostnader och således sänka 

motståndarnas utsikter för nytta i ett konfliktavslut (Holl 1993:276). När däremot 

en part i en konflikt bedömer att deras kostnader är ohållbart höga, kan parten 

agera på framförallt två sätt. Antingen söks konfliktavslut men med mycket lite 

hänseende till de ursprungliga idéerna om nytta och börjar därför deskalera 

konflikten. Den andra möjligheten är delvis hämtad från psykologin, vilket säger 

att om en aktör är i en situation där förlust är att förvänta sig, ökar viljan att ta 

risker även om utfallet riskerar att bli sämre än innan. Därmed kan vissa aktörer i 

konflikter som har blivit överrumplade av en eskalering av våld, bedöma att de 

troligen ökade kostnader som följer av att de eskalerar våldet ytterligare, kan vara 

acceptabla i utbyte mot chansen att vända konflikten (Holl 1993:278). 

 

 

 

 

2.3 Samlad teoretisk argumentation och hypotes 

Ovanstående teoretiska bidrag är framförallt inriktad mot att beskriva de 

organisatoriska, politiska och strategiska utmaningar som en rebellgrupp kan stå 

inför vid en omvandling från rebellgrupp till parti. Detta för att bäst kunna 

beskriva under vilka förutsättningar som det är som mest troligt att en rebellgrupp 

kan lyckas med omvandlingen. När jag i studien fokuserar på förutsättningarna 

bakom en omvandling, är det möjligt att på ett specificerat sätt diskutera den 

probabilistiska kausaliteten bakom ett övergivande av vapen. Genom att föra 

samman Holls resonemang om nytta respektive kostnader av fortsatt stridande, 

med Clapham och Söderberg Kovacs flernivåanalys av organisatoriska och 

politiska förutsättningar kan en djupare diskussion föras om vad som kan driva 

dessa grupper mot omvandling. 

Vidare vill jag förklara och argumentera för varför jag baserar en stor del 

av mitt teoretiska ramverk på Söderberg Kovacs bidrag. Ambitionen är att hennes 

och Claphams teoretiska bidrag till studien kan öka den generella förståelsen för 

vad som delas respektive inte delas mellan omvandlingar utan fredsavtal och de 

med fredssamtal. På det sättet kan det byggas en bas för oss att skilja mellan olika 

typer av omvandlingar i våra diskussioner. För att lämna större utrymme åt 

avvägningen mellan nytta och kostnader bakom fortsatt stridande, vill jag driva 

hypotesen att: det är en samling av strategiska, organisatoriska och politiska 

förutsättningar som ligger till grund för beslutet att lägga ned vapen och 

omvandlas till parti. Jag önskar med andra ord att triangulera min analys genom 
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att se på strategiska, organisatoriska och politiska förutsättningar till 

omvandlingen.  

 

 

2.4 Triangulering och vetenskaplig utgångspunkt 

När vi nu har klargjort problemformulering, teori och metod kan det vara 

värdefullt att reflektera över de vetenskapsfilosofiska utgångspunkter och problem 

denna undersökning står inför. För att stärka intersubjektiviteten i undersökningen 

är det viktigt att klargöra vilka ontologiska och epistemologiska antagningar jag 

arbetar ifrån. De ontologiska utgångspunkterna utgörs av vad min inställning är 

till vad ”verkligheten” egentligen är. Finns den oberoende av oss själva såsom 

realistisk ontologi hade påpekat, eller är den relativistisk, det vill säga att det enda 

vi kan vara säkra på kring ”verkligheten” är att den manifesterar sig via 

människans intryck? Epistemologi å andra sidan, ställer istället frågor om det 

möjligt för oss att lära oss någonting om denna verklighet, eller om människans 

subjektivitet alltid påverkar resultatet av våra undersökningar (Esaiasson et 

al.2003:17)?   

När det kommer till epistemologin slås jag av svårigheten för studien att nå 

fram till definitiva beslut om kausalitet genom denna komparativa undersökning. 

Samtidigt är det inte rimligt att låta sig avskräckas från de lärdomar vi kan få av 

en ”mest olika” undersökning. Genom ett uttänkt teorival har jag förberett för 

denna studie att kunna nå en bred förståelse av fenomenet undersökningen frågar 

om. Genom en triangulering av tre olika teoretiska infallsvinklar på 

problemformuleringen avser jag att operationalisera frågan på det sätt bilden 

nedan visar. Naturligtvis gör jag som formgivare av denna modell inte några som 

helst anspråk av att visa upp en skalenlig bild av hur frågan om frivillig 

omvandling från rebellgrupp till parti kan avgränsas. Modellen ska istället 

illustrera mitt epistemologiska argument att det inte är rimligt att tala om 

bestämda fack där det går att sortera in den omvandling som beskrivs i 

problemformuleringen, där fall antingen passar in eller inte. Istället är gränserna 

för hur rebellgrupper kan genomgå frivilliga omvandlingar högst suddiga, 

eftersom en mängd olika variationer kan uppstå vid olika inställningar till likväl 

rebellgrupp, omvandling, parti och kanske framförallt frivillig. Det är av denna 

anledning jag valde att avsätta avsnitten nedan om definitioner för att klargöra vad 

jag menar vid dessa punkter. Vidare avser modellen visa mitt ontologiska 

argument genom att beskriva hur trianguleringen visserligen kan ställa varierande 

frågor och täcka skilda perspektiv. Dock ser förmodligen den uppmärksamme att 

den illustrerade trianguleringen inte täcker över hela ”fenomen-bubblan”. Med 

detta vill jag göra en poäng av att jag inte gör några anspråk på att lyfta fram 

allomfattande slutsatser, utan gör bedömningen att med hänsyn till det underskott 

av forskning inom detta område lämnar naturligtvis luckor som i framtiden kan 

behöva forskas vidare kring. 
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Sammanfattningsvis präglas denna studie av min utgångspunkt att jag har en 

realistisk ontologisk uppfattning om att fenomenet om rebellgruppers frivilliga 

omvandling till partier existerar oberoende av vår tolkning av dem. Däremot är 

denna studie begränsad i sina förmågor att kunna finna exakta sanningar kring vad 

som orsakar detta fenomen, utan kan istället förklaras utifrån förutsättningar som 

kan påverka fenomenet. Med andra ord tar jag en subjektivistisk linje inom 

epistemologin och landar således på den samlade kunskapssynen som kritisk 

realist.  

