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Abstract  

This study examines whether social media had an influence on the revolution in Egypt. Social 

media was an important tool for the revolution since the president Hosni Mubarak and the 

Egyptian regime strictly controls the media. However social media was not the determining 

factor for the revolution, the revolt evolved due to many underlying factors. Social media 

facilitated communication, made the mobilization effective and, spread information to the 

inhabitants and to the rest of the world. The authors are discussing this theme from the new 

institutionalism perspective, democracy- and revolutionary theories and based on six selected 

interview persons; activists, researchers and journalists. 
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Sammanfattning 

Diskussionen kring sociala medier har förts sedan uppkomsten av den egyptiska revolutionen. 

Detta är historiskt det är den första demokratiseringsvågen inom Arabvärlden, vilket gör 

studien relevant då kopplingen mellan sociala medier och revolutionen är nya fenomen. 

Sociala medier har tillhandahållit information samt fungerat som medel för kommunikation 

för både oppositionen och regimen. Syftet med denna studie är att undersöka 

intervjupersonernas tolkning av sociala mediers roll under revolutionen i Egypten samt om 

dessa medier hade en direkt eller indirekt påverkan. För att tolka detta förhållningssätt utgår 

studien från ett etablerat metateoretiskt perspektiv, nyinstitutionalismen, och därefter dras 

paralleller till demokrati- och revolutionsteori. 

 

Det råder en splittring i frågan huruvida sociala medier har påverkat revolutionen direkt eller 

indirekt. Den direkta faktorn innebär att revolutionen har varit direkt beroende av sociala 

medier, för mobilisering, effektiv spridning inom befolkningen och till omvärlden. 

Mobiliseringen hade inte skett i samma utsträckning eller vid denna tidpunkt utan sociala 

medier. Den indirekta faktorn verkar för sociala medier som ett verktyg, revolutionen hade 

skett även utan sociala medier. Andra verktyg för revolutionen är exempelvis rykten, al-

Jazeera, fackföreningar etc., som hade en stor påverkan och därmed anses sociala medier vara 

en indirekt indikator.   

 

Om det finns ett samband mellan revolutionen i Egypten och sociala medier redogör inte 

denna analys, dock har vi observerat att det råder delade meningar i huruvida sociala medier 

varit en direkt indikator eller endast ett verktyg till revolutionen. Att finna ett samband har 

inte varit möjligt då ingen tidigare forskning har skett inom området sociala medier 

kombinerat med revolutioner. Vi uppmanar till vidare forskning inom området för att kunna ta 

fasta på huruvida ett samband existerar och därmed påvisa nödvändigheten med sociala 

medier. 
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1. Inledning 

1.2 Inledning 
Den 25 januari 2011 utbröt omfattande protester i Egypten, det kom som en chock för 

omvärlden att en demokratiseringsvåg var möjlig i Arabvärlden. Protestvågen speglade ett 

missnöje från folkets sida på grund av faktorer som polisbrutalitet, korruption, lägre 

inkomster, ökade matpriser etc. Frustrationen ökade hos den egyptiska befolkningen genom 

dessa bakomliggande faktorer och en demonstrationsdag utsattes på ”polisens dag”.  

 

Media har varit hårt kontrollerad i Egypten och vinklat till president Hosni Mubaraks fördel, 

informationen till folket blev därmed endast möjlig genom alternativa nyhetsmedier som 

sociala medier. Dessa medier har även bidragit till underlättad mobilisering, omvärldens 

kännedom samt en effektiv utveckling och spridning. 

 

Denna studie berör därmed det statsvetenskapliga perspektivet genom att redogöra för 

grundläggande demokratiska principer, som tas i uttryck genom att utifrån en fredlig 

revolution övergå från en diktatur till en demokrati. Vidare berörs perspektivet genom att utgå 

från nyinstitutionalismen som metateoretisk ram. Syftet blir därmed att beskriva våra 

intervjupersoners tolkning av sociala medier som indikator
1
 under revolutionen i Egypten, 

utifrån nyinstitutionalismen. Vidare utgår studien från fredliga revolutioner, exempelvis 

Östeuropa, för att ta fasta på grundläggande orsaker till varför revolutioner sker. 

 

Inom detta forskningsområde, sociala medier i samband med fredliga revolutioner, finns 

ingen tidigare forskning därmed består denna studie av unikt material från framträdande 

intervjupersoner som själva har granskat den egyptiska revolutionen. Vi avser med detta unika 

material bidra till vidare forskning. 

 

                                                 
1
 Indikator beskrivs som direkt eller indirekt. En direkt indikator verkar som den avgörande faktorn för 

revolutionen, både som katalysator för revolutionen samt central under revolutionen. En indirekt indikator 

förklaras genom att sociala medier endast är ett verktyg, ett hjälpmedel, för revolutionen, det var en av flera 

indikatorer.  
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1.3 Bakgrund 
Det egyptiska folket har under en lång tid levt under diktatur och förtryck från den egyptiska 

regimen. Enligt världsbanken har Egypten, år 2008, rankning sex av sju gällande politiska 

rättigheter, där sju är det sämsta. Politiska rättigheter saknas därmed hos det egyptiska folket. 

När det kommer till att välja sin regering, rätten till yttrandefrihet samt tryck- och pressfrihet 

ligger Egypten på –1,19 där Norge och Sverige ligger bäst i världsrankingen på 1,53. Det 

framgår relativt tydligt av Världsbankens World Development Report att det egyptiska folket 

lidit under president Hosni Mubaraks förtryck när det kommer till dessa juridiska och 

politiska rättigheter.
2
 

 

Egyptens totala population uppgår till ca. 81,6 miljoner, där en stor del av befolkningen är 

bosatta i tätorter kring Kairo
3
. Vidare har Egypten länge vittnat en hög arbetslöshet och en 

akut växande befolkning. Endast 13,6 miljoner
4
 av den egyptiska befolkningen har tillgång till 

Internet och ca en fjärdedel är analfabeter
5
. År 2000 låg arbetslösheten på 20 %. År 1980 

ingick 61 % av arbetarklassen i jordbrukssektorn och gick därefter ner till 43 % år 1995
6
. Idag 

ligger den på 31 %
7
, en del flyttade till industrialiseringssektorn men industrialiseringen har 

inte hunnit ikapp den snabbt växande befolkningen. I och med en snabbt växande befolkning 

består Egypten idag av en mycket ung befolkning.  

 

Egypten består till 90 % av muslimer, trots att Kristendomen har varit den dominerande 

religionen från 1600-talet. Detta har bidragit till spänningar mellan religionerna då kristna har 

länge varit diskriminerade.
8
 Islam är den officiella religionen i Egypten, det är tillåtet att 

konvertera från kristendom till Islam men inte åt andra hållet, detta kan tänkas ha bidragit till 

att Islam har dominerat. Denna homogena befolkning borde skapa stabilitet men de 

ekonomiska svårigheterna har lett till en större klasskillnad mellan rika och fattiga.
9
 

 

                                                 
2
 Världsbanken, World Development Report 2011 

3
 Gapminder, Population, total 

4
 Gapminder, Internet Users (total) 

5
 Björklund P, 2011, Arvet efter Mubarak, s.13 

6
 Almond G, Strøm K, 2000, Comparative Politics Today s. 573 

7
 Gapminder, Agriculture workers (% of labour force) 

8
 Almond G, Strøm K, 2000, Comparative Politics Today s. 576 

9
 Ibid s. 576 
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Det egyptiska politiska systemet ger ett sken av att vara ett flerpartisystem, dock är 

oppositionspartierna alltid valda och godkända av presidenten. Partierna har inte möjlighet att 

ta del av den högsta positionen, och politiska rörelser är inte tillåtna att bilda politiska partier 

eftersom det kan leda till konkurrens för det regerande partiets kontroll. Vidare ger systemet 

ett sken av att val hålls, regeringen försäkrar sig dock om att deras parti vinner varje år. Detta 

leder till att Egyptens politiska system liknar mer ett enpartisystem än ett flerpartisystem.
10

 

 

Egypten har under en längre tid haft sociala, politiska, ekonomiska och kulturella problem. 

