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This essay is a qualitative case study comparing Union of the Russian people (URP) and 

Kuomintang (KMT). Both were active in the Russian revolution and the Chinese republican 

revolution. The aim of this study is to use three selected theories to examine how these two 

nationalistic groups played a role in respective revolutions. But also how the degree of 

institutionalization could explain why the Chinese revolution had a larger nationalistic impact. 

The theories in use will be a modernization theory of nationalism by Ernest Gellner, the 

second theory of institutionalization by Samuel P. Huntington and Crane Brinton’s theory 

about revolutions.  

This study shows that Ernest Gellner’s theory could explain the emergence of URP and KMT 

but not why nationalism were stronger in China during the revolution. The second and the 

third theories I use is combined together and shows that the degree of institutionalization is 

higher in Kuomintang’s case and that the break-even point can be seen in both of the cases in 

the crisis stage. The results of this study shows that the institutionalization model could 

explain to why the nationalistic tendencies were stronger in China than Russia during the 

revolutions. 
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1. Inledning 

Definitionen av vad revolutioner är och hur dessa utspelar sig har diskuterats flitigt bland 

forskare och studenter. Den generella definitionen av revolutioner kan oftast förklaras som 

snabba förändringar inom samhällets politiska strukturer som då har influerat samhället på 

olika sätt som antingen bidragit till ett mer centraliserat eller decentraliserat styre.1 

Förändringar sker då inte enbart i de politiska institutionerna utan även i samhället, där idéer 

och värden förändras samtidigt.  

De två historiska händelser som jag kommer utgå ifrån är de sociala revolutionerna som ägde 

rum i Ryssland 1917 och Kina 1911-49.2 Nationerna skiljer sig i det att revolutionerna 

genomfördes i olika takt. I denna studie ligger fokus på den ryska och den kinesiska 

revolutionen, där hoppet är att finna hur de nationalistiska grupperna haft för betydelse i de 

respektive revolutionerna. Dessa revolutioner kan ses som revolter mot den traditionella 

monarkin och valdes till denna studie för att se om det finns likheter och skillnader mellan 

dessa två fall.3  

Denna studie kommer att analysera två nationalistiska grupper för att få en djupare förståelse i 

hur dessa verkade under revolutionerna. Den första gruppen är Union of Russian people 

(URP) som var en extrem nationalistisk organisation med hopp av att bevara den traditionella 

monarkin och ortodoxin som varade under den första revolutionen i Ryssland 1905 och början 

på den Ryska revolutionen 1917. Den andra gruppen är i denna studie Kuomintang (KMT) 

som verkade som ett nationalistiskt parti i Kina under den republikanska revolutionen. 

1.2 Disposition 

I detta kapitel kommer det finnas problemformulering, syfte, frågeställningar och tidigare 

forskning. Det andra kapitlet innehåller en kort begreppsdefinition och de tre teoretiska 

utgångspunkterna. I slutet av det andra kapitlet diskuteras dessutom teoriernas fördelar och 

nackdelar. Det tredje kapitlet belyser den typ av metod och materialval som kommer ligga till 

grund i studien och kapitlet avslutas med en metoddiskussion och en källkritisk överblick. I 

det fjärde kapitlet beskrivs en kort bakgrund inom den ryska och den kinesiska revolutionen. 

Det femte kapitlet är analysdelen, där jag börjar med Gellners teoriapplicering som senare 

övergår till Huntington och Brinton. I slutet av analyskapitlet kommer jag redovisa mitt 

                                                             
1 Thomassen, Bjorn. Notes towards an anthropology of political revolutions. Comparative studies in society and 
history 2012;54(3)   s683-.684 
2 Skocpol. Theda. Social revolutions in the modern world. Cambridge University Press.1995. s.133 
3 Goldstone. Jack A. Revolutions. Theoretical, comparative and historical studies. 3th edition. Wadsworth 
learning. 2008. s.69 
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resultat. Det sjätte kapitlet kommer handla om min slutliga diskussion kring 

resultatredovisningen samt en kort fundering kring vidare forskning. 

1.3 Problemformulering 

När man talar om dessa två revolutioner förbises ofta den nationalistiska inblandningen i 

revolutionerna, där av ämnar jag mig i denna uppsats att undersöka hur denna inblandning 

var. Den kinesiska revolutionen 1911 fick ett dominerande nationalistiskt parti som ändrade 

politiken i Kina, tillskillnad från den Ryska revolutionen där nationalismen spelade mindre 

roll i den beslutsfattande makten, eftersom makten togs av bolsjevismen. Detta får oss att 

fråga sig om varför idén kring nationalism var starkare i Kina än i Ryssland och om detta kan 

kopplas till hur pass institutionaliserade grupperna var under revolutionerna. Revolutioner är i 

sig ett inomvetenskapligt problem, eftersom det är svårt och sätta finger på vad som exakt 

ligger bakom revolutionerna vilket gör att det blir svårare att generalisera till andra fall då 

varje fall är unikt.4 Trots detta kan man möjligtvis se en koppling mellan hur dessa historiska 

revolutioner påverkat den politiska situationen i Kina respektive Ryssland. Därför har studien 

i åtanke att ge möjlighet för tillägg till vidare forskning inom området eller en utveckling av 

de valda teorierna. 

Problemet jag ämnar mig för att undersöka är om antingen Ernest Gellners 

moderniseringsteori kring nationalism eller institutionaliseringsmodellen av Huntington kan 

bidra till en förklaring om varför den kinesiska nationalismen var mer framgångsrik än den 

ryska. Institutionalisering i nationalistiska partier och organisationer kan möjligtvis bli en 

förmodande förklaring till om eller vilka nationalistiska idéer har institutionaliserats och 

varför dessa två fall skiljer sig från varandra när det kommer till ett dominerande 

nationalistiskt parti eller organisation.5 Dessutom kommer uppkomsten av dessa grupper att 

undersökas med hjälp av Ernest Gellners moderniseringsteori kring nationalism. 

1.4 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka varför nationalismen hade ett större inflytande i den 

kinesiska revolutionen än i den ryska, genom att se på två möjliga förklaringsmodeller. Därför 

ämnar sig denna studie till att se om institutionaliseringsprocessen designad av Samuel P. 

Huntington kan förklara varför den kinesiska revolutionen antog en mer nationalistisk form än 

den ryska revolutionen. Detta kommer att göras med hjälp av Crane Brinton fyra faser kring 

                                                             
4 Ibid. s.1 
5  Peters. Guy. B. Institutional theory in political science. The ‘new Institutionalism’. 2th edition. Continuum. 
2005. s49 
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revolutioner som kommer att användas som ett verktyg för jämförelsen där ändamålet är att se 

hur förändringen av institutionaliseringsgraden har sett ut. Den andra förklaringsmodellen är 

moderniseringsteorin kring nationalism av Ernest Gellner som möjligt kan förklara 

Kuomintangs och Union of Russian peoples roll i de respektive revolutionerna.  

1.5 Frågeställningar  

- Hur kan Ernest Gellners moderniseringsteori förklara nationalismens effektivitet i den 

kinesiska respektive den ryska revolutionen? 

- Hur kan graden av institutionalisering inom Kuomintang och Union of the Russian 

people i de respektive revolutionerna förklara nationalismens effektivitet? 

- Vilka likheter och skillnader går att finna kring den grad av institutionalisering hos 

Union of the Russian People och Kuomintang? 

1.6  Tidigare forskning   

Taras Kuzio har i sin vetenskapliga publicering Nationalism, Identity and civil society in 

Ukraine gjort en studie på korrelationen mellan nationalism och demokratisering i Ukraina 

2004. Kuzio menar att nationalismen har påverkat post-kommunistiska stater både positivt 

och negativt vilket oftast inte tas upp eftersom nationalism oftast betonas i en negativ klang. 

Trots detta visar Kuzios studie på att i Ukrainas fall har nationalismen påverkat 

demokratiseringen positivt.6 I studien tar Kuzio fram två nationalistiska ramverk som 

appliceras på den orangea revolutionen. Dessa två är ramverk är öst-nationalismen som hade 

en politisk support för de kommunistiska partiet och var främst riktat mot de rysktalande i 

Ukraina. Det andra ramverket är etnisk-nationalism som främst anammade demokratiska 

partier.7 Taraz Kuzios forskning kring detta ämne är relevant för denna undersökning 

eftersom studien behandlar delvis uppkomsten av nationalism detta är då relevant för denna 

studie då både Kina och Ryssland haft ett kommunistiskt styre. 

När det gäller studier av revolutioner har studien av dessa två fall utmärksammats av Theda 

Skocpol i hennes bok Social revolutions in the modern world där det fördes en jämförande 

studie över de sociala revolutionerna i Ryssland, Kina samt Frankrike. Skocpol hävdade att 

statsvetenskapliga teorier hade missat något när det handlade om uppkomsten till 

revolutionerna.8 Hon utgick alltså från ett strukturellt perspektiv. Hon menade då att det skulle 

                                                             
6 Kuzio, Taraz. Nationalism, Identity and civil society in Ukraine: understandning the orange revolution. 
Communist and post-communist studies, 43, 2010.s 285-296. s.294 
7 Ibid. s.286 
8 Skocpol. Theda. Social revolutions in the modern world. Cambridge University Press.1995. s.133-134 
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kunna gå att dra en generell teori för att kunna generalisera till andra revolutioner.9 Hennes 

studie om hur de sociala revolutionerna uppstår drar slutsatsen att sociala revolutioner uppstår 

i moderniseringen av agrara byråkratier, som upplevde hot av militära ockupationer.10 Denna 

forskning är intressant för att denna typ av studie är intressant då Skocpol har i åtanke att 

kunna dra en generell teori till andra revolutionära fall. 

 

Daniel Robert Vincent publicerade en artikel i World Politics -61 där han jämförde just 

Ryssland och Kinas revolutioner med varandra. Vincent påpekar i denna artikel att fallen var 

intressanta på grund av att de kunde ha likheter trots att de var så pass olika gällande politik 

och kultur innan revolutionerna.11 Han syftar till att Kina var mer försiktiga när de kom till 

politiska förändringar och att Ryssland hade en mer utvecklad ekonomi och kultur. Studien 

ville få en inblick i hur tolkningen av dessa revolutioner kunde beskriva och förklara den 

nuvarande och den tidigare kommunistiska statusen i Kina och Ryssland. Denna studie är 

intressant för min studie eftersom att syftet är se på de likheter och skillnader som går att 

finna i graden av institutionaliseringen i de valda fallen. 

2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer jag först kort gå igenom tre centrala begrepp, nationalism, 

institutionalisering och sociala rörelser. Vidare i de teoretiska ramverket kommer jag börja 

med Brinton Cranes fyra revolutionsfaser och hur dessa kan bidra till en jämförelse. Den 

andra delen i de teoretiska ramverket kommer vara Samuel P. Huntingtons fyra 

institutionaliseringskriterier som har i åtanke att användas när man mäter graden av 

institutionalisering i en organisation eller parti. Den tredje teorin är moderniseringsteorin om 

nationalism, teoretiserad av Ernest Gellner. Kapitlet avslutas sedan med en kort 

teoridiskussion där kritik och fördelar lyfts.  