2.5 Definitioner 

2.5.1 Rebellgrupp 

Ett mycket framträdande begrepp inom denna uppsats är rebellgrupp, ett begrepp 

vars innebörd inte nödvändigtvis är helt självklart. I huvudsak kan begreppet 

generaliseras till att existera inom kontexten av ett uppror eller inbördeskrig, där 

en grupp agerar i motstånd till statens våldsmonopol, ofta i direkt opposition till 

samma stat. Men inom en sådan bred definition öppnar det upp för gråzoner som 

kan utgöra ett problem i att kunna avgöra exakt vad som är en rebellgrupp och 

inte. Jag tror att det är ofrånkomligt att det finns exempel på grupper som agerar 

inom denna gråzon, som möjligtvis kan ge intressanta slutsatser till studier inom 

samma område. Däremot bedömer jag att denna uppsats vinner mer validitet och 

trovärdighet om vi kan utgå från tidigare klargjorda definitioner av rebellgrupper. 

Eftersom Söderberg Kovacs avhandling spelar en central roll för inom vilken 

kontext denna uppsats skrivs, kommer att utgå från den definition som presenteras 
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i avhandlingen. Definitionen lyder: A rebel group is a non-governmental 

organisation that challenges government authority and uses armed force for the 

purpose of attaining a proclaimed political objective. (Söderberg Kovacs 

2007:15) Min översättning av denna definition lyder: En rebellgrupp är en 

ickestatlig organisation som utmanar statlig auktoritet och använder väpnade 

metoder för att uppnå ett uttryckt politiskt mål.  

 

2.5.2 Politiskt parti 

Den huvudsakliga problematiken bakom användandet av begreppet ”politiskt 

parti”, är att det ämnar beröra en organisering inom politiken vars innebörd kan 

skilja sig mellan olika källor och i olika sammanhang. Vanligtvis inom 

diskussioner om partiväsende är det lätt att ofta utgå från en strikt 

valsystemskontext. Dock vore en sådan definition uteslutande av de partier som i 

vissa länder förbjuds, men som fortfarande agerar för att mobilisera stöd med 

demokratiska metoder. Är det i sådana fall olämpligt att tala om dem som partier, 

eftersom personerna i partiet formellt inte kan väljas i val i partiets namn? Hela 

denna problematik är mycket svår, och viktig för statsvetenskapen. Med det i 

åtanke bedömer jag det ändå viktigare för uppsatsens validitet att definitionen 

håller en hög relevans inom detta forskningsområde. Jag rådfrågar därför på nytt 

Söderberg Kovacs definition av politiskt parti: A political party is an organisation 

that seeks to attain power exclusively through non-violent means in electoral 

competition with one or more similar organisations within the political system. 

(Söderberg Kovacs 2007:17) Min översättning av denna definition lyder: Ett 

politiskt parti är en organisation som strävar efter att uppnå makt genom enbart 

icke-våldssamma metoder inom väljarkonkurrens med en eller flera liknande 

organisationer inom det politiska systemet.  

2.5.3 Frivillig omvandling  

Det finns få filosofiska frågor som är lika omstridda som frågan om fri vilja. Bär 

människan på fri vilja eller är hennes val alltid ett resultat av omgivning, inre 

instinkter och begär eller någonting annat?  För att det inte skall råda några 

oklarheter från början kommer undersökningen att utgå från antagandet att 

människan har fri vilja, och att vi därför kan tala om frivillighet i gruppers 

beslutsfattande.  

Vidare kan en ifrågasätta vad som är frivillighet, när en aktör i en konflikt 

fattar beslut i nära relation till vad motståndaren redan beslutat. Vad kan i en 

sådan situation betraktas som frivillighet? Inför dessa avvägningar kommer jag att 

ta följande inställning till hur jag kommer att tala om frivillighet. Jag kommer att 

dra en gräns som säger att en rebellgrupp som genomgår en omvandling efter 

fredssamtal, kan inte sägas ha genomgått en frivillig omvandling eftersom den kan 

anses vara villkorad av fredsförhandlingens framgång. Frivillighet kommer inte 
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heller appliceras på när en rebellgrupp har lyckats med en militär seger över sin 

motståndare och sätts i kontroll över staten. Inte heller när rebellgruppen blivit 

militärt utplånade. Anledningen till detta övervägande beror på att vid båda dessa 

konfliktutfall, förutsätter situationerna en förmåga att kunna omorganisera sin 

verksamhet, oavsett om det är för att kunna bedriva statsförvaltning och styra ett 

land, eller om det är för att gruppen militärt tvingas fram till att lösas upp. Den 

definition som kommer att gälla för frivillig omvandling lyder: Ett internt beslut 

av en rebellgrupp att överge väpnade metoder för att kunna ta formen som ett 

politiskt parti.  
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3 Metod 

3.1 Komparativ fallstudie  

Hittills har vi fastställt vad undersökningen kommer rikta in sig på och varför 

denna fråga är viktig likväl inom vetenskapen som i samhället. Vilka verktyg som 

jag kommer att vända mig till för att få svar på min fråga tänker jag avhandla i 

detta avsnitt. Värdet av att studera fall på djupet för att testa hållbarheten hos 

teorier är inte att underskatta. En viktig grundbult inom ett sådant arbete är att 

kunna jämföra för att kunna komma fram till meningsfulla slutsatser, istället för 

att göra en ensam analys från ett särskilt perspektiv. Genom att applicera teorin på 

flera fall är det möjligt pröva teorins hållbarhet, och därför också kritiskt 

utvärdera den (Esaiasson et al. 2003:120). En sådan ansats ger betydligt mycket 

mer för vetenskapen än utan någon jämförande ambition.  

Denna uppsats kommer därför att ta formen av en komparativ fallstudie som 

kommer fram till sina slutsatser genom jämförelsen av två utvalda 

jämförelseobjekt. Att jag i denna uppsats använder mig av två jämförelseobjekt, 

trots att det är fullt möjligt att använda sig av tre, fyra eller fem jämförelseobjekt, 

är för att kunna föra en tillräckligt kvalitativ diskussion om fallen ifråga. Jag har 

alltså föredragit en djupare analys av färre jämförelseobjekt.  

Jämförelsen kommer att ta en ”minst-lika design”, eller med andra ord 

”method of agreement”, där de två jämförelseobjekten är utvalda för att de skiljer 

sig från varandra ur så många avseenden som möjligt, samtidigt som de delar de 

beroende variabler som är intressanta för studien i fråga (Esaiasson et al. 