Under de senaste 10-15 åren har folkets missnöje mot regimen uttryckt sig, delvis genom 

demokratiska rörelser men även genom strejker. År 2004 grundades demokratirörelsen 

Kifaya. De första demonstrationerna mot Mubarak ägde rum som Kifayas svar på att 

presidenten ställt upp för omval.
11

 ”Val-intifadan” inträffade därefter år 2005 när polisen, 

säkerhetstjänsten och militären omringade vallokalerna i Mansura för att förhindra 

befolkningen från att rösta. Strejker har brutit ut regelbundet sedan dess, trots det existerande 

strejkförbudet. År 2006 strejkade 30 000 textilarbetare i Mahalla al Kubras för att bland annat 

få högre måltidsersättning. En del av textilarbetarnas krav gick igenom, vilket triggade igång 

flera strejker under de kommande åren samt bidrog till en mer organiserad 

motståndarrörelse.
12

 

 

År 2007 hade fler än 20 000 egyptier suttit fängslade utan rättegång och trettio dödsfall 

inträffat på grund av polisvåld
13

. År 2008 väntade dock arbetarna i Mahalla fortfarande på att 

statens löften skulle infrias och fackliga aktivister utlyste att strejk skulle ske den 6 april. 

Unga bloggare deltog genom en Facebook-grupp som sedan utvecklades till 6 april-rörelsen. I 

dessa massprotester i Mahalla trampades porträtt av presidenten ned och gatorna togs över av 

folket, tre dog och hundratusentals arresterades.
14

 

 

Den 25 januari 2011 manade egyptiska aktivister till en landsomfattande protest mot 

polisbrutalitet, en handling som lett till denna demokratiseringsvåg i Nordafrika och 

                                                 
10

 Almond G, Strøm K, 2000, Comparative Politics Today s. 591 
11

 Björklund P., 2011, Arvet efter Mubarak, s. 47 
12

 Ibid s. 52ff 
13

 Ibid s. 35ff 
14

 Björklund P., 2011, Arvet efter Mubarak, s. 22 
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Mellanöstern som vi ser idag. Fredliga protester som möttes av våldhandlingar från regimens 

sida, på tredje dagen stängdes Internet och mobilnätverket ned, den 17:e dagen gick militären 

över på demonstranternas sida och den 11 februari lämnar Mubarak över makten till 

militären
15

. Läget är nu oklart i Egypten fram tills nästa parlamentsval, september 2011
16

.  

1.3.1 Utmärkande för revolutionen 

Den 25 januari valdes på grund av att det är en egyptisk helgdag, ”polisens dag”. Denna dag 

var från början en minnesdag för de 40-tal poliser i Ismailiyya som dödades av de brittiska 

ockupationsstyrkorna i en massaker år 1952. Med anledning av den nuvarande 

polisbrutaliteten utlyste en rad oppositionsgrupper ”vredens dag” på samma datum och 

försökte under många år organisera protester men det var år 2011 de lyckades.
17

 Detta fick 

genomslagskraft mycket på grund av att Tunisien redan hade startat protester i december 2010 

och den 14 januari lyckades de få Ben Ali, som hade styrt landet sedan år 1987, att fly
18

. Detta 

gav oppositionerna i Egypten ett stort hopp om att det är möjligt att störta en odemokratisk 

statsapparat. Förberedelserna för protesten hade redan påbörjats en vecka före ”vredens dag”, 

då advokaten Mohamed Farouk Hasan, likt tunisiske Mohammed Bouazizi, tände eld på sig 

själv i protest mot alla orättvisor i Egypten
19

. Det var många olika oppositionsgrupper, 

människorättsorganisationer och fackföreningar som låg bakom den stigande ilskan mot 

regimen Mubarak. För första gången i Egypten fanns en ilska som enade folket till en enhet, 

religion, kön, klass eller etnisk tillhörighet spelade ingen roll längre bara regimen störtas.
20

 En 

protestvåg genom arabvärlden hade tagit vid. Folket vill få sin röst hörd och gå mot ett 

demokratiskt samhälle.  

 

Fackföreningarnas roll var en stor bidragande faktor till varför protesterna satte fart, vilket 

den ovannämnda strejken på textilfabriken i Mahalla är ett exempel på. Alla fackföreningar 

måste vara knutna till den statliga centraliserade organisationen som ser till att inga fria 

                                                 
15

 Al-jazeera, 2011-02-14, Timeline: Egypt’s revolution 
16

 New York Times, 2011-03-17, Egypt News- Revolution and Aftermarth & CBC News, 2011-02-01, Mubarak 

won’t  run in next election 
17

 Björklund P., 2011, Arvet efter Mubarak s. 5 
18

 Dagens Nyheter, Carp O., Bolling A. 2011-03-05 , Revoltvågen började i Tunisien  & al-Jazeera, 2011-02-14, 

Timeline: Egypt's revolution. 
19

 Ibid.  
20

 Björklund P., 2011, Arvet efter Mubarak s. 278 
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fackföreningar finns att tillhandahållas för befolkningen.
21

 Tillsammans med det hårda 

förtrycket mot medborgarna, stagnerande löner och stigande levnadskostnader, som skedde 

delvis på grund av den tidigare finanskrisen i väst, blev levnadsvillkoren svårare i Egypten
22

. 

Protesterna som de fria olagliga fackföreningarna pådrev växte till ett hot mot stabiliteten i 

Egypten och tillsammans med detta ökade övergrepp och förföljelser mot fackliga aktivister. 

Det var ett effektivt sätt att isolera ledarna som pådrev protesterna och förhindra 

massmobiliseringen. Dock förblev detta enbart kortsiktigt, då protester drevs från olika håll på 

det lokala planet runt om i Egypten. Det skedde nu en ”snöbollseffekt” och aktivisterna 

började organisera sig genom möten och via Internet. De delade erfarenheter, gav varandra 

stöd och diskuterade framtida strategier, och Egypten kunde för första gången tala om den fria 

arbetarrörelsen som en verklig rörelse.
23

   

 

Internet och sociala medier är fördelaktigt för att sprida information, diskutera och dela 

erfarenheter. Dock anser en del att de verkliga protesterna måste ske på gatan, Kareem al-

Beheiry, facklig aktivist och bloggare, anser att han är en av dem.
24

 De flesta som läser al-

Beheirys blogg är vänner och familj, det är på gatan han kan möta andra människor och få 

dem att gå samma väg som honom
25

. Ahmed Maher, grundaren av Facebook-gruppen ”6 

april-rörelsen” talar om att sociala medier visst skapade revolutionen i Egypten. De 

symboliska protesterna på Facebook växte till sig och blev till verklighet. Gruppen blev ett 

medel för att väcka folket, det blev ett steg mot verklig mobilisering och att återskapa en 

kultur av motstånd. De ville inspirera folk till att kämpa för rättvisa, frihet och demokrati, 

samt att skapa en politisk kultur.
26

  

 

Al-Jazeera hade en stor genomslagskraft och fick sitt utbrott på den internationella arenan i 

samband med revolutionerna. De använde sig av information och bilder från sociala medier 

samt att de själva fanns på plats överallt i Egypten
27

. Al-Jazeera låg till stor del bakom sociala 

                                                 
21

 Björklund P., 2011, Arvet efter Mubarak s. 265  
22

 Korrespondenterna, 2011-03-17, Matkrisen.  
23

 Björklund P. 2011, Arvet efter Mubarak, s. 277ff 
24

 Ibid. s. 72f 
25

 Ibid. s. 72 
26

 Ibid. s. 74f 
27

 Kobra, 2011-03-22, Kobra om revolutioner och media. 
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mediers framgång och gjorde även att resten av världen kunde tillgå information på 

alternativa vägar. Detta gjorde att sociala medier fick ett uppsving och blev mer populärt. 

Eftersom al-Jazeera kom fram som ett nytt nyhetsmedia, oberoende från den egyptiska staten, 

kan detta vara en bidragande faktor till varför revolutionen skedde den 25 januari.
28

    

 

1.4 Definition av sociala medier 
 

Sociala medier har sedan år 2006 varit ett forum för oppositionen i Egypten men det var under 

protesterna 2010/2011 som de fick sin genomslagskraft. De utmanade de traditionella 

medierna och spred sitt budskap via en snöbollseffekt. Definitionen av sociala medier är 

spridd, därför presenteras flera olika definitioner;  

 

Sociala medier definieras i Nationalencyklopedin som; ”Kommunikationskanaler som tillåter 

användare att kommunicera direkt med varandra genom t.ex. text, bild eller ljud (...), hit hör 

Facebook, Myspace, YouTube och Twitter”
29

. 