2.1 Begreppsdefinitioner 

Nationalism 

Nationalismen kan ses som en process för att behålla eller att forma en nation, alternativt kan 

det vara att ha ett gemensamt språk och symbolism som är väsentlig inom nationalismen. 

Nationalism kan dessutom ses som en ideologi med en kulturell agenda och ses som en social 

och politisk rörelse.12 Nationalismen som tro har då i åtanke att vara den centrala delen i en 

                                                             
9 Ibid. s.7 
10 Ibid. s.160 
11 Daniel,Robert Vincent. The Chinese revolution in Russian prespective.World Politics. 13:2. 1961. TRUTEES OF 
Princeton University s.210 
12 Beiner, Ronald. Theorizing Nationalism. State University Press of New York. 1999 s.55-56 
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politisk organisation. Det som sammanfattar nationalism är i detta fall de kulturella 

gemenskapen som delas via traditioner, gemensamt språk, religion och historia.13  

En nation kan däremot ses som individerna som knyts samman via en gemensam identitet 

vilket utgör att nationalism och nation som begrepp oftast knyts samman.  

Institutionalisering 

Definitionen av vad en institution klassas som är bred. Detta kan vara politisk struktur i form 

av ett parlament eller komponenter i sociopolitiska dimensionen. Utöver denna definition kan 

institutioner ses som en samling av beteenden och normer som påverkar individer.14 Den 

definition som står till grund till denna uppsats är institutioner som ses som socialt 

strukturerande och har äganderätt medan institutionalisering är en form av process av 

institutioner. Detta kan ses som att institutionalisering utmärker den process som institution 

vill uppnå. Institutionalisering kan därför ses som en process som transformerar 

organisationens visioner och planer i handling.  

Sociala rörelser 

Med en social rörelse kan definitionen vara att det finns en grupp av människor som är 

inblandade i en konflikt med flertal andra opponenter, men som delar en gemensam identitet 

och tro. För Caramani är den sociala rörelsen definierad i tre element, det första elementet är 

en grupp människor som har en konflikt med en annan opponent. Den andra, en 

kollektividentitet och gemensam tro och mål, och den tredje, kollektiva handlingar.15  

I dessa sociala rörelser kan det finnas flertal strategier som förutsätter dessa. Dessa två 

nämner Caramani som protestpolitik där det innefattas av mobilisering av protester i 

offentliga rummet och informationspolitik som handlar om insamling av information och 

verkställer dessa i specifika ställen. 16 

2.2 Crane Brintons revolutionsfaser  

Brintons modell kring revolutioner i Autonomy of revolutions kan summeras som att 

revolutioner handlade om maktkamp och menade att det var extremisternas ledare som kom 

till makten och jämförde hela revolutionsförloppet till en sjukdom, där allting började med ett 

symptom och följde med feber och slutligen en förändring. 

                                                             
13 Heywood, Andrew. Political ideologies; an introduction. 5th edition 2012. Palgrave macmillian. s .173 
14 Peters. Guy. B. Institutional theory in political science. The ‘new’ institutionalism’. 2th edition. Continuum. 
2005. s.29-30 
15 Caramani, Daniele. Comparative politics. 3th edition. Oxford University Press. 2014. s.268 
16 Ibid. s.270 
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Den första fasen, kan ses som symptomfasen enligt Brinton, eftersom dessa kan vara tecken 

på ett kommande utbrott.17 Med dessa faktorer menar Brinton att den gamla regimen föll och 

påbörjar därför den nya, revolutionära regimen. I denna fas uppfattar Brinton det som att de 

stater som får detta symptom kan uppleva en ekonomisk och eller politisk svaghet.18 Detta 

kan i sin tur vara en påföljd av krig mellan andra stater, som gör att landets ekonomi 

försvagats vilket kan leda till utbrott.19  

I den andra fasen tog ”moderates” över den politiska mekanismen i regeringen och försökte 

återställa det som påbörjades i den första fasen. Dessa kunde representera de intellektuella och 

de rika i samhället och försökte därmed reformera samhället, skriva nya konstitutioner och 

förändrade de existerande institutionerna i samhället.20 

Detta bidrog till att de som deltog i den första fasen kände sig undertryckta och protester 

började öka eftersom den lagliga regeringen som Brinton kallar den för, blev opopulär.21  

När protesterna började bli fler och mer våldsamma blev ”moderates” konfronterade av de 

ledande extremisterna och fasen avslutas med att extremisterna tar över regeringen.22  

Den tredje fasen kallas för krisen och kan sammanfattas som att de radikala tar över 

regeringen och fastställer sin makt, med detta kan våld uppstå eller öka i samhället som senare 

kan övergå till att politiska mord kan förekomma för att förhindra andra politiska motståndare 

ta makten.23 Detta kunde dessutom vändas mot religiösa grupper i samhället.  

Brinton påpekar dessutom att i denna fas är förekomsten av inbördeskrig/krig kan förekomma 

för att avleda den politiska situationen i landet. I och med detta blir kapitalinvesterare rädda 

och kapitalet i samhället kan minska.24  

Till sist den fjärde fasen, återhämtningen, som Brinton dessutom menar att denna fas kan 

växla från fall till fall, eftersom det inte alltid är de moderata ledare som återgår till maken 

utan de radikala kan stabilisera sig i makten vilket också kan ses som att ”febern” försvinner 

då samhället återgår till det normala tillståndet. 

                                                             
17 Brinton, Crane. The anatomy of revolution. Prentice-Hall inc.1952. s.81 
18 Ibid s.31  
19 Ibid.s.30  
20 Ibid. s.135 
21 Ibid. s.148 
22 Ibid. s.151 
23 Ibid. s.219 
24 Ibid. s. 221 
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Tabell 1. Denna tabell visar en sammanfattning av Brintons fyra revolutionsfaser 

Old regimes Moderate 

stage 

 Crisis stage Recovery stage 

Ekonomisk/politisk 

svaghet påverkad av 

krig 

Ledda av 

moderata 

ledare 

Radikaler tar över Moderata ledare 

återgår till makten 

Diskussion kring 

uppror 

Reformer Inbördeskrig/krig Våld 

minskar/försvinner 

Finansiella problem i 

staten 

Protester ökar Rörelser mot grupper 

kan förekomma 

Krig eller fred 

 

Denna modell kommer vara som utgångspunkt i min undersökning när jag applicerar Samuel 

P. Huntingtons institutionalisering teori samt Ernest Gellners teori kring nationalism.  

Huntingtons fyra kriterier kommer att anpassas till Crane Brintons fyra faser. Anledning till 

detta är för att dessa två förhoppningsvis kommer belysa den form av övergång till det 

politiska skiftet och se hur graden av institutionalisering har ändrats. 

2.3 Samuel P. Huntington 

Huntington har i sin publikation Political Order in changning societys från 1968 angivit 

flertal kriterier till hur man kan mäta politiska organisationers institutionalisering.  

Huntingtons kriterier kring mätningen av institutionalisering är:  

1. Anpassningsförmåga.  

2. Struktur. 

3. Autonomi.  

4. Sammanhållning. 

Dessa kriterier kommer jag nu gå igenom i denna teoridel för att sedan anpassa dem till mina 

valda fall. Huntington tar fram i Political order in changning societys att avsaknaden av mat, 

utbildning, välmående, hälsa och produktivitet ger dessutom en brist på en legitim stat och ett 

politiskt samhälle. 25Med denna problematik vill han ta reda på vad som skapar våld och 

instabilitet i samhället, genom hur sociala förändringar och nya politiska mobiliseringsgrupper 

i samhället påverkar en långsam utveckling av politiska institutioner i samhället.26 De 

                                                             
25 Huntington, Samuel P. Political Order in changing societies. New Haven. Yale University Press. 1973. s.2 
26 Ibid. s.4 
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socioekonomiska förändringarna samt industrialisering är en del av de grundläggande 

faktorerna till politisk auktoritet och politiska institutioner.27  

I denna teori handlar det om de sociala krafterna och de politiska intuitionerna.28  Ett politiskt 

samhälle har sina rötter i politiska organisationer och institutionalisering är en process när 

organisationer ger stabilitet och värde. Graden av denna institutionalisering kan mätas genom 

att se på de fyra kriterierna menar Huntington.29 

Det första kriteriet, anpassningsförmåga kan ses som att ju mer en organisation är 

anpassningsbar, desto mer institutionaliserad är den, genom att den överkommer problem i 

samhället. Dessutom menar Huntington att organisationer som funnits i samhället en längre 

tid är lättare anpassningsbara när det kommer till förändringar i samhället.30 

Anpassningsbarheten kan mätas genom funktionaliteten i organisationerna. Organisationer 

skapas oftast för att just presentera politiska funktioner. Huntington menar att funktionalitet 

kan ses som en av vikterna till en utvecklad organisation.31 Om man ser på ett politiskt parti 

kan dessa få den typ av funktionalitet som Huntington nämner via en skiftning från opposition 

till vinnande beslutsfattande.  

Det andra kriteriet, struktur, kan ses som att ju mer komplicerad en organisation är, ju mer 

institutionaliserad är den.32 Strukturkriteriet innehåller komponenter som hierarki och 

funktionalitet. Desto mer komponenter en organisation har desto högre lojalitet har 

organisationen till dess medlemmar.  

Huntington menar att de traditionella politiska systemen blir oftast försvagade eller helt 

förstörda i moderniseringsprocessen, men om det politiska systemet är mer komplext och har 

fler komponenter och har flertal politiska institutioner kan den lättare anpassa sig och kan 

överkomma moderniseringen. Detta kan kallas för en blandad stat.33  

Autonomin är det tredje kriteriet där institutionaliseringen kan mätas genom att se på till 

vilken grad politiska organisationer och handlingar existerar oberoende av andra sociala 

grupper i samhället. Kort sagt kan detta kriterium handla om relationen mellan den sociala 

kraften och de politiska organisationerna. 

                                                             
27 Ibid. s.5 
28 Ibid. s.9 
29 Ibid. s.12 
30 Ibid. s.13 
31 Ibid. s.15 
32 Ibid. s.17 
33 Ibid. s.18 
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Den politiska institutionaliseringen är en utveckling av politiska organisationer och 

handlingar som inte är ett specifikt uttryck av intressen från de sociala grupperna i samhället.  

Huntington menar att de politiska organisationer som är en del av sociala grupper saknar 

oftast autonomi och institutionalisering och är därför oftast korrupta.34 Alltså är i detta 

kriterium det viktigaste att partiet har en självständig syn och inte beblandar sig med andra 

intressen i samhället. 

Det sista kriteriet är sammanhållning och kan ses som att om en organisation är enad har den 

är den mer institutionaliserad. De vill säga är en effektiv organisation skall ha en form av 

konsensus av funktionella gränser.35  

För att ett parti skall kunna hålla samman skall de alltså hålla ihop under konflikter och kriser 

samt upprätthålla ett väljarstöd.36  

Tabell 2. Denna tabell visar en sammanfattning av Huntingtons fyra institutionaliseringskriterium 

Denna tabell är en sammanfattning av Samuel P. Huntingtons kriterier till hur mätningen av 

en god institutionalisering kan de ut i ett parti eller organisation. Denna tabell kommer senare 

i slutsatsen att summeras med KMT och URP, se tabell 3. 