2003:114). Dessa två fall har gemensamt att de är båda rebellgrupper som har 

fattat ett internt beslut att omvandla sin verksamhet till fredlig, genom att 

konkurrera i demokratiska val som politiskt parti. Med denna utformning kan det 

teoretiska ramverket klargöra vilka andra intressanta variabler de har gemensamt 

för att ge förståelse för under vilka förhållanden som beslutet om en omvandling 

från rebellgrupp till parti tas. 

Vi bör vid denna punkt även diskutera de orsakmekanismer som denna 

undersöknings slutsatser vilar på. Som Teorell och Svensson beskriver i ”Att 

Fråga och Svara” (2007), bör en författare till en undersökning med få fall ställa 

sig kritisk till en deterministisk syn på kausalitet. Den grund som denna 

undersökning är uppbyggd på är ambitionen att kunna klargöra vilken variabel 

som delas av mina utvalda fall. Undersökningen bör dock i samma andetag 

klargöra sin roll som en kvalitativ jämförelse enligt mest olika-design och vad det 

innebär för slutsatserna. Det bidrag som en sådan slutsats gör till forskningen 
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utgörs av en kvalitativ förståelse av de två fallen och hur olika variabler kan 

påverka det fenomen som problemformuleringen intresserar sig för. Jag ska alltså 

inte försöka fastställa ett kausalt orsakssamband mellan en frivillig omvandling 

och en beroende variabel. Istället kommer jag att ta en ansats mot problemet enligt 

en probabilistisk kausalitetsdefinition, som fastställer sannolikheten för ett visst 

fenomen under ett antal variabler (Teorell & Svensson 2007:241). Ett sådant 

förbehåll kompromissar dock inte med min problemformulering eftersom det 

formulerade målet är att försöka förstå de förutsättningar som kan göra dessa 

omvandlingar möjliga.  
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4 Material 

4.1 Val av fall 

Denna undersökning kommer som tidigare nämnt att sträva efter att förklara ett 

fenomen som är relativt sällsynt, men som ändå bär på ett stort principiellt 

intresse. Frågan önskar belysa under vilka förutsättningar rebellgrupper själva kan 

inse komparativa fördelar med att inte bedriva våld i väpnat syfte. Därmed kan 

utvecklingar av forskningen i detta fält förhoppningsvis bidra med ett alternativ 

till militära lösningar av inbördeskrig, samtidigt som de upplevda oförrätterna, 

som ofta ligger till grund till inbördeskrig, kan få möjlighet att behandlas inom ett 

demokratiskt sammanhang. Av denna anledning är det betydelsefullt att 

undersöka hur rebellgrupper har omvandlats vidare till demokratiska partier. Det 

finns flera exempel på detta inom de närmaste decennierna. John Ishiyama och 

Michael Marshall publicerade 2015 en sammanställning av rebellgrupper som har 

genomgått en sådan omvandling samt hur och varför dessa har förändrats sitt 

offentliga namn efteråt. Av dessa är enbart ett fåtal som kan beskrivas ha 

genomgått en omvandling självmant utan att själva ha vunnit en militär seger i 

konflikten ifråga (Ishiyama & Marshall 2015).  

Valet av fall baserades främst på min tidigare nämnda ambition att genomföra 

en mest-olika design på jämförelsen. Det ledde slutligen mig in på att behandla 

den venezuelanska rebellgruppen Movimiento Bolivariano Revolucionario–200 

(MBR-200) och irakiska rebellgruppen Jaysh al-Mahdi (JAM). Dessa skiljer sig 

på flera olika sätt. MBR-200 var en socialistisk rörelse som strävade efter 

maktövertagande genom ett riktat kuppförsök mot landets ledning. Till 

presidentvalet 1998 tog de namnet Movimiento V República (MVR) (Jones 

2008:204). JAM var en nationalistiskt och shiitisk rörelse, som strävar efter att 

motverka den upplevda ockupationen av shiitiska områden genom att ta kontroll 

över och försvara områden samt genomföra riktade attacker mot regerings- och 

koalitionsstyrkor. Till valet 2009 tog de namnet Independent Free Movement 

(Godwin 2012:453). De agerar även inom regionala geopolitiska områden som 

kan beskrivas som åtskilda. De två jämförelseobjekten skiljer alltså på sig bland 

annat ideologiskt, målformulering och geopolitiskt sammanhang.  
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4.2 Sekundärkällor 

Studien kommer framförallt att inhämta sin information via sekundärkällor som 

huvudsakligen består av erkända vetenskapliga bidrag i forskningen av dessa två 

rörelser och tidsförlopp. Det finns vissa bidrag till materialet som kommer att 

spela en framträdande roll. En källa som har varit mycket betydelsefull för studien 

är ”Understanding the Venezuelan Revolution” (Chavez Frías & Harnecker 2005) 

som är en transkribering av när Marta Harnecker, chilensk statsvetare, journalist 

samt socialistisk aktivist, genomför en längre intervju med Hugo Chavez. Detta 

bidrag behöver naturligtvis förstås i sitt rätta sammanhang. Intervjun är en 

politiskt färgad sådan, och bör främst tolkas som ett bidrag som beskriver hur 

MBR-200:s ledning, Hugo Chavez, tolkade händelseförloppen och de beslut som 

ledde fram till deras frivilliga omvandling. Det är alltså först och främst en fråga 

om att försöka återskapa den interna bilden av historien för att kunna förklara 

varför vissa beslut fattades och inte andra. Naturligtvis sträcker sig den 

källkritiska medvetenheten även över till tidsaspekten. Även om det huvudsakliga 

syftet bakom ett materialval är att förstå nyckelpersonernas beslutsöverväganden, 

är även tiden mellan händelserna och återberättandet något att ha i åtanke. Boken 

gavs ut 2005, vilket var 13 år efter de misslyckade kuppförsöken genomfördes, 

och nio år efter att beslutet togs att ställa upp i presidentvalet. En särskild 

försiktighet till denna källans uppgivna detaljer kommer att vara genomlysande i 

analysen.  