 

Andreas M. Kaplan och Michael Haenlein gör en distinktion av sociala medier; “To create 

such a classification scheme, and to do so in a systematic manner, we rely on a set of theories 

in the field of media research (social presence, media richness) and social processes (self-

presentation, self-disclosure), the two key elements of Social Media."
30

 

 

Vidare behandlar denna studie till stor del demokratiteorier för att förstå varför revolutioner 

sker samt analyserar detta utifrån vilken roll sociala medier spelat under revolutionen. Detta 

gör det naturligt att framföra Kent Lassman som var en av de första som kopplade samman 

medier och demokrati. Han beskriver denna koppling genom: "Digital Democracy: Measures 

for online or digital access to, and promotion of, information about state government and the 

                                                 
28

 Ibid. 
29

 Nationalencyklopedin, sociala medier 
30

 Kaplan A. & Haenlein M. 2009, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. 

Sid 60 
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electoral process and the use of the Internet as an information management tool for the 

legislature."
31

 

 

Med Internet som ett omfattande informationsverktyg har sociala medier fått en mer 

framträdande roll för kommunikation. Erik Stattin beskriver sociala mediers framfart enligt 

följande; ”Vad vi upplever är en revolution – ett genombrott för demokrati och fri marknad 

på en arena som alltför länge dominerats av medias oligopol och professionella 

kommunikatörers skråtänkande. (…) långa traditioner och stelbenta hierarkier utmanas av 

små snabba, 'informationsentrepenörer', som i första hand jobbar för sig själva; men som 

också ibland kan samarbeta i snabbt hopsatta uppbåd”
32

.  

 

Dessa fyra definitioner sammanfattar hur sociala medier fungerar som institution samt hur 

detta kopplas till demokrati- och revolutionsteorierna. Genom dessa definitioner utvecklas en 

egen definition utifrån nyinstitutionalismen, som beskrivs vidare under teoretiska 

utgångspunkter. 

 

1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka intervjupersonernas tolkning av sociala mediers roll 

under revolutionen i Egypten samt om dessa medier hade en direkt eller indirekt påverkan. 

Resultatet av denna studie sker genom analys utifrån ett etablerat teoretiskt perspektiv, 

nyinstitutionalismen, för att förstå intervjupersonernas tolkning, tillsammans med annat 

material, på betydelsen av sociala medier.    

 

1.6 Frågeställning 
Vilken roll spelade sociala medier under revolutionen i Egypten utifrån nyinstitutionalismen? 

1.6.1 Avgränsade frågeställningar 

 Varför sker revolutioner utifrån ett revolutions- och demokratiteoretiskt perspektiv?  

 Hur påverkar sociala medier samhällen utifrån nyinstitutionalismen kombinerat med 

intervjupersonernas perspektiv?  

                                                 
31

 Lassman, K. 2002, The Digital State. s. 1 
32

 Våge L., Stattin E., Nygren G. 2005, Bloggtider. s. 49f 
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 Vilka andra indikatorer kan ha påverkat sociala medier som indikator för revolutionen 

i Egypten under de senaste 10-15 åren? 

 Hur påverkade sociala medier revolutionen utifrån intervjupersonernas tolkning? 

 

1.7 Avgränsning 
Studien undersöker endast en indikator till revolutionen i Egypten, sociala medier, detta 

istället för att identifiera alla indikatorer som kan ha utlöst revolutionen. Denna avgränsning 

har gjorts då denna indikator anses utmärkande för denna revolution samt bidrog till att 

utbrottet inträffade den 25 januari 2011 och inte tidigare. Vi berör dock andra indikatorer som 

kan ha påverkat sociala medier som indikator. Egypten valdes på grund av att det råder en 

större utbredning av antalet Internetanvändare än övriga fall i Nordafrika och Mellanöstern 

samt därför anser vi att betydelsen av sociala medier kan ha varit större där än i de andra 

fallen
33

. Formatet för en kandidatuppsats sätter även gränser och vi saknar därmed resurser för 

att granska det totala utövandet av sociala medier under denna demokratiseringsvåg i 

Arabvärlden.  

 

Avgränsningen sker även genom att begränsa urvalet av material och intervjupersonerna. Vi 

strävar efter att spegla ett öst- och västperspektiv som syftar till att beskriva likheter och 

skillnader i hur aktörerna ser på betydelsen av sociala medier. Öst- och västperspektivet tas i 

uttryck genom olika medier där främsta fokus ligger hos al-Jazeera som representerar öst samt 

New York Times och Sveriges Television som representerar väst. Vidare utgår studien från 

det nyinstitutionalismen som metaperspektiv där vi argumenterar för att sociala medier agerar 

som en institution. Perspektivet beskrivs vidare i teoridelen. 

 

1.8 Disposition 
 

Denna studie följer den tematiska dispositionen där vår huvudfrågeställning delas upp i olika 

teman. Det blir därmed lättare för läsaren att följa, från metodkapitel fram till våra slutsatser, 

samt mer intresseväckande genom att följa teman, exempelvis mobiliseringen av folket, 

Mubaraks avstängning av Internet.
34

 Den inledande delen presenterar uppsatsen med det valda 

                                                 
33

 Gapminder, Internet Users (Total) 
34

 Jarrick A., Josefsson O., Från tanke till text, s.50 
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ämnesområdet, vår vetenskapliga ansats samt ämnets statsvetenskapliga anknytning. Efter 

denna redogörelse följer metodkapitlet som är viktig för studiens validitet. Härefter redogör vi 

även kritik mot den valda metoden samt intervjupersonerna. 

 

Efterföljande del presenterar det metateoretiska perspektivet, nyinstitutionalismen, samt det 

teoretiska perspektivet som behandlar demokrati- och revolutionsteori. Vi redogör grundligt 

sammankopplingen mellan sociala medier och teorierna, deras avgörande karaktär och 

relevans för studien. Det material som senare skall komma att analyseras presenteras här så att 

nytt material inte framkommer i slutsatsdelen. Presentationen av materialet utgår från den 

intervjuguide som skrevs i samband med den kvalitativa forskningsmetod som genomfördes. 

Detta presenteras med sex underrubriker för att få en enkel struktur och att det ska vara lätt för 

läsaren att följa med i dispositionen.  

 

Slutsatsdelen är även den uppdelad på ett liknande sätt med utgångspunkt från intervjuguiden, 

detta tillsammans med våra teoretiska perspektiv. Studien avslutas med en kort slutledning 

och reflektionsdel, där vi för en kort sammanfattande diskussion om forskningen samt nya 

frågeställningar för framtida forskning. 

2. Metod 

2.1 Material 
Studien använder sig av sekundära och primära källor. Flera sekundärkällor används och 

behandlas genom textanalys, detta för att få ett brett perspektiv samt stärka studiens validitet. 

Sekundärkällorna består av tv-reportage, debattartiklar, nyhetsartiklar, böcker samt övrigt 

textmaterial.  

 

För att ge studien ett större djup och förståelse används även sociala medier. Dessa sociala 

medier består i olika Facebook-grupper, bloggare och användare av Twitter som varit 

delaktiga i eller påverkat revolutionen på annat sätt. Detta för att fastställa och tolka 

intervjupersonernas uttalanden. 
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Studiens primärkällor tas i uttryck genom intervjuer, dessa intervjuer innefattar 

intervjupersoner med så stor spridning som kandidatuppsatsens format tillåter. Denna 

spridning består av intervjupersoner från tre olika länder; USA, Sverige och Egypten, samt av 

båda könen och från olika yrkesgrupper. Valet av länder har genomförts i syfte att spegla både 

öst- och västperspektivet. De nämnda primärkällorna har insikt i huruvida sociala medier haft 

en påverkan på revolutionen eller inte, samt i vilken utsträckning. Dessa sex intervjupersoner 

som fallstudien till stor del syftar till att undersöka beskrivs härnedan: 

2.1.1 Intervjupersoner 

För urval av dessa samt genomförandet av intervjuerna se 2.3.2 intervjukritik. 