Tabell tre visar de analysschema som kommer att anpassas i den institutionaliserade delen i 

analysen, där fall ett och två kommer att kategoriseras med hjälp av Samuel P. Huntingtons 

institutionaliseringsmodell och Brintons modell kring de fyra revolutionära faserna.  

 

 

 

                                                             
34 Ibid. s.21 
35 Ibid. s.22 
36 Ibid. s.31 

        Kriterium 1       Kriterium 2                          Kriterium 3                          Kriterium 4 

Anpassningsförmåga Struktur Autonomi Sammanhållning 

Den kroniska åldern En centrerad ledare Självständighet Överkomma kriser 

Ledarskifte Uppdelat i sektioner Mål Hålla ihop 

Skifte från opposition till 

ledare 

Antal komponenter Relationen mellan 

sociala kraften och 

organisationen 

Väljarstöd 
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Tabell 3. Denna tabell är en kombination av Brintons och Huntingtons sammanfattningar. 

URP/KMT Anpassningsförmåga     Struktur Autonomi Sammanhållning 

Old regimes     

Moderate 
stage 

    

Crisis stage     

Recovery 

stage 

    

 

I denna figur kommer jag i min analysdel att fylla med hur de två fallen har uppnått de 

institutionaliseringskriterier som framförs av Huntington till varje revolutionsfas för att med 

syfte att se på hur institutionaliseringen har förändrats övertid. 

2.4 Ernest Gellner 

Den tredje teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är fokuserat på Ernest Gellners teori 

kring nationalism. Ernest Gellner talar om sin teori kring nationalism i Stat, nation och 

nationalism där han nämner skillnader mellan stat och nation eftersom dessa två begrepp är 

viktiga för att förstå nationalismens uppkomst och definition.  

Ernest Gellner menar att det är viktigt att kunna se och känna igen den typen av koppling 

mellan en stat och kulturen i samhället.37 Det är via detta det skall gå att se hur nationalismen 

förändrar sig i samhället till en modern statlig form.38  

Nationalismen är, enligt Gellner, en produkt av en förändring från ett jordbrukssamhälle till 

ett industrialiserat samhälle, vilken är den centrala delen som finns i hans teori.   

Ernest Gellner menar att det nationalistiska fenomenet kan ses genom de sociala och 

kulturella förändringarna.39 Nationalismen ses som en politisk princip och är därför viktig när 

det handlar om moderniseringen av ett samhälle.40 

Gellner menar att nationalismen i sig är en form a produkt av industriell social organisation.41 

I Gellners teori hävdar han att mänskligheten genomgått tre faser, pre-agrerian, agrerian och 

industrial. De första två stadierna har ingen ursprunglig nationalism i sig.  

                                                             
37 Özkrimli, Umut. Theories of nationalism, a critical introduction 2th edition. Palgrave Macmillan. 2010 s.140 
38 Ibid. s.220 
39 Ibid. s.98 
40 Ibid. s.100 
41 Özkrimli, Umut. Theories of nationalism. A critical introduction. 2th edition. Palgrave Macmillan. 2010 s.102 
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Huvudtesen i Gellners teori är att industrialiseringen som ägde rum i samhället, enade 

samhället genom en gemensam identitet och språk som skapade den nationella identiteten.42  

När det kommer till vad som frambringar nationalism menar Gellner att det finns vissa 

faktorer som kan påverka en nationalistisk agenda, nämligen utbildning i samhället, en 

kulturell homogenisering, byråkratisk kontroll, gemensamt språk, nationell identitet och den 

kulturella likheten. 

2.5 Teoridiskussion 

När det kommer till institutionaliseringsteorier har problematik uppstått mellan hur mätningen 

sker av de institutionella variablerna.43 Peters, B Guy kritiserar Huntingtons teori kring 

institutionalisering och menar att teorin kan förklara skillnader mellan olika institutioner 

istället för att förklara hur dessa uppstår och kan mätas.44 Guy menar att Huntingtons fyra 

dimensioner går att använda, men kan förbise komplexiteten av institutionalisering.45 

Dessutom menar Guy att problematiken ligger i vad uppfattningen av en institution är och 

vilka faktorer den kan ha.46  

Samuel P. Huntingtons teori är trots denna kritik fortfarande den rätta teorin för att applicera 

på URP samt KMT och kommer dessutom att användas tillsammans med Brintons teori om 

de fyra faser som revolutioner går igenom. Trots att kritiken till Crane Brintons teori oftast 

varit att modellen är baserad på den franska revolutionen.47 

När det kommer till Gellner har han tidigare fått kritik för sin teori eftersom korrelationen 

mellan industrialisering och nationalism inte alltid stämmer överens med verkligheten när 

nationalismen finns i samhällen som inte genomgått en industrialisering.48
  

 

Motivet till att Gellners teori valdes var för att när jag stötte på Gellners teori kunde jag se 

många kritiska påhopp mot hans teori och att denna inte kunde generaliseras på det sätt den 

var tänkt att den skulle. Just av denna anledning valde jag Gellners teori då det möjligtvis 

faktiskt kan förklara den nationalistiska situationen i de valda fallen. Gellners teori är alltså 

                                                             
42 Sullivan, John. The state of the nation: Ernest Gellner and the theory of nationalism. Book review, Cambridge 
1998. s181. 
43  Guy. Peters B. Instituional theory: Problems and prospects. Institute for advanced studies, Vienna. 2000 s.4 
44 Ibid. s.7 
45 Ibid. s.9 
46 Ibid. s5 
47 Mau, Vladimir and Sarodibrovskaya, Irina. The Challenge of revolution. Contemporary Russia in Historical 
perspective. Oxford University Press. 2001. s.98-99  
48 Özkrimli, Umut. Theories of nationalism. A critical introduction. 2th edition. Palgrave McMillan. s.130 
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användbar för att förklara nationalismens rötter i samhället och kan möjligtvis bidra till en 

förklaring om styrkan av nationalismen inom URP och KMT.  

3. Metod och material 

3.1 Metod 

Metodologin för att besvara mina ovanstående frågor kommer att vara en jämförande studie 

av två fall med en kvalitativ fallstudie, då detta bidrar till en större fördjupning i varje enskilt 

fall. Jämförelsen kommer ske genom två analysenheter.49 Denna typ av studie skulle 

dessutom kunna ses som en teoriutvecklande studie, eftersom när jag analyserar 

institutionaliseringsgraden i KMT och URP där jag dessutom kombinerar Brintons fyra 

revolutionsfaser i min analys och Ernest Gellners moderniseringsteori kring nationalism. 

Anledningen till varför denna typ av metod valdes var eftersom det kan vara för tidskrävande 

och problematiskt att göra en kvantitativ studie då data kan vara svårt att hitta i de två 

tidsperioderna. Detta gör att den kvalitativa ansatsen gör det lättare för att förklara orsaker och 

uppkomst än vad en kvantitativ ansats kan.50 

Mätningen av institutionaliseringen kommer göras med att titta på hur de fyra kriterierna 

uppfylls i respektive fall med en kombination av Brintons revolutionsmodell. När 

appliceringen sker av Brinton och Huntington kommer sammanfattningen göras utifrån de 

historiska händelserna som varit bidragande delen till min insamling av data. Appliceringen 

kommer ske genom att titta på hur de fyra kriterierna anpassar sig till de fyra revolutionära 

faserna. Detta skall i sin tur visa graden av institutionalisering i de båda fallen. Dessa kommer 

då att markeras med fullständig som visar att kriterierna uppfylls, delvis fullständig som visar 

på att kriterierna uppfylls men med brister, delvis ofullständig som betyder att kriterierna är 

bristfälliga men uppnår en eller två av de resterande kriterierna och ofullständig som visar på 

att kriteriet inte alls uppfylls. Dessa fyra begrepp kommer att appliceras på min teoretiska 

tabell i analysdelen. Resultatet kommer då ske genom att se på hur likheter och skillnaderna 

ser ut under de valda tidperioderna i hopp om att finna ifall institutionaliseringen kan förklara 

skillnaden mellan nationalismens framväxt under revolutionerna. Detta kan förkortas med att 

                                                             
49 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Wängnerud, Lena. Metodpraktikan, konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. Tredje upplagan. Nordstedts Juridik AB. 2009. s.121 
50 Lipset, Martin Seymour. Political man: The social bases of politics. Garden City. 1960. s. 301 
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institutionaliseringen är en oberoende variabel som kan förklara en del eller båda 

revolutionerna.51  

Den komparativa fallstudien kan i detta fall ge möjlighet att studera ett flertal faktorer som 

kan vara relevanta för varandra och hur de därför kan bilda en helhetsbild.52 Den typ av 

fallstudie jag använder mig av i denna uppsats är en form av disciplinkonfigurativ fallstudie 

då utgångspunkten ligger i de etablerade teoretiska ramverken.  

3.2 Material 

Eftersom denna studie är teoribaserad så kommer jag i min analys välja material som teorin 

går att applicera på. Eftersom datainsamlingen är på sekundärt material kommer jag enbart ta 

ut det mest väsentliga materialet som behövs för att kunna applicera de valda teorierna.  

Denna studie är litteraturbaserad på sekundär litteratur. Huvudsakligen kommer materialet 

bestå av vetenskapligt granskade tidskrifter samt litteratur som behandlar uppkomsten till de 

historiska revolutionerna. Min primära litteratur är de tre teoretiska utgångspunkterna som 

står till del i denna undersökning.  

Anledningen till det sekundära valet av material är för att dessa två händelser inte har så pass 

bred variation när det kommer till primära källor. Endast primära källor till denna uppsats 

skulle vara svåra att anpassa eftersom dessa skulle varit på ursprungsspråk vilket skulle 

försvåra min egen tolkning av dessa då de redan blivit tolkade vid en översättning.  Där av är 

valet av den sekundära litteraturen mer anpassad för denna uppsats, trots att den också redan 

är tolkad.  

Insamlingen av data har skett genom att relevant information har valts ut med stöd utifrån 

mina valda teoretiska ramverk. Trots att insamlingen varit sekundär har jag försökt att utgå 

från flertal källor för att uppsatsen skall bli så objektiv och generaliserande som möjligt. 53 

3.3 Diskussion 

Valet av fallstudiemetoden gjordes eftersom analysenheterna i denna undersökning är få. Den 

jämförande delen i denna studie är användbar till fallstudiemetoden och därför går dessa att 

kombinera med varandra. Fallstudiemetodologin lämpar sig dessutom när teorier skall prövas 

eller påbyggas. Dessa två länder valdes som fall för att kunna få mer information om hur 

                                                             
51 Begström, Göran. Boréus, Kristina. Textens mening och makt. Studentlitteratur. Tredje Upplagan. 2013. s.14 
52 Ibid. s.34-35 
53 Ibid. s.187  
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dessa styrdes under revolutionerna, men dessutom för att få en djupare förståelse i hur deras 

politik, kultur och institutioner har förändrats efter de historiska händelserna.54 

Kritiken till denna val av metod är att generaliseringar kan bli svåra att göra, eftersom varje 

fall trots allt är unikt.55 Dessutom finns problematiken med att kvalitativa analyser kan 

förankras i tolkningen, vilket kan utgöra ett problem eftersom det kan bli svårare att replikera 

än en kvantitativ analys.56  

När det kommer till validitet och reliabilitet, är en god validitet någonting forskare och 

studenter alltid försöker eftersträva. Detta handlar om att man mäter det vi avser att mäta. För 

att få en god validitet kan man gå efter tre punkter, begreppsvaliditet som handlar om att det 

skall finnas en överenstämmelse mellan den teoretiska definitionen och den operationalisering 

man gör. Intern validitet handlar om giltigheten hos resultaten, och sist den externa 

validiteten, det vill säga om det går att generalisera resultatet till andra fall.  