Uppsatsens andra jämförelseobjekt, Jaysh al-Mahdi, kommer att analyseras 

från sekundärkällor likaså. Det huvudsakliga materialunderlaget kommer från 

amerikanska tankesmedjor och forskningsinstitut, vars skribenter har arbetat 

under stort intresse från i huvudsak amerikanska beslutsfattare, i synnerhet som 

följd av USA:s andra intervention i Irak 2003. Dessa institut, som till exempel 

”Institute of the Study of War” (ISW) som utgör en stor del av underlaget till den 

studie, producerar kontinerliga lägesrapporter om det säkerhetspolitiska läget i 

världen, med ett särskilt fokus på de områden där amerikanska intressen befinner 

sig. ISW har ett överhängande fokus på att dess analytiker och forskare har en 

utförlig förståelse för militär strategi och för fram ett militärt perspektiv i deras 

analyser (Institute for the Study of War 2016).  

Frågan är om det kan vara ett problem för undersökningens skull att de 

dominanta källorna till de två jämförelseobjekten är skriva av författare som kan 

beskrivas som ideologiska motpoler till varandra? Jag skulle vilja argumentera för 

att så inte är fallet, eftersom jag i texten kommer att på egen hand genomföra den 

analys av det material jag samlat in. När det material som jag tar upp är 

uppenbarligen präglat av en särskild världssyn, kan dess potentiellt skadande 

effekt lindras genom att jag är tydlig med varifrån informationen hämtas. I de 

reflekterande delarna av analysen och i slutdiskussionen är det framförallt upp till 

mig att, inom ramen för mitt teoretiska ramverk, kritisera de källor och analyser 

som uppsatsen bygger på för att jag skall kunna göra ett värdefullt bidrag till 

forskningen i detta ämne. Ett annat problem som jag vill vara öppen med är att de 

två dominerande källorna levererar två olika syner på de två organisationerna, en 
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huvudsakligen inifrån och en huvudsakligen utifrån. Detta vill jag medge är ett 

större huvudbry än det tidigare nämnda, men även här tror jag att dessa eventuella 

metodologiska problem kan lindras genom att tydligt meddela att en viss fakta 

kommer inifrån av gruppen och eller om det kommer utifrån. 
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5 Fallstudie 

5.1 Venezuela - Movimiento Bolivariano 

Revolucionario–200 

5.1.1 Historisk bakgrund 

Venezuelas politiska historia har sedan landets självständighet 1830 framförallt 

präglats av militärt styre. I mitten av 1940-talet verkställdes dock för första 

gången ambitioner att instifta demokrati i Venezuela som följd av en statskupp 

ledd av gruppen Acción Democrática (AD), även känt som Demokratisk Aktion 

på svenska. Denna kupp lyckades instifta och upprätthålla bl.a. fria val i 

Venezuela under en treårsperiod innan regeringens störtades av en militärledd 

kupp 1948. Nio år senare, 1957, lyckades AD återkomma till makten på nytt 

genom sammanslagningen Punto Fijo, vilket var ett samarbete mellan 

socialdemokratiska AD, det kristdemokratiska Copei samt det liberala Unión 

Republicana Democrática (URD). Sammanslagningen bestod även av den 

katolska kyrkan, vissa fackföreningar samt delar av den privata sektorn. 

Sammanslagningen var tänkt att möjliggöra stabilitet och samarbete mellan 

partierna (Crisp 2000:25), vilket den även till en början fick uppskattning bland 

Venezuelas befolkning. Uppskattningen var i synnerhet påtaglig när landets 

oljeutvinningar gav under den följande perioden betydelsefullt positiva effekter på 

landets ekonomi. Samtidigt var sammanslagningen en källa för friktion eftersom 

övriga partier stängdes ute från politiskt deltagande, vilket av vissa hävdas vara ett 

uträknat sätt för de tre partierna att göra sig av med övrig konkurrens (Kozloff 

2007:61). Trots dessa spänningar lyckades Venezuela behålla sin plats som det 

mest ekonomiskt utvecklade landet i Sydamerika fram till 1980-talet. Men med 

80-talet följde ett sänkt oljepris vilket påverkade statens finanser mycket hårt. 

Tillsammans med en snabbt ökande befolkning och en skenande urbanisering 

började klyftorna mellan rika och fattiga i landet att öka. Varken AD eller Copei 

lyckades under sina respektive mandatperioder förbättra situationen och stävja 

missnöjet mot Punto Fijo. 1982 grundade Hugo Chavez, då kompanichef i 

Venezuelanska armén, Movimento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200). 

Det var ursprungligen en politisk grupp inom armén som möttes i sitt motstånd 

mot den dåvarande regeringen och diskuterade likväl socialistisk ideologi som 

möjligheterna att organisera ett framtida kuppförsök (Gott 2005:38). 1989 
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kulminerade befolkningens missnöje i kravaller i huvudstaden Caracas som i 

efterhand kom att få stor politisk betydelse. Kravallerna, som kom att kallas 

”Caracazo” löst översatt till ”den stora smällen i Caracas”, ledde till hundratals 

människors död. Tre år senare kulminerade missnöjet på nytt med ytterligare 

våldsamheter. MBR-200 verkställde två kuppförsök, vilka båda misslyckades. 

Under det första kuppförsöket tillfångatogs Hugo Chavez och stora delar av 

MBR-200:s medlemmar. Under det andra försöket drevs kuppen av lojala 

medlemmar som antingen lyckades undkomma eller som inte var med första 

gången. Trots nederlagen slutade inte missnöjet att växa och 1993 kom den 

politiska dominansen av Punto Fijo till ett avslut. Den oberoende kandidaten 

Rafael Cadera blev vald till president och genomförde en stor rad politiska 

förändringar. En utav dem var att frige den då fortfarande inspärrade MBR-200  

ledaren Hugo Chavez. Rörelsen, fortfarande under ledning av Chavez, beslutade 

senare att överge planerna om kuppförsök för att istället ställa upp i Presidentvalet 

1998 under namnet Movimiento V República (MVR), eller Femte Republiken 

Rörelsen. Hugo Chavez och MVR vann 56.2 % av rösterna, en valseger som gav 

dem regeringsmakten i Venezuela (Landguiden 2016).  