 

 Susanne Olsson, svensk docent i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi vid 

Södertörns högskola. Olsson har i sin forskning specialiserat sig inom Islam i Egypten 

och har växelvis varit bosatt där under ett flertal år. 

 Jan Hjärpe, svensk professor i islamologi på den religionshistoriska avdelningen vid 

Lunds universitet. Hjärpe är religionshistoriker från början och har stor erfarenhet av 

Egypten då han har bott och vistats där sedan slutet på 1970-talet.  

 Mark LeVine, amerikansk forskare om Mellanöstern och framförallt Egypten, om dess 

populär- och ungdomskultur, och religion. LeVine befann sig i Egypten under 

revolutionen. 

 Mona Abaza, professor i sociologi och islamologi vid The American University in 

Kairo. Abaza är själv egyptier och har inriktat sin forskning på ungdomskulturer i 

Kairo och islamistiska nätverk i Mellanöstern.  

 Wael Abbas, egyptisk aktivist som själv varit delaktig i revolutionen delvis genom 

sociala medier. Abbas har bott i Egypten i hela sitt liv, hans blogg har banat väg för 

revolutionen samt fällt två polisbefäl för tortyr.
35

  

 Yasmine el-Rafie, svensk frilansjournalist som är inriktad på Egypten och har varit där 

ett flertal gånger. El-Rafie följde revolutionen över Twitter och andra sociala medier, 

hon är väl insatt i ämnet. 

 

                                                 
35

 DN, Ohlsson E. 2011-05-23, De banade väg för folkets revolt 
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2.2 Metod - Kvalitativ textanalys och metodstruktur  

Fallstudier används inom de flesta forskningsområden för att systematiskt studera en specifik 

företeelse, till exempel en händelse, en person, en institution, en grupp etc.
36

. Denna studie är 

en fallstudie i den mening att den studerar händelseförloppet av sociala medier under 

revolutionen i Egypten, samt hur intervjupersonerna ser på sociala mediers påverkan. Det 

kopplas därmed till statsvetenskaplig forskning genom demokratiseringsprocessen som 

revolutionen ingår i samt den medborgarkultur som ligger bakom revolutionen.
37

 Vidare 

kommer undersökningen att ske genom en kvalitativ textanalys som avser att ta ut det 

viktigaste ur en text för att möjliggöra svar på frågeställningen. Denna metod går ut på att 

systematisera innehållet i texterna och att därefter kritiskt granska innehållet. Vi genomför 

därmed en textanalys med ett öst- och västperspektiv för att klarlägga tankestrukturen hos 

våra intervjupersoner och hur de anser att sociala mediers påverkan på revolutionen ser ut. 

Därefter ordnas innehållet logiskt utefter det material som tas fram för att kunna ge en djupare 

analys.
38

 Metoddelen samt våra teoretiska utgångspunkter faller inom ramen för textanalysen. 

 

Denna metod ger även utrymme för intervjuer vilket studien också genomför. Detta har valts 

på grund av att sociala medier är ett relativt nytt fenomen och tidigare forskning berör inte 

sambandet mellan revolutioner och sociala medier. Därmed går vår forskning mer på djupet 

genom att intervjua personer etablerade inom området. Dessa intervjuer är av både informant- 

och respondentkaraktär. De islamologer vi valt har fungerat främst i informativt syfte men 

även lagt en åsikt om sociala mediers roll, och är därmed även respondenter. Resterande 

intervjupersoner har respondentkaraktär i den bemärkelsen att deras syn på sociala medier 

tagit främsta utrymme, dock även haft inslag av hur läget i Egypten sett ut och benämnt andra 

indikatorer till revolutionen.
39

 Intervjupersonerna är väl insatta i de sociala medier som följde 

händelseförloppet i Egypten och därmed är det en förstärkning av framtaget data. 

Intervjupersonerna har beskrivits mer utförligt i materialdelen ovan.  

 

                                                 
36

 Merriam, S, 1994, Fallstudien som forskningsmetod. s. 25 
37

 Bryman A., 2008, Samhällsvetenskapliga metoder s.142ff 
38

 Esaiasson, P. m.fl, 2009, Metodpraktikan, s.238 
39

 Esaiasson, P. m.fl, 2009, Metodpraktikan, s.257f 
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2.3 Kritik 

2.3.1 Metodkritik 

En kvalitativ textanalys bidrar med ett större djup och förståelse för vårt forskningsproblem, 

dock utesluts vissa andra tänkbara metoder för denna typ av forskning. En kvantitativ studie 

hade kunnat bidra med att ge statistiska analyser kring huruvida samband finns mellan olika 

indikatorer. Dock anser vi att den indikator vi syftar till att studera, sociala medier, är såpass 

ny att denna metod inte skulle fungera, det finns ännu inga siffror på området. Vidare valde vi 

att genomföra en fallstudie istället för en jämförande studie. Det hade varit möjligt att jämföra 

exempelvis revolutionerna i Östeuropa och sedan se till likheter och skillnader mellan dessa 

och Egypten. Dock är detta alldeles för omfattande då flera indikatorer skulle behöva tas upp. 

Sociala medier är relativt nytt, och under de Östeuropeiska revolutionerna, år 1989, användes 

andra typer av kommunikationsmedel. Vi använder därför endast Östeuropa för att dra 

generella slutsatser om tidigare forskning om fredliga revolutioner och sedan se till Egypten 

som fallstudie för denna indikator. Validitetsresonemangen stärks därmed på grund av 

tidigare forskningsinsatser. Vidare syftar vi till att gå tillbaka till huvudfrågeställningen samt 

de avgränsande frågeställningarna för att stärka validiteten och hålla oss till syftet med 

forskningen.
40

  

 

De val studien gör genom att se till ett väst- och östperspektiv bidrar även till att visst material 

utesluts. Kritik har även förts mot de nyhetstidningar vi valt att analysera, arabiska al-Jazeera 

anses spegla det islamistiska perspektivet och är därmed inte särskilt objektiva, Dagens 

Nyheter (DN) kritiseras på grund av att sakna kompetens inom Mellanöstern-området. Detta 

leder till att validiteten sänks, dock försöker vi motverka detta genom att analysera olika 

sekundärkällor.
41

 

2.3.2 Intervjukritik 

Förberedelserna inför intervjuerna bestod i att föra en diskussion mellan oss båda för att 

utveckla ett hållbart material till en intervjuguide. Vi gick igenom vår datainsamling om 

revolutionen i Egypten samt sociala medier i allmänhet, därefter valde vi och läste på om 

                                                 
40

 Esaiasson, P. m.fl, 2009, Metodpraktikan, s. 244 
41

 Ibid, s.148 
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intervjupersonerna. Vi stängde heller inga dörrar för att hitta nya intervjupersoner, utan utgick 

från ett ”snöbollsurval”
42

 där intervjupersonerna själva fick föreslå andra etablerade inom 

området. I intervjuguiden strävade vi efter att få ett så stort omfång vad gäller frågorna samt 

både av respondent- och informantkaraktär.
43

 Vi utgick därefter från korta och koncisa frågor 

och att ge ett så stort utrymme som möjligt för långa och utvecklande svar.
44

  

 

Vi genomförde intervjuerna både via Skype och per telefon. Intervjuerna genomfördes under 

ett fyra veckors intervall, april-maj 2011, vilket låg relativt nära revolutionens utbrott, därmed 

låg det även nära i minnet. Före och under intervjutillfället hade vi vårt metaperspektiv i 

baktanke, därav kan andra slutsatser dras än om vi inte hade haft detta perspektiv med oss. Då 

denna forskning kring sociala medier som institution är relativt ny, betraktade vi vår forskning 

om hur media påverkar samhällen som relevant för studien. Intervjuguiden blev därför 

utformad på ett sätt där intervjupersonernas svar kunde tolkas positivt eller negativt för 

sociala medier som institution. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna valde vi att båda delta i intervjusituationen, där en av oss 

var huvudintervjuaren medan den andre förde anteckningar och bidrog med frågor som 

eventuellt glömts bort eller för att koppla tillbaka till syftet om intervjun svävade iväg. Denna 

gjorde även en sammanfattning av intervjun och svarspersonen i fråga kunde därmed 

godkänna det denne tidigare sagt. I och med detta stärktes validiteten samt att inga 

missförstånd uppstod.
45

 Dock finns risk för subjektivitet från vår sida men genom att vara 

medveten om detta blev det inget större problem för forskningen
46

.  