Begreppsvaliditeten i detta fall är god eftersom studien bygger på flertal sekundära källor  som 

beskrivit de historiska händelserna. När det då kommer till validiteten kan vi se att materialet 

som samlats in till genomförandet av analysen har främst utgått från de teoretiska ramverken, 

delvis att det som valts ut att ha med i analysdelen har valts ut så att teorierna blir 

applicerbara.57 

Problematiken med fallstudier är att det inte alltid går att generalisera till andra fall, därför 

kan jag säga att generaliserbarheten i denna studie är lägre.   

Reliabiliteten i denna studie skulle kunna replikeras, eftersom de teoretiska ramverken utgör 

den centrala delen. Om de teoretiska ramverken skulle användas på samma sätt som i denna 

studie skulle det med stor sannolikhet bli samma resultat och slutsatser.58 

3.4 Källkritik 

När det kommer till källkritik är det viktigt för en forskare att kunna värdera de typ av 

källmaterial som väljs ut till sin undersökning. Detta behövs för att kunna se och bedöma om 

hur trovärdigheten ser ut i de historiska källorna och påståenden. Kritiken till mitt val av 

                                                             
54 Newton, Kenneth and Van Deth, Jan W. Foundations of comparative politics. 2th edition. Cambridge 
University Press. 2010.  s.2 
55 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur. 2000.  s.52-53 
56 Ibid. s.261 
57 Essiassion,Peter. Giljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Wängerud, Lena. Metodpraktikan. Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. 3e upplagan. Nordstedts Juridik AB. 2007. s.64-65 
58 Denk, Thomas. Komperativ metod- förståelse genom jämförelse. Studentlitteratur. 2002. s49-51 
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sekundär litteratur är att dessa publikationer redan troligtvis tolkade och kan ha skrivits med 

ett annat ändamål.59 

Källkritiken kan följas med fyra begrepp, äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.60 

Äktheten i materialet jag valt ut är oftast producerat efter att de historiska förloppen skett. 

Granskningen av mitt material som används i analysen innehåller samma händelseförlopp 

men med olika synvinklar. Därför anser jag att äktheten i denna undersökning är god. 

När vi ser på oberoendet kan vi se att de material jag valt ut för min undersökning är baserad 

på sekundärmaterial, som redan är översatta och tolkade. Problematiken här ligger i att 

eftersom dessa fenomen jag valt att undersöka är majoriteten av källorna baserade på 

västerländska uppfattningar. Detta kan i sin tur förvränga materialet från sin 

ursprungshändelse. Precis som med äkthetskriteriet har jag försökt att utgå från material som 

behandlar händelserna på samma syn, för att undvika feltolkningar och felinformation.61 

Eftersom de historiska händelserna jag valt är revolutioner finns det flertal relevant 

information att ta material från, allt från läroböcker till ursprungsdata. Som jag nämnde 

tidigare har jag dessutom här försökt att få det så samtidigt som möjligt genom att titta på om 

de berättelserna om revolutionerna stämmer överens med varandra.62  

Det sista kriteriet för den källkritiska delen är tendensen, som betyder i vilken typ av miljö 

och förutsättning de historiska berättelserna kom till. Detta kan självklart bli problematiskt 

eftersom de båda fallen upplevde en revolution som orsakades av utlopp och kriser, detta 

kunde då ha påverkat hur berättelserna blev berättade eftersom man antagligen var tvungen att 

antingen vara kritisk till de aktuella styret eller stötta de. Detta gör att tendensen kan variera 

mellan de olika källorna.63 

4. Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag kort gå igenom en sammanfattande bakgrund om de båda 

revolutionerna.  

                                                             
59 Ibid. s.201 
60 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. Wängnerud, Lena. Metodpraktikan, konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. Tredje upplagan. Nordstedts Juridik AB. 2009 s.314 
61 Ibid. s318 
62 Ibid s.320 
63 Ibid. s322 



 

16 

 

4.1 Ryska revolutionen.  

Söndagen den 9 januari ägde den blodiga söndagen rum i vinterpalatset, där arbetare 

marscherade in och ville ha en förhandling av arbetsvillkor med Nicholas II men blev dödade 

av regeringssoldaterna.64 Detta bidrog till ett växande missnöje och protester mot tsardömet. 

1917 tillkom den provisoriska regeringen men kom senare att bli ersatt av Lenin och hans 

följeskap under oktoberrevolutionen.65 Nationalismen som en politisk form har varit i 

Rysslands fall mindre aktiv än i jämförelse med Kinas, där Kinas republikanska revolution 

var nationalistiskt influerad. När högerrörelser började formas i Ryssland hade dessa i åtanke 

att rädda den ryska autokratin. Tsaren stöttade till en början rörelserna, men resulterade senare 

i att högerpartierna tappade tron på Tsaren vilket kunde ses efter förlusten i det rysk-japanska 

kriget.66 Det var efter denna händelse som missnöjet mot tsaren började växa.67 I och med de 

liberala reformerna som Tsaren försökte verkställa så kände de högerextrema i rörelserna att 

Nicholas förrådde den ryska ortodoxin. Till följd av de liberala reformerna började offentliga 

debatter förekomma och Tsarens auktoritet började ifrågasättas.68  

Den intellektuella eliten i den ryska politiken hade en ny syn att Ryssland kunde anpassa 

samma nationella politik som bedrevs i Storbritannien och Frankrike, det vill säga att bygga 

upp nationella samhällen.69 De hade som mål att anpassa detta genom att försöka få en 

gemensam social, politisk och kulturell likhet genom en historisk gemenskap. Detta 

tankemönster var där emot svårare att sätta i praktiken under det tidiga skedet.70  

Redan under 1860 talet och framåt började idéer växa om en national homogenitet och 

multikulturella stater.71 Debatter började förekomma om vad som egentligen räknades som en 

rysk identitet.72 Trots detta försökte Tsaren reformerna samhället med nya ekonomiska 

reformer för att ha råd till den växande industrin som främst ägde rum i storstäderna. 

Frustrationen av att bönderna inte fick delta i denna tillväxt, utan snarare påkosta den via ökat 

                                                             
64 Goldstone, Jack A. Revolutions, Theoretical, comparative and historical studies. 3th edition. Wadsworth 
learning.2008. s.186 
65 Pipes, Richard. The formation of the Soviet Union, communism and nationalism. Harvard University Press. 
1997 s.51 
66 Britannica, The black hundreds 
67 Podbolotov, Sergei. Monarchists against their monarch: The rightist criticism of Tsar Nicholas II. Russian 
History 31:1. 2004. s.105-108 
68 Ibid. s.109. 
69 Tolz, Vera. Orientalism, nationalism, and etnic diversity in late imperial Russia. The historical journal. 48:1. 
2005. s127. 
70 Ibid. s.128 
71 Ibid.s.132 
72 Ibid. s.133 
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skattetryck drev bönderna att göra revolt och få sina röster hörda i frågan om deras 

arbetsvillkor.73  

Under 1914 när första världskriget inleddes hade Ryssland dessutom i åtanke att påverka den 

industriella framväxten, detta fick så klart konsekvenser då arbetare var tvungna att betala mer 

skatt trots låga löner. Industrialiseringen, menar Gellner, är en av huvudnycklarna för att en 

nationalistisk idé ska kunna att växa inom en stat, och blir därmed en produkt av nationen.  

 

Den nationalistiska agendan som härjade i början av 1900-talet hade nu sakta försvunnit från 

den ryska kartan efter oktoberrevolutionen fram tills Sovjetunionens fall och trots detta så 

kom bolsjevikerna ändå att avrätta de som kunde utgöra ett hot mot den sovjetiska doktrinen 

eftersom de nationalistiska organisationerna under 1917 blev förbjudna.  

4.2 Kinesiska revolutionen. 

Under mitten av 1800-talet etablerades Qing-dynastin som hade kommit in i Kina från 

Manchnu och ekonomin blomstrade när Qing-dynastin kom till makten. Under 1840 upplevde 

Kina problem med handeln vilket medförde att Qing-kejsarens makt försvagades och anti-

manchnu rörelser sakta började växa i Kina.  

För att Quingdynastin skulle kunna återställa sin maktposition inleddes 

moderniseringsreformer för skolor och militären. Det var under 1907-1911 som upproren mot 

Manchnu regeringen startade.74 K’ang Yu-Wei tvingade år 1898 kejsaren Kiamg-hsü att 

reformera alla politiska lagar och sociala system och förändra de gamla institutionerna. Detta 

kunde i sin tur vara den första gnistan som skulle tända revolutionens eldar i Kina 1911.75  

Redan under 1900 började Kina anta den visuella förändringen av dessa reformer då modern 

utbildning, industri och diplomati hade blivit revolutionerade. Den kinesiska kulturella 

identiteten kan ses som en härstamning från den konfrontation Kina hade med väst under 

opiumkrigen. Boxarupproret som ägde rum 1900-1, handlade om att Kina skulle försörja 

västvärlden med opium.76 Men som tyvärr slutade i ett fiasko, då Qingstyret var tvungna att 

skriva under boxarprotokollet av de åtta nationernas allians, en allians som bestod av USA, 

Japan, Spanien, Ryssland, Frankrike, Italien, Österrike-Ungern, Nederländerna, det tyska 

                                                             
73 Goldstone. Jack. A. Revolutions, Theoretical, comparative and historical studies. 3th edition. Wadsworth 
learning. 2008. s.185 
74 Goldstone, Jack A. Revolutions A very short introduction. Oxford University Press.2014.s.79 
75 Gasster, Michael. Chinese Intellectuals and the revolution of 1911: The birth of modern Chinese radicalism. 
University of Washington Press. 1969. s.7 
76 Reins. Thomas D. Reform, nationalism and internationalism: The opium suppression movement in China and 
in Anglo-American Influence, 1900-1908. Modern Asian Studies. 25:1. 1991. s4. 