 

5.1.2 Factions 

1996 genomfördes en nationell undersökning i Venezuela vilken skulle svara på 

frågan om befolkningen stod bakom att Hugo Chavez kandiderade till 

presidentvalet, samt om de skulle rösta på honom. Resultatet visade att 70 % av 

respondenterna var för att han ställde upp och 57 % uppgav att de skulle rösta på 

honom (Jones 2008:202). Men majoriteten av befolkningen till trots gav detta 

beslut upphov till viss splittring inom rörelsen. Chavez beskriver hur vissa såg på 

omvandlingen och övergivandet av väpnade medel som att rörelsen övergav den 

revolution de trodde på (Chavez Frías & Tarnecker 2005:44-45). Hur förödande 

för rörelsen dessa avhopp var framkommer inte nämnvärt i någon av de källor 

som beskriver denna omvandling. Det leder oss in på att anta att organisationen 

visserligen drabbades av avhopp, men att det inte finns några belägg som pekar på 

att det var av avgörande betydelse för MVR. Snarare kan det starka folkliga 

stödet, som jag kommer återkomma till i nästa avsnitt, fungerat som en 

kompenserande motvikt till den förlorade enigheten.  

I processen av att organisera sig som parti, höll sig MVR medvetet undan från 

att organisera sig i enlighet med andra partier, genom att avstå från en tydlig 

hierarki och struktur. För att kunna bryta med de föregående regeringsbärande 

partierna AD och Copei, har MVR snarare organiserat sig mer likt den lösa rörelse 

som de var som MBR-200 (Weyland 2001:84). Ett organisatoriskt val som skapat 

tillfällen för Chavez att tillsätta flertalet regeringsposter med endast lösare 

anknytning till MVR (Chavez Frías & Tarnecker 2005:51). Därmed följer även en 

stor del av personlig autonomi för Chavez att forma strukturerna som följer den 

bestämda linjen, snarare än att vara beroende av en gemensam lednings 

godkännande. Utöver den personliga autonomin från Chavez sida, kunde 
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splittringsrisken bland medlemmar på mellanposition minskas eftersom 

förändringen av strukturen låg på en låg nivå. Genom en återhållsam 

omstrukturering, kunde de medlemmar som tidigare deltagit i de militära 

operationerna erhålla belöningar för sina insatser, genom att få behålla 

inflytelserika positioner och därmed behålla en del av den makt de annars förlorat.  

5.1.3 Followers 

1989 genomfördes flera förändringar inom Venezuelas valsystem, vilket öppnade 

upp för möjligheten att rösta på fler kandidater som inte ingick i Punto Fijo i 

Guvenörsvalen. Som resultat lyckades den militanta rörelsen La Causa R vinna 

guvernörsposten i staten Bolívar, samt borgmästarposten i staden Caroní (Gott 

2005:144) (Chavez Frias & Harnecker 2005:16). En stor del av väljarkåren inom 

dessa områden var alltså inte helt främmande för att ge sitt politiska stöd till 

grupper som tidigare bedrivit våld i politiskt syfte. Det rådande generella 

missnöjet med Punto Fijo kan eventuellt spelat in i hur befolkningen bedömde 

vilka medel som var rätt för att motverka regeringen. Redan när större delen av 

medlemmarna i MBR-200, inklusive dess ledare Hugo Chavez, avtjänade 

fängelsedomar för sin delaktighet i det misslyckade kuppförsöket erhöll han starkt 

stöd från befolkningen. Detta till trots att han var att betrakta som nästintill okänd 

innan sitt korta framförande på tv strax innan han greps efter kuppförsöket 

(Canache 2002:73). Bara fyra månader senare visade en opinionsundersökning att 

67.4% av invånarna i Caracas hade en positiv bild av Chavez (Canache 2002:70). 

Denna utbrett goda uppfattning om MBR-200 och Chavez visade sig tydligt i 

praktiken när de vid valet 1993 uppmanade väljarna att avstå från valet (Chavez 

Frias & Harnecker 2005:17). Uppmaningen visar sig vara mycket framgångsrikt, 

då 39.8 % av röstberättigade valde att avstå från att rösta i valet, det då högsta 

procentuella antalet någonsin i Venezuela (Nohlen 2005:556) 

Denna starka uppslutning bakom Chavez uppger han själv vara dels på grund 

av att redan 1989 efter Caracazo, började MBR-200 medvetet mobilisera utanför 

militären, för att samla in stöd och kontakter bland civila (Chavez Frias & 

Harnecker 2005:32). I samma veva bildades hemliga politiska grupperingar bland 

civilbefolkningen. När MBR-200:s ledning senare befann sig i fängelse, började 

dessa grupper sprida deras ideologiska ståndpunkter och driva på deras narrativ i 

samhället (Chavez Frias & Harnecker 2005:37). Efter att ha blivit benådad av 

dåvarande President Caldera 1994, inledde Chavez en nationell kampanj att söka 

ytterligare stöd från civilbefolkningen för att mobilisera större krafter för rörelsen 

utan att uttryckligen söka stöd för ett kommande val (Canache 2002:73). 

 I en diskussion kring hur Chavez lyckades erhålla opinionsstöd från en så 

pass stor del av befolkningen trots hans bakgrund i ”antidemokratiska rörelser”, 

argumenterar Damarys Canache (2002) att det mesta tyder på att hans väljarstöd 

var indelad i två block. Ett block som var ideologiskt positiva till väpnade uppror 

som medel för demokratiska syften, samt ett annat som bedömde att han inte 

längre utgjorde en risk för demokratin och att han snarare skulle betraktas som det 

mindre av onda ting. Genom att bevaka opinionen i Venezuela kunde det alltså 
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klart för MBR-200 att deras inflytande kunde öka om de lade ned sina vapen och 

började driva en politisk kampanj utan våld. 

 

5.1.4 The Battlefield and War Termination 

Efter de två misslyckade kuppförsöken uppger Chavez i efterhand att det var då 

som tiden kändes mogen att överväga om att lägga ned vapen. Han beskriver hur 

det mesta av rörelsen antingen var inspärrad i fängelse eller under sträng 

övervakning vilket gjorde en koordination av styrkorna svår om inte omöjlig 

(Chavez Frias & Harnecker 2005:38).  

Hur ska vi då kunna förklara detta med hjälp av Holls teorier om ”war 

termination”? Med grund i ovanstående uttalande verkar det som att ledningen i 

MBR-200 ansåg att det inte fanns utrymme för ytterligare kostnader, och att 

kostnaderna var tvungna att dras in på. Men samtidigt som kostnaderna bakom de 

två misslyckade kuppförsöken bedömdes som överväldigande, skulle detta utfall 

även kunna leda till ett ökat risktagande, för att med militära medel skaffa sig en 

bättre förhandlingsposition. Dock var en sista eskalering inte intressant för MBR-

200, gissningsvis på grund av att ifall enbart den ena parten i en konflikt visar 

vilja på att eskalera konflikten, kan den andra behöva genomföra en ännu större 

eskalering för att möta och avskräcka från framtida eskaleringar (Holl 1993:277). 