 

                                                 
42

 Esaiasson, P. m.fl, 2009, Metodpraktikan, s.216 
43

 Ibid s.284 
44

 Kvale S., 1996,  Interview: an introduction to qualitative research interviewing s. 145 
45

 Esaiasson, P. m.fl, 2009, Metodpraktikan  s.63 
46
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Denna del avser besvara hur sociala medier påverkar samhällen utifrån nyinstitutionalismen 

samt varför revolutioner sker genom demokrati- och revolutionsteorier.  

 

3.1 Nyinstitutionalismen 
Vi har valt nyinstitutionalismen som metateoretisk ram. Detta perspektiv innehar vissa 

inriktningar och i denna studie används den normativa institutionalismen. Detta perspektiv 

undersöker om sociala medier påverkat revolutionen i Egypten genom att agera som en 

institution.
 47

 Marsh och Stoker menar att ”politiska institutioner influerar aktörers agerande 

genom att forma deras värderingar, normer, intressen, identiteter och övertygelser”
48

. Detta 

perspektiv bidrar med ett djup till undersökningen i den mening att värderingar, normer och 

intressen hos befolkningen påverkar samhället. 

 

Nyinstitutionalismens teori behandlar vidare relationen mellan institutionella karaktärer samt 

hur dessa i sin tur påverkar samhället. Institutioner är kollektiva strukturer och regler som 

delvis har en självständig roll inom den politiska arenan.
49

 Det är även ett socialt system som 

påverkar och påverkas av varandra
50

. Sociala medier är en institution i den benämning att de 

påverkar människors värderingar och intressen samt att de påverkar samhället genom att 

fungera som kommunikations- och informationskälla.
51

 För att beskriva sociala medier utifrån 

det nyinstitutionella perspektivet använder vi definitionen; ”en kanal för information samt 

kommunikation genom en fri och oberoende institution som utmanar medias oligopol.”  

3.1.1 Sociala medier 

År 1994 släpptes den första webbläsaren, sedan dess har nätverkssamhället växt fram och 

beskrivits som en revolution lika omvälvande som övergången från jordbruks- till 

industrisamhället
52

. Internet, som är plattformen för sociala medier, har sedan dess påverkat 

medborgarna och detta kommer att fortsätta i framtiden. Internet skapades för att uppfylla två 

                                                 
47

 Marsh D., Stoker G., 2002, Theory and Methods in Political Science. s.95 
48

 Ibid s.95 
49

 March J. G. & Olsen J. P, 2006, The Oxford Handbook of Political Institutions, g.edt. Goodin R.E. s. 4 
50

 Strömbäck, J. 2009, Makt, medier och samhälle. s. 251 
51

 March J. G. & Olsen J. P, 2006, The Oxford Handbook of Political Institutions, g.edt. Goodin R.E. s. 4 
52
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funktioner; att fungera som en källa för information samt att underlätta kommunikationen i 

samhället.
53

 Det har kommit att bli en plattform för ett större folkligt deltagande, där många 

kan kommunicera med många, vilket har lett till ett större spelrum med stor transparens
54

. 

Nuförtiden kan inte diktaturer gömma sig bakom sina egna medier därför att medborgarna har 

funnit andra kanaler för att offentliggöra vad som sker inom landets gränser.  

 

Egypten har under många år kontrollerat media, genom TV och radio i landet, och all 

kommunikation mellan befolkningen och även mellan befolkningen och regimen
55

. Då 

medierna har varit kontrollerade av regimen har kommunikationen från oppositionen varit 

bristfällig eller icke existerande under en längre tid
56

. Internet har därför kommit fram i 

Egypten som en medborgarkanal med webbloggar, Facebook-grupper och användare på 

Twitter. Detta skapades i början av 2000-talet och har sedan dess kulminerat, detta är vad vi 

kallar sociala medier. Sociala medier har levererat utspel till politisk debatt ett flertal gånger 

och har även mobiliserat människor för protester.
57

 Dessa aktörer inom sociala medier utgör 

tillsammans ett socialt system som påverkar och påverkas av varandra, de kan därför ses som 

en institution
58

. Definitionen av en institution är tvetydigt men Bruhn Jensen beskriver den 

enligt; ”grundläggande och stabila strukturer i samhället och de vidmakthålls genom 

samhällsmedborgarnas upprepande handlingar och genom den mening som människor 

samtidigt tillskriver handling som strukturer”
59

. Medier överlag ses som den allmänna 

institutionen, vi hävdar även att sociala medier kan beskrivas som en institution eftersom de 

fungerar både för att förmedla information och som medel för kommunikation.  

 

Medier utövar även makt över sina åskådare, och har effekt på individnivå
60

. Strömbäck 

menar dock att det finns villkor för denna makt då det är ett samspel mellan individ och 

media. Det som framställs i media intas och bearbetas av individen för att denne sedan ska 

sprida information och budskapet vidare. Dessa budskap tolkas olika hos olika individer samt 
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uppmärksammas inte av alla då hjärnan selektivt väljer bort viss information.
61

 Den kontext 

vari medierna ingår både påverkar och blir påverkade. Strömbäck anser att medierna som 

kollektiv har en stor makt över opinionsbildningen, däremot har enskilda medieföretag och 

journalister inte samma utbredda makt. Inte heller har journalister emellan samma makt, då 

det råder tydliga hierarkier. Om den avsedda informationen kommer till rätt journalist blir 

spridningen effektivare.
62

 

 

Internet har lett till utvecklingar för yttrandefriheten i Egypten och år 2006 utvecklades 

oppositionen inom de sociala medierna, då till exempel 6 april-rörelsen kom till
63

. Dock är det 

långt i från alla i Egypten som har fri tillgång till Internet, detta ställer krav på att 

medborgarna själva hittar nya vägar till information. Genom Internet, och därmed sociala 

medier, öppnas en ny värld av virtuella mötesplatser, där politiska aktörer, medborgare, 

aktivister, med andra kan mötas och sprida information.
64

  

 

3.2 Demokrati- och revolutionsteorier 

Demokrati härstammar från den grekiska filosofin, dock används demokrati numera utifrån de 

revolutionära omvälvningarna som drabbade de västerländska samhällena under slutet av 

1700-talet. Enligt Samuel P. Huntington, betraktas valet av ledare genom fria val från folket 

som det centrala, i ett demokratiskt samhälle. Demokrati handlar därmed om viljan hos folket 

med syftet att uppfylla samhällets bästa.
65

 Demokratibegreppet har dock flera olika 

definitioner inom demokratiforskningen. Linde och Ekman väljer att definiera demokrati 

utifrån två perspektiv, det maximalistiska och det minimalistiska. Det maximalistiska omfattar 

hela samhälleliga relationer, sociala, ekonomiska och politiska, och demokrati måste uppnås 

på alla dessa plan innan en demokratisering är fulländad. Från det minimalistiska perspektivet 

är demokrati sedd främst utifrån valprocedurerna.
66

 Vidare, enligt Joseph Shumpeters 

klassiska definition, är demokrati mer ansedd som en politisk metod. Schumpeter definierar 
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demokrati: ”(..) som ett institutionellt arrangemang för politiska beslut, där individerna får 

makt att besluta genom en fri tävlan om folkets röster”
67

. 

 

Denna fria tävlan om folkets röster är något som klart saknas i Egypten, och som vi anser kan 

se sin ljuspunkt genom sociala mediers roll i samhället som en fri och oberoende institution. 