 

18 

 

kejsardömet och Storbritannien.  Under slutet på 1800-talet hade de intellektuella i Kina svårt 

att anpassa sig efter de västerländska idealen kring kulturella och etniska identiteter.77   

Sun Yat-sen trodde att den kinesiska minoriteten skulle stå upp mot imperialismen 

och stötta Han-nationen, där den perfekta nationen skulle bli till.78 Som enligt Sun var när ras, 

språk, religion och livlighet var densamma.79 

Redan under den tidiga revolutionen började även nationalistiska begrepp komma i de 

nationalistiska skrifterna som skulle skrämma det kinesiska folket med västfientlig 

propaganda, termen zhonghua minzu började synas när Qing-dynastin började använda 

begreppet som ett samlingsbegrepp för multi kulturella kina som på kinesiska kan översättas 

till folkets klan.80  

När det kommer till nationalistiska begrepp kom Sun Yat-sen att utveckla folkets tre principer 

som presenterades i föreläsningar under 1922. Den första principen, Minzu zhuyi handlade 

om själständighet för det kinesiska folket. Den andra principen, Miniquan, kunde förklaras 

som rättigheter för det kinesiska folket, vilket kan jämföras med demokratiska val. Den sista 

principen Minsheng, kan tolkas som en form av levnadsätt, som handlade om idén om 

själväganderätten genom ett skattebetalningssystem.81 Dessa principer spelade stor roll för 

KMTs framgång efter 1922 och kunde ses som de centrala delarna inom KMT. Efter att Sun 

avled år 1925, allierade sig KMT med Ryska CCP och fick därmed ett sovjetiskt stöd. Suns 

efterträdare i KMT blev Chiang Kai Shek.82   

Den nationalistiska regeringen blev etablerad i Nanjing 1928. KMT började sprida sin 

nationalistiska agenda i den kulturella världen, som exempelvis i skolan där undervisningen 

handlade om Kuomintangs ideologi. I den publika sfären införde KMT nationella sång- och 

flagghälsningar publikt.83  

5. Analys 

I denna del av uppsatsen kommer jag börja med att applicera Gellners teori kring nationalism 

och se hur nationalismen har återspeglat sig i Ryssland och Kina under revolutionerna. Den 

                                                             
77 Wu. Yen-Ho David. The construction of Chinese and non-chinese identities. Daedalus. 120:2. 1991. s.159 
78 Ibid. s.9 
79 Ibid. s.12 
80 Ibid. s.161 
81  Three Principles of the People." Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition. 
Encyclopædia Britannica Inc., 2015. Web. 15 May. 2015. 
<http://academic.eb.com/EBchecked/topic/593881/Three-Principles-of-the-People>. 
82 Ibid. s.80 
83 Wu. Yen-Ho David. The construction of Chinese and non-chinese identities. Daedalus. 120:2. 1991. s.163 

http://academic.eb.com.till.biblextern.sh.se/EBchecked/topic/593881/Three-Principles-of-the-People
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andra delen i analysen kommer appliceringen av Huntingtons fyra kriterium på respektive fall. 

Upplägget för denna del kommer vara att jag tar de fyra sammanfattande kriterierna av 

Huntington, för att sedan se om dessa går att kombinera med Brintons revolutionära modell 

kring de fyra faserna. Detta kommer göras genom att i varje kriterium, anpassningsförmåga, 

struktur, autonomi och sammanhållning kommer att anpassas till Brintons fyra revolutionära 

faser. Slutligen kommer resultatet av studien att visas i slutet av kapitlet. 

5.1 Nationalism och revolutioner. 

Det intressanta med dessa två fall är att Kuomintangs antog en mer auktoritär form i Kina än 

vad Union of the Russian people gjorde i den ryska revolutionen 1905 och början på 1917. I 

denna analysdel kommer jag börja med att gå igenom Ernest Gellners teori kring 

nationalismens uppkomst och hur dessa har speglat sig i den kinesiska respektive ryska 

revolutionen med ett fokus på KMT och URP.  

Utvecklingen av de nationalistiska grupperna hade redan i Ryssland påbörjat i den tidiga 

industrialiseringen precis som i Kinas fall. Detta för oss till diskussionen kring hur pass 

industrialiseringen bidrog till uppkomsten av nationalistiska grupper. 

Diskussionen kring anpassningen av Gellners teori har varit kritikbaserad eftersom det finns 

oense kring att industrialisering är den möjliga förklaringen till nationalismens uppkomst. Det 

intressanta i den ryska och den kinesiska revolutionen är att de båda hade nationalistisk 

aktivitet under revolutionerna, men graden av den auktoritära nationalismen var olika. Trots 

att dessa två fall hade nationalistisk aktivitet så skiljer sig KMT och URP roll när det kommer 

till nationalismens auktoritära roll. Likheten mellan industrialiseringen i fallen Ryssland och 

Kina var att dessa började i storstäderna och kunde därför exkludera de mindre städerna och 

fick med de skattehöjningar som gjordes för att påkosta industrialiseringen missnöjet att växa 

och protester att blossa upp.  

Industrialiseringen i Kina började alltså ta korta steg redan 1890, vilket i sin tur 

överensstämmer med Gellners punkt kring hur industrialisering kan påverka en nationell 

uppkomst. Under denna period sattes även utbildning och civilsamhället på agendan.84 

Industrialiseringen började alltså sakta i Kinas fall i jämförelse med Ryssland men trots detta 

stämmer det bra överens tidsmässigt över Gellners teori kring hur industrialisering påverkar 

utfallet av nationalism då KMT etablerades under tidigt 1900-tal. Under denna period låg 
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alltså Kinas teknologiska och industriella utveckling långt efter den västerländska.85 

Under det tidiga 1900-talet hade då Kina börjat den första delen i industrialisering och sakta 

teknologiska utveckling vilket kunde ses som en övergång från ett jordbrukssamhälle till ett 

industriellt. 

Industrialiseringen kan då haft en betydelsefull roll för nationalismens framväxt i början på 

1900-talet eftersom det fanns möjlighet för förändring när folket i samhället började känna 

missnöje och kunde därför skapa en form av nationell organisation för att stärka det nationella 

intresset.  

Redan under 1860 talet och framåt började idéer växa om en national homogenitet och 

multikulturella stater.86 Debatter började förekomma om vad som egentligen räknades som en 

rysk identitet.87 Idén om kulturell likhet började alltså runt 1860 talet vilket kunde ha påverkat 

URPs framväxt under 1904-05.  

URP hade precis som KMT tre viktiga begrepp i sitt organisationsprogram, autokrati, 

ortodoxi och nationalitet som återigen kan kopplas till Gellners teori.88 Dessa tre begrepp var 

centrala under 1904-05 och kunde förklara den form av ideologi som URP hade. URP 

förespråkade hur viktigt av att det ryska språket skulle vara dominerande.89 Antisemitismen 

kan dessutom ses i organisationsprogrammet där det står att judarna inte kommer att tillåtas i 

unionen även om de skulle acceptera den ortodoxa kyrkan.90 

I Gellners teori om nationalism nämner han hur parallellen mellan industrialiseringen 

påverkar uppkomsten och styrkan av nationalism. Under början på 1900-talet hade 

industrialiseringen tagit fart i Kina, men under samma period rådde det instabilitet och 

ekonomiska svårigheter i landet. Industrialiseringen var först och främst koncentrerad kring 

det snabbt växande Shanghai. Under denna period inleddes även den stora textilindustrin och 

en modernisering av utbildningen. Under 1870 började utbildningsreformerna ta fart och 

Ching-regeringen hade efter 1900-talet etablerat ett flertal moderna skolor.91 

                                                             
85 Ibid. s.489 
86 Ibid.s.132 
87 Ibid. s.133 
88С.-Петербурге. Союз русского народа по материалам Чрезвычайной следственной комисси Временного 
правительств. Устав общества был написан в 1905 г., зарегистрирован 7 августа. s.411 
89 Ibid. s.412 
90  Ibid. s.414 
91 Perkins, Dwight H. Government as an Obstacle to Industrialization: The Case of Nineteenth-Century China. 
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Industrialiseringen var en betydligt långsammare process i Kinas fall, i jämförelse med 

Rysslands men trots detta stämmer det bra överens tidsmässigt över Gellners teori kring hur 

industrialisering påverkar utfallet av nationalism då KMT etablerades under tidigt 1900-tal. 

Under denna period låg alltså Kinas teknologiska och industriella utveckling långt efter den 

västerländska.92 

I det tidiga 1900-talet hade då Kina börjat den första delen i industrialisering och sakta 

teknologiska utveckling vilket kunde ses som en övergång från ett jordbrukssamhälle till ett 

industriellt. Slutsatsen till anpassningen av Gellners teori kring nationalismens uppkomst i 

den ryska revolutionen är att industrialiseringen och moderniseringen kan ha utgjort en 

variabel i högerextrema rörelsers uppkomst i början på 1900-talet. 

Uppkomsten av industrialiseringen kunde därför ha påverkat uppkomsten av de 

nationalistiska idéerna, trots att nationalistiska idéer hade funnits tidigare, bland annat i 

skrifter där man eventuellt ville förena det kinesiska folket.  

Som i fallet Ryssland, led Kina av ekonomiska problem till följd av det första kinesisk-

japanska kriget under Qing-dynastin och de två opiumkrigen vilket dessutom satte större press 

på den styrande makten i Kina. Övergången mellan det politiska styret i Kina, den påbörjade 

industriella utvecklingen samt den ekonomiska och militära förlusten i tidigare krig, fick 

troligen Kinas styre att investera i en sakta växande industrialisering som kunde göra Kina till 

en industrikraft att räkna med.  

 

5.2 Graden av institutionalisering och de fyra faserna 

I denna del kommer jag börja med att gå igenom de fyra olika kriterierna som gör det möjligt 

att mäta graden av institutionalisering, anpassningsförmåga, struktur, autonomi och 

sammanhållning. Huntingtons teori har en liknelse till Gellners industrialiseringsteori om hur 

detta kan påverka hur de politiska institutioner och politisk auktoritet formas inom samhället. 

Denna del kommer att avslutas med en anpassning av Brintons modell kring revolutioner till 

Huntingtons institutionaliseringsmodell som har som syfte att visa på hur jämförelsen mellan 

fallen har sett ut i de olika tidsperspektiven. 

5.3 Anpassningsförmåga 

I anpassningsförmågan nämner Huntington viktigheten av den kronologiska åldern av partiet 
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eller organisationen som man avser att mäta.93 Den kronologiska åldern i applicering till URP, 

att organisationen inte haft en lång kronologisk ålder trots att de ändå verkade intensivt under 

den tiden då organisationen var som mest aktivt under den första revolutionen i Ryssland. 

Anpassningsförmågan för URP var till en början mycket stark och överkomlig i den första 

revolutionen 1904-5, men efter den händelsen började de nationalistiska organisationerna 

tunnas ut och hade inte lika enkelt att anpassa sig till det rådande politiska klimatet i 

Ryssland. Detta går att se när Tsar Nicholas II abdikerade och organisationen URP och andra 

nationalistiska grupper blev förbjudna när bolsjevikerna kom till makten. Detta resulterade 

dessutom i att ledaren för URP blev avrättad och övriga medlemmar blev satta i fängelse.  