Det hade i sådana fall varit att förvänta sig ett ännu större motstånd från staten, 

om MBR-200 genomfört en ny eskalering, en upptrappning som gruppen 

eventuellt inte skulle kunna överleva. Istället verkar det mer troligt att de började 

sänka förväntningarna på vad de skulle kunna uppnå med dessa kuppförsök.  

Men det var inte redan vid denna punkt som omvandlingen kan sägas slog 

igenom. När de sattes i fängelse efter kuppförsöken existerade rörelsen och bedrev 

fortfarande civil olydnad och påverkansarbete, där de bland annat uppmanade till 

Venezuelas röstberättigade att avstå att rösta i valet 1993 (Chavez Frias & 

Harnecker 2005:17). Väpnat våld var alltså inte längre aktuellt på samma sätt, 

men det var ännu inte klart att de skulle omvandlas till ett demokratiskt parti. De 

hade fortfarande en bit kvar att gå på vägen från en rebellgrupp som ställer sig i 

direkt konflikt med samhället, till att vara en fullvärdig medlem av dess 

valsystem. Här går det därför att tolka hur de strategiska nederlagen 1992 inte 

avgjorde frågan om omvandlingen, utan snarare utgjorde en inledande 

förutsättning bakom att finna andra medel än våldet.  
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5.2 Irak – Jaysh al-Mahdi 

5.2.1 Historisk bakgrund 

Under 2003 predikade Muqtadā al-Ṣadr att den shiitiska imamen Mahdi, som 

mystiskt försvann under 800-talet, snart skulle återvända till jorden. Berättelsen 

om Mahdi präglades av profetior om att han skulle återkomma och befria världens 

muslimer. Al-Sadr hävdade att USA var medvetna om att detta skulle ske snart, 

och att deras intervention i Irak var en täckmantel för att döda den heliga imamen 

i hans återkomst (Global Security 2016). Dessa teorier lyckades få genomslag 

inom den shiitiska befolkningen, i synnerhet i Sadr Staden, ett shiitiskt-dominerat 

distrikt i Baghdad. Al-Sadr tillhörde en politiskt inflytelserik släkt inom det 

shiitiska Irak, och hade därför en betydelsefull plattform att kunna sprida sin 

politiska åskådning. Inom kort lyckades han ena allt fler följare från den fattigare 

shiitiska befolkningen i Irak, till vad som kom att kallas Sadr-rörelsen (Cochrane 

2009:9-10). För att agera som ett paramilitärt försvar mot amerikanernas upplevda 

hotande närvaro efter Saddam Husseins fall bildades sommaren 2003 Jaysh al-

Mahdi (JAM) (Jackson 2007). JAM lyckades inom kort att mobilisera stora 

mängder shiitiska krigare, som upplevde att de tjänade landets shiiterna genom att 

försvara dem under en period då den tidigare diktatorns förtryck förutspåddes 

bytas ut mot USA:s förtryck. En avgörande anledning till deras framgång var att 

de lyckades retoriskt distansera sig från det konkurrerande shiitiska partiet 

”Högsta Islamiska Rådet i Irak”, vilket bildades i exil i Iran. Den samlade 

retoriken utgjordes därför av starka populistiska och nationalistiska teman, som 

möttes väl av den del av befolkningen som inte hade samma möjlighet att fly från 

Saddam Husseins regim. 

Redan tidigt började JAM utveckla sociala tjänster, genom att anställa unga 

män att genomföra bl.a. renhållning i flera städer där offentliga tjänster inte längre 

kunde erbjudas (Cochrane 2009:13). Inom det närmsta året växte JAM betydligt 

och uppskattades 2004 bestå av mellan fem- till tiotusen följare (Global Security 

2016). Under denna tid hamnade gruppen i flertalet sammandrabbningar med 

koalitionsstyrkor, till dess att ett vapenstillestånd skrevs under i maj 2004. Men 

redan i augusti samma år hade avtalet brutits. Fram till denna tid hade JAM tagit 

kontroll över städerna Kut, Najaf samt delar av Basra, söder om Baghdad. Under 

2006 och 2007 ökade mängden av sekteristiska spänningar mellan beväpnade 

sunni-och shiamiliser samt koalitionsstyrkor. När den Irakiska armén år 2008 

började avancera närmare mot bland annat Basra och Sadr-staden, har det 

beskrivits i efterhand som ett vägskäl som kraftigt försvagade JAM:s styrka och 

operationella förmåga (Williams 2009:xv). Kort därefter följde ett uttalande, 

framfört av en medhjälpare till Muqtada al Sadr, som framfördes å hans vägnar att 

JAM förklarades som en rörelse som numera skulle fokusera på sin ideologiska, 

intellektuella och sociala arbete i sin verksamhet och att den skulle betraktas som 

en icke-våldsam organisation. De som bröt mot detta beslut skulle förlora sin rätt 
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att kalla sig medlemmar av JAM (Cochrane 2009:37). De militära nederlagen till 

trots betraktades i många åskådares ögon som en överraskning när JAM 

genomförde sin frivilliga omvandling där den väpnade kampanjen lades ned, 

eftersom det bröt mot den militanta retorik som bedrivits av Muqtada al-Sadr bara 

veckor innan (Cochrane 2009:37).  

Al-Sadr genomförde året efter beslutet att leda det nystartade partiet 

”Independent Free Movement” genom provinsvalen 2009, i vilken de vann 9.8 % 

av rösterna. Året efter ställde de upp i parlamentsvalet i koalition med Nationella 

Irakiska Alliansen och fick 39 av 325 platser. Denna omvandling till trots har våld 

som metod ändå sporadiskt uppkommit, då al-Sadr har hotat om våld mot 

symboliska kvarlevor av ”ockupationen” samt sporadiska attacker av väpnade 

falanger som har kopplats till JAM (Godwin 2012:453-454).   