Robert Dahl menar dock att demokratibegreppet inte bör användas för empiriska studier, för 

att uppnå en ideal demokrati, men att polyarki är det som ligger närmast en ideal demokrati i 

form av ett empiriskt urskiljbart styrelsesätt. Det Robert Dahl lägger fram som polyarki består 

av två grundpelare: medverkan och konkurrens. Det centrala blir därmed valproceduren, det 

minimalistiska perspektivet. Därmed blir samhällen med hög medverkan och konkurrens som 

mest demokratiska. Dahl tillägger dock ett demokratiskt innehåll en stat måste uppfylla för att 

bli demokratiskt, dessa är: valda befattningshavare, fria och opartiska val, allmän rösträtt, rätt 

att kandidera i val, yttrandefrihet, alternativa informationskällor och föreningsfrihet. Vidare 

bör tilläggas att Dahls syn på demokrati är den mest betydelsefulla inom 

demokratiforskningen.
68

 

 

Huntington beskriver vidare tre demokratiseringsvågor där varje våg definieras som en grupp 

av övergångar från icke-demokratiska till demokratiska stater som sker under en specifik 

tidsperiod, och som signifikant överträffar antalet övergångar i den motsatta riktningen under 

denna tidsperiod.
69

 Vidare består dessa demokratiseringsprocesser, enligt Linde och Ekman, 

av tre olika faser; liberalisering, transition och konsolidering, där liberalisering beskrivs som 

en minskning av politiskt förtryck och ökade fri- och rättigheter. Med transition menas vägen 

till ett demokratiskt styre, och därmed ett regimskifte. Tredje fasen, konsolidering, innebär 

slutligen att den nya demokratiska regimens institutionaliseras och fördjupas.
70

  

 

Tredje vågen av demokrati inträffar från år 1974 och framåt och behandlar därmed 

revolutionerna i Östeuropa. Dessa revolutioner anses jämförbara med vårt forskningsobjekt 
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Egypten, på grund av att dessa anses vara fredliga revolutioner.
71

 Demokratiseringen i Öst- 

och Centraleuropa skedde snabbt och var till stor del oväntad. Polen och Ungern var länder 

som avvek från resterande länder i transitionsprocessen då de visat tendenser till demokrati 

redan innan Berlinmuren föll, år 1989. Detta har i viss mån även skett i Egypten, med utökade 

demokratirörelser, protester och strejker som utlöst varandra under de senaste tio åren. Vidare 

gick Ungern året därpå, 1990, över från ett enpartisystem till ett flerpartisystem.
72

 

Utvecklingen i Ungern och Polen fick därefter en snabb effekt i övriga central- och 

östeuropeiska länder. Tjeckoslovakien blev det sista landet att överge ett enpartisystem, 

genom Sammetsrevolutionen
73

. 

 

Denna tredje våg av demokratisering skapade också i allmänhet en stor optimism vad gäller 

framtidsutsikterna för demokrati. Huntington menar även att det finns flera anledningar till att 

skilja mellan demokratiska och auktoritära stater. Demokratiska stater är mindre våldsamma 

mot sina medborgare än auktoritära stater.
74

 Detta fenomen har också visats i forskningen om 

Egypten och hur den statliga statsapparaten torterar sina invånare
75

. Vidare skapar demokrati 

en stabilitet genom möjligheten att byta ut sina politiska ledare och i att ändra offentlig 

politik, som tas i uttryck genom fria och regelbundna val. Detta sker dock sällan över en natt 

och därmed är demokratier mer immuna mot revolutioner. En revolution har svårt att lyckas 

mot en regering som har fått sin makt genom folkomröstning och som även behåller ett sken 

av konstitutionell lagenlighet. Spridningen av demokrati påverkar även internationella 

relationer. Demokratiska stater är mindre benägna att kriga mot varandra och därmed bidrar 

flera demokratiska stater till en mer fredlig värld.
76

 

 

Orsaken till varför revolutioner sker, och en eventuell övergång från en icke-demokratisk stat 

till en demokratisk, skiljer sig åt från fall till fall. Detta genom ekonomisk utveckling, 

industrialisering, urbanisering, framväxten av borgarklassen och medelklassen, en ökad 

protestantism, framväxten av en arbetarklass och dess tidiga organisering, samt den 
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successiva minskningen av ekonomisk ojämlikhet. Dessa är alla faktorer som påverkat 

demokratiseringsprocessen i Europa.
77

 Frågan som ställs är varför revolutionerna i Östeuropa 

skedde år 1989 och inte tidigare? Vi tar här nedan upp tre av Huntingtons fem anledningar: 

1. De fördjupade legitimitetsproblemen hos auktoritära system i en värld där 

demokratiska värderingar skattas högt och där undermineringen av denna legitimitet 

tas i uttryck genom militär förlust och ekonomiskt misslyckande. 

2. Den globala ekonomiska tillväxten vilket bidrog till ökad livskvalitet, högre 

utbildningsnivå, och en expanderad medelklass i många länder. 

3. ”Snöbollseffekt” eller demokratisk effekt, förbättrad genom nya medel för 

internationell kommunikation, av den första övergången till demokrati i den tredje 

vågen genom stimulering och tillhandahållande av modeller för efterföljande insatser 

för statliga förändringar i andra länder.
78

 

 

Den dåliga ekonomiska utvecklingen var i många Östeuropeiska länder ett resultat från 

Sovjetunionen och dess påtryckningar under andra världskriget
79

. Enligt Huntington 

påverkade de ekonomiska faktorerna den tredje demokrativågen på olika sätt. Ökade 

oljepriser samt Marxist-leninistiska begränsningar orsakade ekonomiska nedgångar som 

försvagade auktoritära stater. Under tidigt 1970-tal lyckades många länder utveckla en 

ekonomisk tillväxt som bidrog till en lättare övergång till demokrati. Vidare bidrar en högre 

ekonomisk välfärd till en ökad utbildningsnivå och en större medelklass, något som leder till 

en medborgarkultur bestående av förtroende, konkurrenskraft och tillfredsställelse
80

. Denna 

medborgarkultur tas i uttryck genom medborgerligt engagemang, politisk jämlikhet, 

solidaritet, tillit och tolerans gentemot varandra, samt samarbete inom olika föreningar
81

. En 

ökad medborgarkultur leder därmed även till ett ökat stöd för demokrati, vilket Egypten också 

vittnat det senaste decenniet, med bland annat ökade demokratirörelser.  

 

Övergången till demokrati i Östeuropa har varit komplex. Demokrati har i denna region varit 

ett system som folket har liten kunskap om och förståelse för. I alla Östeuropeiska länder har 
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övergångsprocesserna haft en stor påverkan på ekonomin, miljön och samhället. För 

invånarna har upplevelserna varit dramatiska och i vissa fall överstigit lidandet från den 

kommunistiska staten.
82

 

 

Den tredje vågen som Huntington beskrivit behandlar även revolutionen i Ukraina, denna 

anses jämförbar med den Egyptiska revolutionen då båda är fredliga revolutioner. Ukraina har 

genomgått flera revolutioner och senast, år 2004, inträffade den Orangea revolutionen till 

följd av presidentvalet. Karatnycky beskriver händelseförloppet och de utlösande faktorerna 

från 80-talets revolution fram till den Orangea revolutionen. Den tredje vågen, under Mikhail 

Gorbachev’s styre såg Ukraina, liksom många andra baltiska stater tillsammans med Sovjet, 

en spridning av självständiga medborgerliga grupper.
83

 Bland dessa grupper fanns ”People’s 

Movement of Ukraine”, Rukh, som agerade som en paraplyorganisation för hundratals lokala, 

nationella, kulturella och politiska organisationer samt människorättsorganisationer. Grundat 

av reformister och före detta politiska fångar, samlade Rukh hundratals demonstranter mellan 

åren 1989 och 1991. Rukh deltog aktivt med kampanjer och underlättade val av icke-

kommunister och antikommunister till the Ukrainian SSR’s Supreme Soviet. Efter 

Sovjetunionens fall började Rukh erodera och nya ukrainska politiska partier uppstod.
84

 Rukh 

är till stor del lik Kifaya i Egypten som även de samlat en mängd demonstranter mot Egyptens 

styre
85

. Kifaya kritiserar säkerhetstjänstens roll och kulturen av korruptionen som de anser att 

Mubarak står för
86

. 