När vi ser på hur anpassningsförmågan har varit för URP kan vi då se att de inte hade en lång 

kronologisk ålder som är ett av huvudkriterierna av Huntington för att ett parti eller 

organisation skall vara institutionaliserat. Under den aktiva delen inom URP skedde det ett så 

kallat ledarskifte när Nikolai Markov tog Dubrovins plats, 1910 där synen på konstitutionell 

makt var annorlunda. URP hade inte hamnat i den ledande styrelsen och förblev därför 

opposition under den tredje Duman.94  

KMTs anpassningsförmåga kan i den kronologiska åldern ses generellt som relativt god i 

anpassning till Huntingtons teori kring institutionalisering. Redan 1894 hade Sun Yat-sen en 

tanke om att skapa en nationalistisk rörelse och reste till Honolulu för att samla ihop folk med 

syfte att skapa en revolutionär organisation som kunde främja och bevara Kinas nation. Sun 

Yat-sen blev 1911 vald till president för den provisoriska regeringen med ett flertal 

representanter från varje provins. Samma år började de revolutionära grupperna att göra 

uppror mot Kejsaren, som senare fick abdikera år 1912 och markerade slutet på den 

tvåtusenåriga monarkin. Trots att Sun Yat-sen var grundare till KMT blev Song-Jiao Ren 

ledaren för KMT under den period då Sun Yat-sen satt i den provisoriska regeringen. Song- 

Jiao Ren blev 1913 mördad, detta efter att ha fått KMT bli det första demokratiskt valda 

partiet 1912.95 
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Ledarskiftet i anpassningsförmågakriteriet skiftade efter det vunna valet. När Song-Jiao Ren 

blev mördad skiftade ledarskapsrollen till Sun Yat-sen. Under den republikanska revolutionen 

hade det alltså då skett ett ledarskifte inom KMT trots att partiet fortfarande var ungt.96 

Det vunna valet 1912 gick den vinnande segern och makten till KMT som blev landets 

främsta nationalistiska parti. När det kommer till den kronologiska åldern menar Huntington 

återigen att när en organisation eller parti har en längre historia och politik, så anpassar sig 

den därefter bättre. I KMTs fall kan vi se att partiet fortfarande var ungt men hade bra 

förutsättningar när det kom till förändringar. 

Den centrala ledaren inom partiet i sin största framgång 1927 var Sun Yat-sen, men redan i 

det vinnande valet var Song-Jiao Ren den centrala ledaren under revolutionen, trots att de två 

egentligen grundade partiet tillsammans.  

Anpassningsförmågan inom URP och KMT visar en skillnad kring det första kriteriet i 

institutionaliseringsmodellen av Huntington. Detta visar oss att KMT hade det enklare att 

anpassa sig som ett nationalistiskt parti än vad URP hade. Den kronologiska åldern är det som 

båda grupperna fallerar på och kan därför visa oss att den kronologiska åldern inte är det som 

bygger dessa två nationalistiska gruppers framväxt inom revolutionerna.97 Både URP och 

KMT hade ett ledarskifte inom gruppen, vilket dessutom kan visa på att dessa två grupper 

genomgick en liknande förändring inom organisationen och partiet när det kom till 

ledarskapet. Slutligen, i det första kriteriet så är skiftet från opposition till ett ledande styre 

annorlunda. KMT blev alltså det auktoritära partiet 1927 till skillnad från URP som aldrig fick 

ett lika stort inflytande som KMT eftersom Ryssland genomgick en politisk förändring 1917-

18 som gav bolsjevikerna ett dominerande inflytande.  

Det första kriteriet med kombination till Brintons modell kring de fyra revolutionära faserna 

säger oss att URP, under det första stadiet, Ood regime stage i anpassning till tsarregimen, 

fortfarande var aktivt, men det fanns ekonomiska och politiska svagheter inom den äldre 

regimen som var påverkade av krig.98 Detta går att anpassa till 1904-05 under den första delen 

av den första revolutionen i Ryssland eftersom den styrande tsarregimen placeras in under Old 

regime stage URPs anpassning under denna period ses tydligt när det skedde ett ledarskifte, 

Nikolai Markov tog Dubrovins plats som ledare för URP år 1910.  
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98Brinton, Crane. The anatomy of revolution. Prentice-Hall inc.1952. s.61. 



 

24 

 

Under denna period kan vi då se att anpassningsförmågan för URP var delvis fullständig 

eftersom URP var aktiva under den första revolutionen 1904-05 men hade fortfarande en låg 

kronologisk ålder då organisationen skapades under den första revolutionen och ledarskifte 

hade skett inom organisationen trots att organisationen fortfarande var ungt. 99 

När vi vidare ser på KMT inom anpassningsförmågan i kombination till Brintons modell, kan 

vi se att under the Old regime stage var det Qing-dynastin som styrde. Denna period skulle 

kunna dras från 1890- 1912. Dessa årtal är valda eftersom Qing-dynastin under denna period 

upplevde stora ekonomiska och politiska problem som orsakades av opiumkrigen och 

kinesisk-japanska kriget. Genom att titta närmare på 1912 skulle man då kunna se kriteriet, 

anpassningsförmåga kan appliceras till KMT.  

Precis som i URPs fall så faller KMT på den kroniska åldern eftersom under denna period så 

var KMT nyskapat som parti och då fortfarande ungt. Ledarskiftet under denna period hade 

inte än skett, eftersom det fortfarande var den perioden då Sun Yat-sen samlade ihop folk 

inför revoltrörelsen i Taiwan. Detta säger oss att KMT i detta fall skulle precis som i URPs 

fall klassas som delvis fullständig. 

Under den andra fasen i Brintons modell kring de revolutionära faserna, kan vi se att under 

moderate stage är den period i Rysslands fall där den provisoriska regeringen styrde under 

1917.100 I denna period i kombination till anpassningsförmågan kan vi se att KMT hade en 

högre kronologisk ålder efter den första fasen och under denna period kan vi se att 

anpassningsförmågan var lägre än den första fasen, och inget skifte från opposition till 

ledande hade skett efter de tidigare ledarskiftet 1910, eftersom att URP var under detta 

stadium inte var lika aktiva som under den första revolutionen. Därför kan vi dra slutsatsen att 

URP i denna fas kategoriseras som delvis ofullständig. 101 

När vi ser på hur moderate stage kan anpassas till Kinas fall, ser vi att under samma period 

hade även den provisoriska regeringen upprättats i republiken Kina, 1912. I denna period kan 

vi se att KMT hade etablerad sig politiskt och proteser började därmed öka i samhället. 

Anpassningsförmågan i denna fas visar att KMT hade en framgång i denna fas, i och med att 

KMT började skifta från ett oppositionsparti till ett ledande. Därför kan vi dra slutsatsen att 

KMT under moderate stage i kombination till anpassningsförmågan var delvis fullständig. 
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I den tredje fasen i Brintons modell handlar det om de radikalernas maktövertagande, 

exempelvis på detta kunde vara förekomsten av inbördeskrig och rörelseförtryck kunde 

förekomma.102 I URPs fall är detta stadium när oktoberrevolutionen ägde rum 1917 och 

resulterades i en form av statskupp när Lenin och bolsjevikerna störade den provisoriska 

regeringen och tog makten.103 I denna period i kombination till anpassningsförmågan hade 

URP dragit sig tillbaka och de nationalistiska rörelserna blev förbjudna.104 

Sammanfattningsvis visar denna kombination att URP klassas som ofullständigt, eftersom 

organisationen försvann från ytan.  

När det kommer till KMT i denna fas var det under perioden 1927-49. I denna period skedde 

det dessutom ett ledarskifte, när Sun Yat-sen plötsligt avled, och ersattes av Chiang Kai-shek 

som dominerade partiet från 1927- 1975. Denna period kan ses som KMTs högsta 

institutionaliseringsgrad, eftersom att KMT hade nu skiftat från opposition till ledande partiet 

i Kina. Sammanfattningsvis säger detta oss att KMT i denna kombination av Crisis stage och 

anpassningsförmåga var fullständig. 

Den sista fasen i Brintons modell är recovery stage som handlar om stabilitet inom styret, och 

kan då vara antingen att moderata ledarna återgår till makten, eller att de tidigare styret under 

crisis stage blir stabiliserat. 

Anpassningsförmågan i denna fas i kombination till URPs roll, var helt och hållet borta. Detta 

eftersom denna fas kan ses en fortsättning på sovjetunionen till sovjetunionens fall. Under 

denna period hade då URP helt försvunnit.105  

Kina hade under denna period konflikt med CPC, som tog makten efter inbördeskriget mellan 

CPC och KMT 1927-1936, detta fick CPC i sin tur att ta den vinnande makten i Kina. Denna 

konflikt resulterade i att KMT från sin framväxt under de tre tidigare stadierna började få en 

nedgång.106 Anpassningsförmågan inom KMT under denna fas kan därför ses som delvis 

ofullständig, eftersom partiet fortfarande fanns kvar, men förlorade sin ledande roll och blev 

återigen ett oppositionsparti.  
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5.4 Strukturkriteriet  

Det andra kriteriet som beskrivs av Huntington är den form av struktur som kan ses inom 

organisationen eller partiet. Denna struktur innefattar en central ledare som styr gruppens 

ändamål. Mätningen av struktur sker när man ser på hur uppdelningen i sektioner är, det vill 

säga att desto mer funktionalitet en organisation har, desto ju mer lojalitet har organisationen 

för dess medlemmar. Antalet komponenter är dessutom en viktig del i strukturkriteriet för att 

mäta institutionaliseringen av grupperna, eftersom ett högre antal av komponenter bidrar till 

högre lojalitet. 

Tidigare nämndes det att URP var en del i De svarta hundra-organisationen som bestod av ett 

flertal andra nationalistiska grupper. I oktober 1905 grundades den nationalistiska 

organisationen för att bidra till revolutionen som ägde rum. Efter den första revolutionens slut 

splittrades De svarta hundra mellan 1908-10 och delades upp i mindre grupper för att få 

större stöd ifrån mindre städer i Ryssland. Detta kan visa oss att strukturkriteriet är 

anpassningsbart på URP, då organisationen hade central ledare och funktionalitet. 

Den typ av struktur som beskrivs av Huntington pekar på att KMT var ett strukturerat och 

anpassningsbart parti som hade flertal viktiga komponenter i sig, som var spridda runt om i 

Republiken Kina. Den centrala ledaren för KMT var Sun Yat-sen och partiets utveckling hade 

en stor del i Suns politiska drivkraft. 

Strukturkriteriet visar oss att KMT och URP hade strukturella komponenter och i KMTs fall 

kan vi se att Sun Yat-sen hade större inflytande över det nationalistiska partiet, eftersom Sun 

införde fler politiska förändringar inom samhället än vad Dubrovin och Markov gjorde inom 

URP. Strukturen inom URP och KMT hade likheter, då båda nationalistiska grupperna hade i 

åtanke att vidga sin politiska ställning i samhället. KMT hade alltså ett större inflytande i och 

med att de hade fler antal komponenter och större uppdelning inom landet än vad URP hade. 

När man återigen ser på Brinton Cranes modell kring de revolutionära faserna kan vi se att 

under den första fasen old regimes med kombination till strukturkriteriet visar oss att i URPs 

fall, så visar detta att trots att organisationen fortfarande var ungt hade dessa den centrala 

ledaren Dubrovin. Under denna period när URP var aktiva som var under den första 

revolutionen hade dessa flertal uppdelade sektioner runt om i Ryssland, med detta menar jag 

att organisationen De hundra svarta som URP ingick i, var utspridda över hela landet för att 

få så pass mycket stöd som möjligt för att rädda autokratin. Sammanfattningsvis kan vi se att 
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URP inom denna fas kan ses som delvis fullständig. Detta eftersom organisationen uppnådde 

de flesta av de strukturella kraven.  

I KMTs fall inom samma period kan vi se att strukturkriteriet är i liknande spår som i URPs 

fall. Detta eftersom den centrala ledaren under denna period var Sun Yat-sen och den 

nationalistiska rörelsen började sakta att formas i slutet av Qing-dynastins styre. 