  

 

5.2.2 Factions 

Jaysh al-Mahdi kan i mycket korta drag beskrivas som en löst sammansatt rörelse, 

med en uttryckt önskan om att vara just löst sammansatt. Kort efter att JAM 

bildades fattades ett antal stora politiska beslut i Irak, däribland ett där samtliga 

privata miliser blev beordrade att upplösas. Som svar på detta hävdade al-Sadr att 

milisen först och främst tillhörde imamen Mahdi, och att han själv inte hade 

makten eller rätten att upplösa den (Global Security 2016). På ett sådant sätt var 

den huvudsakliga synen på JAM:s uppbyggnad inifrån. När det kommer till de 

faktiska inre strukturerna är det mesta som är känt om gruppen att al-Sadr är den 

främsta verkställande ledaren, uppbackad av hans närmsta medhjälpare Hazim al-

Haraji som har stort ansvar inom JAM:s sociala sektor (Cochrane 2009:37). 

Gruppens frånvarande struktur gjorde sig märkbar 2006 när utbrytargruppen 

Asa’ib Ahl al-Haq (AH) övergav al-Sadrs styrning och bildade en egen shiitisk 

milis, som framförallt finansierades av Iran. Denna milis hade sitt ursprung från 

en JAM-brigad som redan 2004 hade tagit rollen som spoilergrupp och brutit mot 

det rådande vapenstilleståndet med koalitionen, för att sedan återförenats med 

JAM igen (Cochrane 2008a:2). Efter det andra och slutliga uppbrottet bedrev AH 

sporadiskt attacker riktade mot JAM. Attackerna var påstått motiverade av att 

JAM uttryckt en vilja att förbättra relationen med den irakiska regeringen 

(Mapping Militant Organizations 2016). 

Vidare finns det beskrivningar av ytterligare läger inom JAM, varav flera 

agerade mot varandra. De särskilt framträdande var ”Gyllene JAM” som ville 

göra sig av med det iranska inflytandet i milisen samt den interna kriminaliteten; 

”Den nobla JAM” som aktivt motverkade den interna kriminaliteten och som stod 

för att samarbeta med koalitionen; Kadhimiyah-Falangen som arbetade för 

medhjälparen al-Haraji’s intressen; samt de som närmast kan beskrivas som 

kriminella gäng, som finansierade sig själva bland annat via utpressning 

(Cochrane 2009:7).  
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De starka mobiliseringskrafterna till trots har den inre ledningsstrukturen hos 

JAM aldrig varit lika stark. Den nästan cell-liknande struktur som uppkommer 

kan vara en effektiv strategi inom asymmetrisk krigföring men skapar desto 

svårare problem när gruppen ifråga står inför större organisatoriska förändringar.  

5.2.3 Followers 

 

Den ideologiska grund som JAM vilade på, var framförallt en populistisk och 

nationalistisk politik, som rättfärdigades genom att de skulle åtgärda de oförrätter 

som drabbat Iraks shiitiska befolkning. En retorik som under relativt kort tid 

lyckades mobilisera stora mängder civilt stöd. JAM bedrev även en mängd sociala 

tjänster, sysselsatte personer inom rebellgruppen att genomföra vissa uppdrag 

obeväpnat, vilket inledningsvis bidrog till en relativt positiv syn på gruppen från 

civilbefolkningen (Cochrane 2009:12).  

Dessa positiva exempel till trots, på grund av den pågående fragmentiseringen 

av JAM som ledde till att vissa fragment bedrev kriminell verksamhet, var den 

allmänna bilden av JAM något delad. Det finns beskrivet hur vissa element aktivt 

hotade lokalbefolkningen för att kunna ställa sig i respekt och hålla kvar vid 

makten i sitt område (Taverise 2008). Vid maj månad 2008 började allmänhetens 

inställning till JAM att surna särskilt. De började få större kritik för civila dödsfall 

i området samt att de återkommande gånger genomfört attentat mot transporter 

med mat, olja och mediciner (Cochrane 2008b:17). Dessutom började JAM 

utsättas för större tryck från sadriska politiker och präster att sluta bedriva militärt 

motstånd mot den framryckande koalitionen för att inte riskera säkerheten för 

civilbefolkningen (Cochrane 2009:18). Relationen mellan JAM och 

civilbefolkningen verkade därför vara relativt tudelad, där vissa delar av rörelsen 

skapade påtagligt dåliga relationer med civilbefolkningen samtidigt som de bland 

andra delar av befolkningen kunde uppfattas som en samhällsviktig institution.  

5.2.4 The Battlefield and War Termination 

Som ovan nämnt, beskrivs den irakiska arméns framryckning in i både Basra och 

Sadr City av flera forskare och analytiker som en betydelsefull påfrestning av 

JAM:s militära förmåga. Frågan är dock till vilken grad detta militära nederlag 

kan förstås som att det ledde fram till den nya strategiska bedömningen att det inte 

längre var gynnsamt att bedriva våld i deras syfte? 

Som sagt finns det flera olika möjligheter till svar på våldseskaleringar. 

Framförallt kan man avgränsa det till att antingen svara på eskaleringen eller inte. 

Men även efter detta avgörande bör situationen förstås som mer komplicerad än 

så. I denna situation, när Muqtada al-Sadr valde att omformulera JAM:s metoder, 

kan slutsatsen dras att kostnaderna från säkerhetsstyrkornas eskalering bedömdes 

vara för svåra för att kunna utmana dem ytterligare. Om denna konflikt hade varit 

uppfattat som ett nollsummespel för aktörerna, där allt de hade att vinna av 
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konflikten är att den andra sidan utrotades, hade resultatet av en överväldigande 

eskalering utgjort en kapitulation, vilket deras uttalande inte var. Och på grund av 

att denna situation inte ledde fram till en kapitulation eller fortsatt våld tills 

utplåning, utan istället en anpassning till denna nya strategiska situation, blir det 

klarare att denna konflikt inte kan liknas vid ett nollsummespel. Den mest 

passande beskrivningen av detta vore att JAM antar inställningen i detta fall där 

de väljer att prioritera att minska sina egna kostnader på bekostnad av den nytta 

som de ursprungligen ville uppnå. Att kompromissa med sina ursprungliga mål 

för att förhindra ytterligare kostnader verkar därför ha varit en betydelsefull 

påverkan till varför våldet medvetet lades ner.  
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6 Slutdiskussion 

Denna undersökning har visat hur mina två utvalda rörelser, som gått från 

rebellgrupp till parti, har haft både likheter och skillnader mellan varandra, med 

hänsyn till politiska, strategiska och organisatoriska faktorer.  