 

Vidare var Ukraina under tidigt 90-tal instabilt, reformistiska partier var svaga, och år 1994 

kom Leonid Kuchma till makten. Hos folket fanns uppfattningar om korruption och 

kriminalitet inom den ukrainska regeringen, när det sedan kom fram till folket att så var fallet 

bröt protester ut mot president Kuchma. Dessa protester representerade två enade 

koalitionsgrupper, ungdoms- och medborgargrupper, samt politiska organisationer. Det hölls 

serier av demonstrationer för att avsätta Kuchma och i rörelsen ”Ukraina utan Kuchma” 

deltog flera aktivister och politiska ledare. De ledare som var nyckeln till den Orangea 
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revolutionen deltog även i dessa protester år 2000-2001.
87

 I 2002 års parlamentsval fick 

oppositionen med Yuschchenko, 43 % av rösterna medan regimen för ett ”Enat Ukraina” fick 

majoriteten av rösterna, under tydliga förfalskningar. Denna enade opposition visade därmed 

potential vilket också manifesterades i presidentkampanjen år 2004
88

. Korruption är därmed 

något som både beskriver Ukrainas och Egyptens historia väl, även enandet av 

motståndarrörelser mot presidenten och enandet kring demokrati blir gemensamma faktorer. 

På det egyptiska Tahrir-torget enades en mängd olika grupper i protest mot Mubarak och i 

Ukraina enades oppositionspartierna så pass tydligt att regimens korruption och valfusk blev 

alltför uppenbar.
89

 

 

Det presidentval som sedan hölls i Ukraina blev således den Orangea Revolutionen som ägde 

rum under november år 2004 till januari år 2005 som en direkt följd av valet. En stor del av 

mobiliseringen skedde genom ungdomsgrupper, bland annat gruppen Pora, och studenter som 

intog gatorna. Förberedelserna inför mobiliseringen bestod av individer inom oppositionen 

som förespråkade Yushchenko och Taras Steskiv var en av frontfigurerna för kampanjen. 

Civila samhällsorganisationer gick ut med information till folket om att Yushchenko skulle 

vinna i ett fritt och rättvist val. Aktivister tränades för att leda massorna och insatser gjordes 

för att få ut det ukrainska folket på gatorna och stå upp för sina rättigheter.
90

 Från starten 

bestod massorna även i den egyptiska revolutionen till större del av ungdomar, och senare av 

folk från olika klasser, religiösa grupper och etniska tillhörigheter. Den egyptiska 

revolutionen har dock ingen klar ledare, som Steskiv var, utan drevs av olika grupper och 

individer, utan inbördes hierarki. Detta avsnitt kommer vidare analyseras i slutsatsdelen och 

kopplas till revolutionen i Egypten. 

 

3.3 Teorins relevans för studien 

 
Dessa teorier avser vara ett strukturellt hjälpmedel för att förstå sociala mediers roll. Utifrån 

nyinstitutionalismen kan sociala medier ses som en fri och oberoende institution, som 

underlättar för information och kommunikation i samhället. Denna institution besitter även 
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makt eftersom den styr och påverkar människors beteende och handlingar. Det finns även 

alltid ett samspel mellan individ och media, där media påverkar och påverkas. Därmed avses 

att bringa klarhet i hur sociala medier påverkar samhället.  

 

Vidare fungerar demokrati- och revolutionsteorin som ett instrument för att förstå varför 

revolutioner sker samt betydelsen av sociala mediers roll som kontrast i en auktoritär stat. 

Ukraina har bidragit till att förstå hur fredliga revolutioner kan tas i uttryck, genom olika 

medborgarrörelser och politiskt förtryck. Vi har därmed besvarat frågan om varför 

revolutioner sker utifrån demokrati- och revolutionsteorier. I kommande del analyseras 

huruvida sociala medier kan ses som en indikator till revolutionen, och i den bemärkelsen om 

de har en direkt eller indirekt påverkan. Sociala mediers roll kopplas nedan ihop med 

intervjupersonernas tolkning. 
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4. Revolutionen i Egypten – en redogörelse och analys 

Denna del avser besvara sociala mediers roll utifrån intervjupersonernas tolkning samt vilka 

andra indikatorer som kan ha påverkat revolutionen och hur detta har påverkat sociala 

medier som indikator. 

 

4.1 Mediekultur 
Egypten saknar ett demokratiskt system, det styrdes före revolutionen med järnhand av 

president Mubarak och kan därför kallas ett auktoritärt styre
91

. Det som kännetecknar detta 

styre är att det saknas en politisk kultur, media är hårt kontrollerad och oppositionen är icke-

existerande
92

. Därför går inte ett auktoritärt styre ihop med en välfungerande mediekultur. 

Mediernas viktigaste uppgift är att samla in, bearbeta och sprida information om sådant som 

händer och sker i samhället, om media enbart delger information från regimen och inte 

oppositionen får befolkningen felaktig information.
93

 Förtroendet för medierna i Egypten har 

därför stagnerat hos befolkningen. Det finns flera sätt medier påverkar samhällen, vilket våra 

sex intervjupersoner håller med om
94

. Wael Abbas anser att medier formar människors 

beteende, där all media kontrolleras av regimen är det lätt att kontrollera och manipulera 

befolkningens åsikter. Medier bidrar även till att skapa en världsbild, om felaktig information 

går ut tror även människor på den bilden hävdar Yasmine el-Rafie vidare.  

 

Om mediekulturen i Arabvärlden har förändrats i och med revolutionerna finns det dock 

delade meningar om bland våra intervjupersoner. Jan Hjärpe med flera
95

 menar att 

befolkningen och omvärlden har blivit mer medvetna om vilken betydelse media har, att den 

även är effektiv både som verktyg för kommunikation och mobilisering. Detta har lett till att 

både regimen och oppositionen har insett betydelsen av media och kommunicerat till 

befolkningen genom den.
96

 Dock anser Mark LeVine och Abbas att mediekulturen inte har 

förändrats då media i Arabvärlden ännu inte är frigjord från regimen. Vidare anser de att 

media i Egypten är under förändring men att det är en lång bit kvar. Det är informationen som 
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ligger till grund för hur medborgare och politiska aktörer formar sina åsikter. Om kunskap är 

makt och bygger på information, måste mediesamhället förändras för att Egypten ska kunna 

förändras
97

. Egyptiska nyhetstidningar har genomgått en del förändringar och har publicerat 

ledarsidor som aldrig tidigare har tagits upp för diskussion. Dock är det än så länge mestadels 

arméns propaganda som blivit publicerat i Egyptens media.
98

  

 

En global digital ungdomskultur har växt fram som en ny generation där sociala medier tillhör 

en viktig faktor. Linda Herrera hävdar att ungdomar använder sociala medier för sociala, 

akademiska, kulturella och kommersiella aktiviteter, och är inte bara ett fritidsforum. 

Karaktärsdragen hos denna nya generation är bland annat denna utbredda kommunikation 

som involverar fler människor i beslutsfattande, arbeten, individuella yttranden och en 

kollektiv identitet. Vidare ger sociala medier tillfälle att aktivt involvera sig i media och dess 

budskap, och inte endast verka som passiva åskådare. I auktoritära stater som Egypten har 

därmed ungdomarna satt Facebook inom det offentliga spelrummet.
99

  

 

4.2 Sociala medier som indikator 
Studien avsåg att besvara frågan om sociala medier var en indikator till revolutionen, i och 

med detta skapades frågan om sociala medier hade en direkt eller indirekt påverkan. 

 

Sociala medier är en direkt indikator till revolutionen i Egypten anser Susanne Olsson och 

Abbas. Olsson menar att det var sociala medier som var informationskällan före och under 

revolutionen, det var även på Internet som oppositionen vågade diskutera, där de nådde ut till 

folk och kunde organisera sig. Utanför Internet vågade inte folk prata högt om regimen för att 

det alltid fanns en risk att bli arresterad
100

. Abbas drar detta ännu längre och menar att sociala 

medier hjälpte människor i nöd att få medicinsk hjälp, att erbjuda och leverera mat till Tahrir-

torget samt hjälpte de som blev arresterade att få uppmärksamhet och tilldelas advokater
101

. 