Strukturkriteriet visar att KMT var självständiga och hade inte så pass många strukturella drag 

i sig så pass tidigt in i denna fas. I denna del kan vi dra slutsatsen att KMT under old regime i 

kombination till strukturkriteriet är delvis fullständig. 

När vi ser på nästa fas i Brintons modell, moderate stage i kombination till strukturkriteriet 

inom URP, kan vi se att under den provisoriska regeringen 1917 hade URP sakta dragit sig 

tillbaka. Anledningen till deras nedgång under denna period kan ha varit Tsarens abdikering, 

som fick URP att känna sig maktlösa. Därför är sammanfattningen av denna kombination att 

URP var delvis ofullständiga eftersom de fortfarande existerade och hade en högre 

kronologisk ålder men var inte lika aktiva som tidigare och hade en centrerad ledare under 

denna period, Markov. 

I KMTs fall i anpassning till samma kombination visar detta oss att strukturkriteriet var 

ungefär lika som i den tidigare fasen där Sun Yat-sen fortfarande var den centrala ledaren, och 

där partiet fick större plats i den politiska sfären gällande den typ av struktur partiet hade. 

Därför kan det sammanfattas som att KMT uppnådde strukturkriteriet under denna period och 

kategoriseras därefter som fullständiga. 

Crisis stage i kombination till strukturkriteriet visar att URP hade som i 

anpassningsförmågekriteriet börjat få sin nedgång efter statskuppen mot den provisoriska 

regeringen. Detta säger oss då att URP var ofullständiga under denna period och 

institutionaliseringsgraden försvann.  

KMT hade till skillnad från URP en framgång under denna period och strukturkriteriet visar 

att KMT hade en större politisk plats i Kina runt 1927 där det blev de ledande partiet. Därefter 

utvecklades de nationalistiska sektionerna i Kina. Sammanfattningsvis är strukturkriteriet med 

crisis stage inom KMT fullständigt. 

Den sista fasen i Brintons modell recovery stage i kombination till strukturkriteriet visar att 

den centrala ledaren, Chiang Kai-shek fortfarande ledde partiet men efter inbördeskriget 

mellan CPC och KMT fick KMT att dra sig tillbaka till Taiwan. Därefter förlorade KMT då 
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de struktur som de hade under de andra stadierna. Denna kombination ger oss då slutsatsen att 

KMT blev delvis ofullständiga eftersom dessa förlorade sina strukturella fördelar.  

5.5 Autonomikriteriet 

Autonomikriteriet, som är det tredje kriteriet, är det som, enligt Huntington, kan mäta vilken 

grad av politiska handlingar kan existera helt oberoende av andra grupper i samhället, delvis 

att organisationen skall ha en självständig syn och inte tar hänsyn till andra sociala gruppers 

intressen. Inom detta kriterium är självständigheten för organisationen viktig för mätningen 

och de mål som organisationen sätter framför sig. När det kommer till relationer mellan den 

sociala kraften och organisationen kunde detta visa hur pass autonom en organisation var. 

Autonomin inom URP under perioden det var aktivt kunde ses som självständigt men med De 

svarta hundras organisation bakom sig. Denna organisation hade alltså rasistiska sidor som 

främst riktade sig mot antisemitism. URP hade alltså en självständig syn på hur samhället 

skulle se ut och hade som främsta mål att bevara den ryska autokratin och ortodoxin i 

samhället. Under den delen då URP var aktivt hade alltså dessa en politisk självständighet och 

mål, till dess att den ryska autokratin försvann. Detta visar oss att Autonomin inom URP var 

stark men eftersom ett av de främsta målen inom organisationen försvann när Tsaren 

abdikerade så försvann de nationalistiska organisationerna med Tsaren. När vi ser på 

autonomikriteriet kan vi se att KMT och URP hade självständiga mål framför sig men att 

KMT haft ett större inflytande när det gäller att uppnå sina mål.  

Slutsatsen vi kan dra vid autonomikriteriet är att KMT och URP hade var självständiga 

grupper och påverkades inte av andra sociala och samhälleliga intressen.  

När vi ser på autonomikriteriet i anpassning till old regime fasen i Brintons modell, kan vi se 

att URP hade starka mål att rädda den ryska autokratin och bevara ortodoxin. Dessa mål var 

under denna period de mest centrala inom organisationen, men när det kommer till hur pass 

självständiga URP var, så var detta under samma period som URP var en del av 

organisationen De svarta hundra. Därför kan vi se att självständigheten i detta fall var lägre, 

men de mål som organisationen hade var starka. Detta kan sammanfattas som att URP var 

delvis fullständiga under denna period. 

När vi tittar vidare på KMT i samma anpassning till autonomikriteriet kan vi se att KMT var 

ett självständigt parti som nyligen skapats och hade därför inte så pass starka mål till skillnad 

från URP gällande konservativa värderingar. Under denna period påverkades inte KMT av 

andra sociala gruppers intressen utan fokuserade enbart på sina. Sammanfattningsvis av denna 
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kombination av Brinton och Huntingtons modeller är att KMT under denna period var delvis 

fullständig. 

I nästa fas, moderate stage i kombination till autonomikriteriet kan vi se att autonomin i URP 

var lägre, eftersom att URP började sin nedgång vid denna period. Trots att det fortfarande 

fanns en självständighet inom organisationen så var den inte lika inflytelserik när det kommer 

till de mål som de satte framför sig. Därför kan sammanfattningen av denna kombination visa 

att URP var delvis ofullständiga. 

Den andra fasen moderate stage och autonomikriteriet i KMT visar däremot en helt motsatt 

kurs än vad URP var under denna period. KMT var självständiga, och hade likasinnade mål 

framför sig som i det tidigare stadiet. Detta kan ses som att KMT inte förändrades så mycket 

gällande institutionaliseringsgraden under kombinationen av moderate stage och 

autonomikriteriet, och kan därför kategoriseras som delvis fullständiga. 

Autonomikriteriet i anpassning till crisis stage visar att URP målen som URP hade under old 

regime hade försvunnit och försvann under denna period. Därför är sammanfattningen av 

URP i denna kombination ofullständig. 

När vi ser på KMT var autonomin, i samma anpassning som tidigare, ser vi att autonomin var 

hög då KMT fortfarande var självständigt och de nationalistiska målen som drev partiet i de 

förra faserna kunde sättas i praktiken. Detta kunde ses när nationalismen spreds ut på offentlig 

nivå och blev en del av Kina. Sammanfattningsvis blir då KMT fullständiga i denna 

kombination. 

Under recovery stage hade URP helt försvunnit. Detta kan då förkortas till att URP var helt 

ofullständig under denna kombination. I skillnad till KMTs fall, trots det att autonomin 

började sjunka inom partiet, som fortfarande existerande. Därför kan vi dra slutsatsen att 

KMT var delvis ofullständiga i slutet på denna period. 

5.6 Sammanhållningskriteriet 
Det sista kriteriet som nämns av Huntington är sammanhållningen inom organisationen. 

Sammanhållningen kan mätas genom att se på hur en organisation har överkommit konflikter 

och sammanhållningen under dessa. Dessutom krävs det i detta kriterium ett väljarstöd som 

upprätthåller organisationen. När det kommer till sammanhållningen, kan vi se att kriserna 

som URP överkom var relativt milda, eftersom URP bildades under den första revolutionen 

1905 och sökte väljarstöd runt om i landet. Trots att organisationen inte hade existerat länge 
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hade de ändå plats i Duman, vilket gjorde att de hade en stor roll att spela i början av 

revolutionen 1917.107 

Sammanhållningen inom KMT var alltså förvånansvärt bra, Huntington pekar på att om dessa 

kriterier uppfylls har alltså ett parti större chans att institutionalisera sig och klara av 

efterföljande kriser. KMT hade ett högt väljarstöd även och överkom ett flertal kriser inom 

partiet. Slutsatsen vi kan dra med detta kriterium är att KMT höll ihop bättre under kriser än 

URP och hade ett högre väljarstöd än vad URP hade. 

När vi slutligen ser på de sista kriteriet, sammanhållning i kombination till den första fasen i 

Brintons modell ser vi att URP hade börjat få ett växande väljarstöd och höll ihop under de 

kriser som uppkom under den första revolutionen i Ryssland. Eftersom organisationen började 

vidga sig under denna period, var dessa dessutom väldigt sammanhållna kring sina 

värderingar och mål. Därför kan vi dra slutsatsen att i denna kombination av Old stage och 

sammanhållningskriteriet att URP kan klassas som fullständiga i denna kategorisering. 

Inom KMT hade dessa under den första fasen i Brintons modell ett växande väljarstöd och 

häll ihop under de politiska kriserna som skedde i landet. Under denna period kan vi då dra 

slutsatsen att partiet KMT var sammanhållna, trots att de fortfarande var ett relativt nytt parti 

hade dessa fortfarande en hög sammanhållning. Sammanfattningsvis är 

sammanhållningskriteriet inom den första fasen fullständig. 

Sammanhållningskriteriet i anpassning till moderate stage visar att URP hade sin nedgång 

under denna period. Väljarstödet började sjunka och den provisoriska regeringens uppkomst, 

kunde därför ses som en kris inom URP, då Tsarregimen nu var försvunnen. Därför kan URPs 

nedgång ses extra tydligt i denna kombination, eftersom URP inte var lika sammanhållna som 

i de första stadiet. Sammanfattningsvis visar detta på att URP kategoriseras som delvis 

ofullständiga. 

Appliceringen av KMT i denna kombination ger oss bilden av att KMT under 

sammanhållningskriteriet visar en liknande grad av sammanhållning som i de tidigare stadiet. 

Detta kunde därför ses när Qing-regimen försvann och KMT växte i sammanhållningen. 

Sammanfattningsvis kan detta visa att KMT uppnådde delvis fullständighet under denna 

period.  

                                                             
107 Rankin, Backus Mary. State and society in early republican politic, 1912-18. The China Quarterly. Nr150. 
1997. Cambridge Unicersity Press. s.408  
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Den tredje fasen, crisis stage hade i kombination till sammanhållningskriteriet inom URP helt 

försvunnit. Som det nämndes tidigare under denna fas hade de nationalistiska grupperna blivit 

förbjudna och URP försvann helt och hållet. Därför är det återigen som i de andra kriterierna 

under denna fas, ofullständiga. 

När det kommer till KMT i crisis stage i kombination till sammanhållningskriteriet hade 

KMT ett högre väljarstöd och överkom de kriser som kom mot dem. Detta visar oss återigen 

att denna fas var KMTs högsta institutionaliseringsgrad och visar därför att kategoriseringen 

här blir fullständig återigen. 

Det sista kriteriet i Huntingtons institutionaliseringsmodell, sammanhållning i anpassning till 

recovery stage visar att URP var ofullständigt under hela denna fas, medan KMT började få 

sin nedgång under denna fas och kan därför ses som delvis ofullständigt, eftersom partiet 

fortfarande levde vidare efter denna fas.  