När det kommer till den inre strukturen uppenbarar sig en mycket klar 

skiljelinje mellan de organisatoriska förutsättningarna i MBR-200 och JAM. Båda 

inledde sin verksamhet som svagt sammankopplade rörelser med konspiratoriska 

planer, ledda av en stark ledare. Traditionella organisationsstrukturer var 

ingenting som förekom inom någon av dessa två rörelser. Dock visade det sig att 

den organisatoriska sammanhållningen och rättningen efter beslutet var högre i 

MBR-200 än i JAM som präglats av flertalet splinter-celler och spoiler incidenter. 

Här ser vi alltså en likhet i att de båda grupperna driver organisationen via relativt 

lösa förbindelser, men att hållbarheten av organisationen varierar mellan dem. En 

potentiell faktor som kan ligga till grund för denna variation är i vilket situation 

deras väpnade kampanj befinner sig i. MBR-200 var en rörelse som bedrev sin 

verksamhet med kort men intensiv krigföring, genom att sikta in sig på specifika 

mål i få operationer. JAM å andra sidan befann sig i en krigszon, där deras modus 

operandi snarare rörde sig om lågintensiv krigföring bestående av bakhålls-

attacker och försvaranden av specifika områden. MBR-200:s strider var alltså 

kortare än JAM:s. Grupper som befinner sig inom olika konfliktområden med 

olika livslängd och intensitet står gissningsvis inför olika organisatoriska 

utmaningar. 

Vid analysnivån ”followers”, som täcker den politiska rollen som omger 

rebellgruppen, kan en bredare syn på de yttre faktorer som kan influera 

rebellgruppens beteende uppenbara sig. Det huvudsakliga som followers lägger 

fokus på är rebellgruppens relation till civilbefolkningen, vilket bland dessa två 

inledningsvis inte var särskilt olikt varandra. De båda inledde sin verksamhet 

genom att vilja kämpa för civilbefolkningens skull genom att bryta mot det 

rådande statsskicket. De använde sig båda av en stark populistisk retorik som 

menade att landets elit var ansvariga för de plågor som hade drabbat 

civilbefolkningen. Det var en retorik som var mycket framgångsrik i att 

mobilisera stora mängder sympatier och stöd. MBR-200 fick tidigt stöd från en 

bred uppslutning av väljarkåren och upprätthöll detta framförallt genom aktivt 

påverkansarbete fram tills att de beslutade om att ställa upp i valet 1998. JAM å 

andra sidan fokuserade mindre på ideologiskt arbete, och mer på att upprätta 

parallella samhällssektorer, där den beväpnade delen av milisen skulle inta och 

bevaka säkerheten i Shiadominerade områden. Vidare skulle de obeväpnade 

tjänstgöra i allmännyttiga tjänster såsom sophantering eller dirigering av trafik. 

Vad som mer skiljer dessa två fall särskilt på just denna nivå är hur MBR-200 

lyckades förvalta en stor del av befolkningens stöd från rebellgrupp ända fram till 



 

 26 

när omvandlingen genomfördes. JAM å andra sidan fick märkbara problem med 

att kunna behålla folkets förtroende, nära kopplat till deras oförmåga att få sina 

medlemmar att följa beslut.  

Jane Holls teoretiserande om ”the battlefield and war termination” har 

levererat en möjlighet att bredda analysen och se vilken strategisk logik som kan 

förklara avbrottet från våldsamheterna. Här delar MBR-200 och JAM de 

förutsättningar de stod inför vid beslutet att lägga ned vapen. Vid båda fallen hade 

grupperna precis tagit emot en stark våldseskalering från deras motståndare. 

Bedömningar av det militärstrategiska läget pekar på att dessa eskaleringar 

utgjorde mycket stora kostnader för rebellgrupperna och försatte dem i en 

situation där det inte bedömdes troligt att kunna svara på eskaleringen för att 

senare kunna vinna komparativ nytta från sin motståndare.  

Efter denna genomgång av mina resultat, kan man fråga sig om min hypotes 

håller för att förstå förutsättningarna bakom detta fenomen? Eftersom denna 

komparativa studie var utformad utifrån en ”mest olika-design”, var huvudsyftet 

att se vad dessa två fall delade med varandra, baserat på mitt teoretiska ramverk, 

för att hitta de potentiellt viktiga aspekterna bakom en frivillig omvandling från 

rebellgrupp till politiskt parti. Det jag fann var att de militärstrategiska 

förutsättningarna för en omvandling var mycket tydliga. De övriga 

komponenterna visade sig skilja sig mer mellan varandra.  

Vad denna variation kan bero på är definitivt en intressant fråga. Rent 

översiktsmässigt är det tydligt hur MBR-200 lyckades att hålla en starkare inre 

sammanhållning och relation till civilbefolkningen. En möjlighet är att ”factions” 

och ”friends” inte verkar som villkor för att en omvandling ska äga rum, utan 

snarare som förutsättningar för hur framgångsrik omvandlingen blir. Men 

eftersom denna studie inte är utformad att förklara olikheter, överlämnar jag den 

frågan åt framtida forskning att finna mer underbyggda slutsatser till.   

För att slutligen återknyta till den jätten vars axlar jag med denna 

undersökning har stått på, Mimmi Söderberg Kovacs ”From Rebellion to 

Politics”, möter vi ny förståelse om rebellgruppers omvandling till partier. Inom 

denna bredare kontext verkar det som att den inre sammanhållningen inom en 

rebellgrupp samt dess relation till civilbefolkningen, hänger närmare ihop med 

omvandling när fredssamtal är inkluderade än de utan fredssamtal.  

 

 

6.1 Slutsatser 

I inledningen av uppsatsen presenterade jag min frågeställning som lyder: ”Under 

vilka förutsättningar ökar sannolikheten för rebellgrupper att självmant lägga ned 

sin väpnade verksamhet och omvandlas till demokratiskt parti?” Jag presenterade 

därefter min hypotes som sade att ”det är en samling av strategiska, 

organisatoriska och politiska förutsättningar som ligger till grund för beslutet att 

lägga ned vapen och omvandlas till parti”. Jag har i min studie funnit att så inte är 
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fallet. Jämförelsen överensstämmer endast på punkten om det militärstrategiska 

läget. ”Factions” och ”friends”, eller de organisatoriska och politiska faktorerna, 

överensstämmer inte vid beslutet att omvandlas från rebellgrupp till parti.  
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