Slutligen visar detta oss att institutionaliseringen går att mäta under URP och KMTs aktiva 

perioder under revolutionerna. Detta kan således förklara att KMT var ett högre 

institutionaliserat parti än vad URP var. Om vi återkopplar till problemformuleringen där jag 

skrev om graden av institutionaliseringen kan ha som möjlighet att förklara varför dessa två 

fall hade olika roller i revolutionerna, kan man därför dra slutsatsen att den KMT i den 

kinesiska revolutionen hade en större nationalistisk roll och påverkade samhället mer än vad 

URP gjorde under den ryska revolutionen. Därför kan vi se att institutionaliseringsmodellen 

kan förklara varför nationalismen i Kina var mer utbredd och starkare än i Ryssland under 

revolutionen. Utöver detta kan vi se att de två revolutionerna har haft likartade orsaker när det 

kommer till upproren men har utspelat sig olika när det kommer till hur de nationalistiska 

partierna påverkade den politiska makten. I Kina blev den nationalistiska agendan mer 

anpassningsbar och accepterad medan den i Ryssland försvann gradvis och ersattes med, likt 

Kina, det kommunistiska styret.  

Den gemensamma nämnaren i dessa två fall är den kronologiska åldern i 

anpassningsförmågan som Huntington menar är det som kan göra att organisationen eller 

partiet blir institutionaliserat. Detta är då inte applicerbart i fallen URP och KMT eftersom de 

båda i fallen inte hade en särskilt lång kronologisk ålder. 

De fyra kriterierna av Huntington visar då att det går att anpassa dessa för att mäta graden av 

institutionaliseringen av URP och KMT. För att kunna se de likheter och skillnader som finns 

mellan dessa fall kommer jag i denna del anpassa Brinton Cranes modell om de fyra 
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revolutionära faserna som en form av jämförelseredskap som skall visa på hur graden av 

institutionaliseringen förändrats över tid i de respektive fallen.  

Denna del ämnar sig för att kategorisera med en sammanfattning av analysen av URP och 

KMTs institutionalisering. Denna del kan visa oss hur dessa två fall speglades i varje fas 

under revolutionerna.  

Tabell 4. Denna tabell är en analyssammanfattning med URP som fall. 

URP Anpassningsförmåga Struktur Autonomi Sammanhållning 

Old regimes Delvis fullständig Delvis 
fullständig 

Delvis 
fullständig  

Fullständig  

Moderate 
stage 

Delvis ofullständig Delvis 
ofullständig 

Delvis 
ofullständig 

Delvis 
ofullständig 

Crisis stage Ofullständig ofullständig Ofullständig Ofullständig 

Recovery 
stage 

Ofullständig Ofullständig Ofullständig 
 

Ofullständig 

 

Dessa två tabeller förklarar hur graden av institutionalisering ser ut i varje kriterium, till varje 

fas.  

Tabell 5. Denna tabell är en analyssammanfattning med KMT som fall. 

 

Brintons modell kring revolutioners fyra faser har använts flitigt i studier där syftet har varit 

att se om revolutioner följer dessa steg och går att generalisera till varandra.108 Under 

anpassningsförmågans applicering på de fyra faserna kan vi se att KMT hade högst 

institutionaliseringsnivå under Crisis stage. Detta går dessutom att se över de resterande 

kriterierna. Denna tabell har som tanke att visa hur graden av institutionalisering har 

förändrats över tid. Brintons modell används då för att knyta ihop jämförelsen mellan URP 

och KMT. 

När vi tittar på graden av institutionalisering hos URP över tid ser vi att den högsta graden är 

vid moderate stage trots att alla de fyra kraven inte uppfylls. Det intressanta med jämförelsen 

mellan dessa två figurer är att under det två första stadierna, old regimes och moderate stage 

                                                             
108 Mau, Vladimir and Sarodibrovskaya, Irina. The Challenge of revolution. Contemporary Russia in Historical 
perspective. Oxford University Press. 2001. s.98-99  

KMT Anpassningsförmåga Struktur Autonomi Sammanhållning 

Old regimes Delvis fullständig Delvis 
fullständig 

Delvis 
fullständig 

Fullständig 

Moderate 

stage 

Delvis fullständig Fullständig Delvis 

Fullständig 

Delvis 

Fullständig 

Crisis stage Fullständig Fullständig Fullständig Fullständig 

Recovery 
stage 

Delvis ofullständigt Delvis 
ofullständigt 

Delvis 
ofullständigt 

Delvis 
ofullständigt 
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har båda fallen liknande grad av institutionalisering. Detta visar oss att brytpunkten för de två 

fallen ligger vid crisis stage där URP inte höll samma institutionaliserings nivå än KMT. Med 

dessa två sammanfattningar av graden av institutionalisering under de fyra faserna visar oss 

att övergången från moderate stage till crisis stage är då KMTs framgång är som högst, 

medan URP försvinner i och med styrelseskiftet i Ryssland. Frågeställningen som ställdes i 

inledningskapitlet var om institutionaliseringen kunde ge en förklaring till varför KMT blev 

mer framgångsrik nationalistisk rörelse än vad URP blev. Denna studie visar på att 

institutionaliseringen möjligtvis ger en förklaring till den nationalistiska framgången i Kina 

och att brytpunkten för URPs fall var när bolsjevikerna störtade den provisoriska regeringen 

och nationalistiska rörelser blev förbjudna.  

Trots olikheten i dessa fall har alltså dessa genomgått en liknande institutionaliseringsprocess 

upp till krisstadiet vilket visar oss att styrelseskiftet i Ryssland orsakade URPs nedgång 

medan styrelseskiftet i Kina kunde ge en bidragande del i KMTs framgång.  

6. Diskussion och slutsats 

Resultatet visar oss att appliceringen av Gellners teori inte kan förklara det nationalistiska 

inflytandet som skiljer dessa två fall åt. Gellners moderniseringsteori kan därför ge oss istället 

förklaringen till hur dessa nationalistiska grupper uppkom i samhället, men inte ge oss 

förklaringen till varför just den kinesiska revolutionen var starkare nationalistiskt influerad än 

den ryska.  

Det intressanta i de båda fallen med applicering av Gellners teori om nationalism är att dessa 

faktiskt liknar varandra gällande hur de nationalistiska rörelserna uppstod när övergången av 

det pågående styret skulle förändras och när industrialiseringen i samhället tog fart, började de 

nationalistiska rörelserna att växa. 

Frågeställningen om Gellners teori kan förklara effektiviteten av revolutionerna visar att 

industrialiseringen kan ha påverkat uppkomsten av de nationalistiska grupperna men inte hur 

pass effektiva och starka dessa blev. När det gäller den form av industrialisering i Kina och 

Rysslands fall går det att se, att i Rysslands fall var det en snabbt växande form av 

industrialisering medan det i Kinas fall handlade om att främst reformerna utbildningen och 

förbättra levnadsförhållandena i Kina. Industrialiseringen kan då haft en påverkande faktor i 

etablerandet av nationalistiska rörelser och partier eftersom det i båda av dessa fall det 

uppstod under samma tid som industrialiseringen. När det gäller dessa två nationalistiska 

gruppernas påverkan i revolutionerna utifrån Gellners teori, går det att se att dessa faktiskt 
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inte skiljer sig från varandra gällande hur man ville uppnå den kulturella och nationella 

gemenskapen inom länderna. Doktrinen är alltså som en likhet i dessa två fall, som att 

definiera kineserna som att ”vi är kineser” och i Ryssland, ”vi är sovjeter”. Även fast det inte 

fanns någon sovjetisk etnicitet så fanns det fortfarande en doktrin att vara sovjet, som kunde 

liknas vid en slags nationalism som emellertid var etniskt överskridande vilket tillförde en 

form av multi-etnisk nationalism i Sovjetunionen. Appliceringen av Gellners teori visade på 

att i båda fall hade någon form av påbörjad industrialiserings- och moderniseringsprocess, 

som tyder på att Gellners teori är applicerbar på dessa fall. Trots denna slutsats går det att 

diskutera om hur just begreppet industrialisering kan mätas. Med detta menar jag att i båda av 

fallen fortsattes en snabbare form av industrialisering precis efter revolutionen, men 

påbörjades inte långt innan revolten började mot det aktuella styret i respektive land. 

När det kommer till Huntingtons teori kring institutionalisering så kan vi se att URP i 

Ryssland inte uppnår alla de fyra kriterier som Huntington pekar på i sin artikel Political 

Order in changning societies till vilken grad organisationer och partier har institutionaliserat. 

Problematiken i detta fall är då att URP försvann mer eller mindre efter att bolsjevikerna tog 

makten, vilket i sin tur visar på att URP inte kunde överkomma de problem som kom i deras 

väg. URP och KMT är olika i den anpassade teoribildningen av Huntington eftersom KMT 

har överlevt de nationella kriserna på ett bättre sätt än vad URP har. Dessutom hade partiet en 

längre livslängd än vad URP hade.  

Mitt resultat visar att graden av institutionalisering var högre i KMTs fall än i URP och att 

förändringen till framväxten av KMT skedde under crisis stage medan URP fick sin nedgång 

i denna period. Detta besvarar frågan om till vilken grad URP och KMT institutionaliserades, 

samt vilka likheter och skillnader det går att finna i institutionaliseringsmodellen. När vi ser 

på Vincents forskning om skillnaderna och likheterna mellan kinesiska och den ryska 

revolutionen, kommer han fram i studien att Kina hade var mer försiktiga när det kommer till 

politiska och ekonomiska förändringar än vad Ryssland var. Denna undersökning visar att 

detta går att kopplas till Vincents resultat, eftersom att den ryska revolutionen hade ett 

snabbare tempo än vad den kinesiska hade, trots att dessa hade liknande utfall. 

Sammanfattningsvis visar det på att ingen av dessa två fall uppnår den fulla graden av 

institutionalisering som Huntington pekar på i artikeln Political Order in changning societies 

men trots detta så kan vi se att KMT är betydligt mer institutionaliserat än URP. Därför kan 

slutsatsen dras att institutionaliseringen spelar roll när det kommer till frågeställningen om 

varför den nationalistiska grenen var starkare i Kina när vi ser på KMTs roll i revolutionen.  



 

35 

 

Liknelsen i de resultat som kommit fram i denna studie till den tidigare forskningen kan ses i 

Theda Skocpols resultat, där hon ville dra en generell teori för att kunna generalisera till andra 

sociala revolutioner. Det resultat jag kommit fram till skulle kunna anpassas till andra 

revolutionära fall, med fokus att mäta institutionaliseringens förändring i de fyra revolutionära 

faserna. 

6.1 Vidare forskning. 

Ett förslag till vidare forskning skulle vara att fokusera mer på revolutionernas ursprung och 

undersöka hur olika politiska ideologier växte fram under revolutionens gång och efter 

händelserna. Detta skulle möjligtvis kunna vara inom samma ram för de ovanstående 

revolutionerna men att fokusera främst på primärmaterial såsom partiprogram och offentliga 

dokument som getts ut innan, under eller precis efter revolutionen. Med denna typ av 

forskning skulle detta kunna bidra till att hitta möjligtvis dolda ideologier och sätta sig 

djupare in i de valda revolutionerna man ämnar att undersöka.  

Med detta skulle man kanske dessutom hitta ett mönster som går att generalisera till andra fall 

där revolutionära upplopp skett, eller där det misstänks kunna ske. Ett annat alternativ till 

vidare forskning är att endast fokusera på hur partier har institutionaliserats under 

revolutionernas gång där omfånget är alla de aktuella partierna under revolutionen. Även detta 

skulle kunna bidra till ett mönster om hur och varför just enstaka eller flertal partier har 

institutionaliserats under tiden. 
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