De resterande fyra intervjupersonerna såg sociala medier mer som ett verktyg för 

revolutionen. De var det mest funktionella verktyget för denna revolution. LeVine drar 
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paralleller till den franska revolutionen där verktyget för revolutionen var brevvänner och 

tryck, medan under den gröna revolutionen i Iran nyttjades verktyg i from av inspelningar och 

flygblad. Likheten mellan dessa revolutioner är att de använder den teknik som ligger närmast 

tillhands
102

. Sociala medier kan ha bidragit till att göra revolutionen framgångsrik, det 

underlättade för kommunikation folket emellan, att sprida information samt för 

mobiliseringen, anser el-Rafie.  

 

Abbas menar att sociala medier har funnits i Egypten sedan år 2004 och har haft betydelse 

som diskussionsforum sedan dess. Det var även vid denna tidpunkt Abbas själv började 

blogga och fick därmed många följeslagare
103

. LeVine anser dock att redan år 2001 fick 

sociala medier sitt genomslag, detta var mer betydande i USA än i Egypten, men kunde i 

Egypten ses som ett forum för oppositionen som skulle växa sig starkare med tiden. Olsson 

menar att sociala medier var en stark bidragande faktor för att revolutionen utbröt, genom att 

information om revolutionen i Tunisien spred sig via dessa medier. Det som bevittnades i 

Tunisien fungerade som inspiration för den egyptiska befolkningen samt väckte revolutionära 

känslor. Abbas hänvisar till att revolutionen kunde ske effektivare med sociala medier än 

utan.  

 

I Tunisien, när Bouazizi tände eld på sig själv framför guvernörens kontor spreds protester 

över hela landet. Från början riktades protesten mot att polisen beslagtagit hans 

grönsaksvaror, och föreställningen om att denna desperata handling skulle spridas till folket 

var mycket ofattbar.
104

 Denna handling och Tunisiens revolt var enligt de flesta av våra 

intervjupersoner en viktig faktor till den egyptiska revolutionen. Revolutionen i Egypten var 

ett samspel mellan politiska, sociala och ekonomiska faktorer, dessa tillsammans blev starka 

och kunde ena en splittrad befolkning
105

. Andra indikatorer, utöver sociala medier, som 

nämns av våra intervjupersoner är; självständiga studentrörelser, polisbrutaliteten, utbredd 

fattigdom, demografi (växande arbetslös medelklass), al-Jazeera, Mubarak blev äldre med 
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ingen självklar efterträdare, våldsamt val, ett nytt språkbruk
106

, teknik (mobiltelefoner, 

telefoner), stagnerande löner och stigande priser.
107

 

 

4.3 Facebook, Twitter, Live Stream-tjänster & Bloggar 
Som ovan nämnt hade sociala medier en inverkan på revolutionen, det var ett samspel mellan 

olika sociala aktörer. Dessa aktörer består av Facebook, Twitter, bloggar, live stream-tjänster 

etc. vars läsare förde dess budskap vidare genom en snöbollseffekt
108

. Det var även där 

aktivisterna delade sina åsikter och både inspirerade och informerade resten av Egypten och 

världen. Det är dock svårt att avgöra vilken aktör som hade mest betydelse anser Hjärpe och 

de andra intervjupersonerna
109

. 

4.3.1 Facebook 

Facebook har sedan år 2008 haft ett stort inflytande genom att skapa ett forum för 

oppositionen, till exempel 6 april-rörelsen
110

. Denna rörelse hade 60 000 medlemmar år 

2009
111

. Ledarskribenten Gladwell menar att; ”Facebook warriors go online to push for 

change”
 112

. Abaza anser att Facebook var ett hot för regimen som redan år 2008 insåg dess 

inflytande på befolkningen och hotade om avstängning. De har även sedan dess skett 

arresteringar av medlemmar av rörelsen
113

. Abaza fortsätter med att beskriva att när 

revolutionen på Tahrir-torget skedde utnyttjade många sina mobilkameror för att filma och 

fotografera det som hände runt omkring dem. När al-Jazeera kom till torget samlades ännu 

fler människor för att protestera, detta på grund av att al-Jazeera inbringade trygghet hävdar 

LeVine och Abaza. Vidare fortsätter LeVine med att referera till en kvinnlig ung Facebook-

aktivist, Asmaa Mahfouz; ”I do not care if I die, I am going to the square anyway”
114

. Detta 

satte fart på många män och kvinnor som vågade sig ut till Tahrir-torget. Enligt Abbas var 

Facebook det forum som var mest inflytelserikt, det var de som samlade och mobiliserade 
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flest människor. Facebook-gruppen ”Revolution Egypt” hade på ”Vredens dag” 85 000 

medlemmar
115

, gruppen skapades endast en vecka före utbrottet. Försvarsmakten hade även 

insett Facebook:s genomslagskraft och skapat en egen Facebook-sida för att marknadsföra 

armén beskriver Olsson
116

. Vidare menar Olsson att eftersom det råder censur i landet med 

statlig kontrollerad media har detta begränsat oppositionell media, sociala medier har därmed 

kommit fram starkare i länder som Egypten. Herrera menar inte att detta var en Facebook-

revolution, men att det var ett viktigt verktyg för att revolutionen skedde vid denna 

tidpunkt
117

. 

 

4.3.2 Twitter 

Twitter var det forum som befolkningen fann information, menar Abbas. Twitter hade 

möjlighet att dela bilder, informera om utvecklingen och beskriva berättelserna från varje 

enskild demonstrant. Det var många enskilda individer som använde sig av Twitter, vilket 

blev till utmaning för vanliga medborgare, att urskilja sann och falsk information. När sedan 

Internet stängdes ned var det ett bevis på att sociala medier hade en inverkan på revolutionen 

och regimen insåg dess genomslagskraft.
118

 The Green Revolution i Iran, juli år 2010, var en 

revolution som effektiviserades mycket på grund av Twitter, genom att förespråka den gröna 

rörelsen via Internetanvändarna
119

. Gladwell beskriver vidare sociala mediers inflytande som: 

”Without Twitter the people of Iran would not have felt empowered and confident to stand up 

for freedom and democracy”
120

. Detsamma gällde för det egyptiska folket, utan Twitter och 

andra sociala medier hade folket inte vågat diskutera tabubelagda ämnen i samma 

utsträckning
121

.  

4.3.3 Live stream-tjänster 

Det fanns även Internettjänster som exempelvis Youtube, Bambuser, Ustream och Livestream 

som visade filmer i direktsändning och inspelningar av revolutionen. Egyptiska journalister 

                                                 
115

 Facebook, January 25 Revolution 
116

 Facebook, Egyptian Armed Forces 
117

  Herrera L., 2011-02-12, Jadalaiyya 
118

 Abbas W. intervju 
119

 Foreign Policy, Zuckerman, E., 2011-01-14, The First Twitter Revolution?  
120

 The New Yorker, Gladwell, M. 04-10-2010, Small Change – Why the Revolution will not be Tweeted. 
121

 Al-Jazeera, 2011-02-21, Social networks, social revolution,  



 

 33  

fick utbildning i dessa, för att kunna rapportera oberoende av den egyptiska regimen.
122

 När 

Internet stängdes ned utgjorde Youtube och Bambuser det största hotet mot regimen, och blev 

även de första internettjänsterna att stängas ned
123

.  

4.3.4 Bloggar 

Andra viktiga sociala medier var enskilda bloggare, aktivisten och vår intervjuperson Wael 

Abbas hade under revolutionen omkring 500 000 läsare som följde honom
124

. Bloggare som 

Sandmonkey, the Arabist och Wael Ghonim (Google-chefen) har även de haft stort inflytande 

anser Olsson. Ghonim har även kallats för ledaren för denna revolution, dock anser alla sex 

intervjuobjekt att revolutionen inte hade en klar ledare utan bestod av många olika grupper 

och individer. Om det skulle finnas en ledare, kan denna komma att bli korrupt och på så vis 

skada revolutionen.
125

  

 

4.4 Mobiliseringen av det egyptiska folket 

Abaza tillsammans med el-Rafie och LeVine anser att sociala medier inte är en direkt 

indikator till revolutionen utan är ett hjälpmedel. Revolutionen hade skett med eller utan 

dessa. En av de viktigaste faktorerna bortsett från sociala medier var al-Jazeera då de minut 

för minut tog fasta på vad som pågick på Tahrir-torget i Kairo.
126

 Al-Jazeera var folkets väg 

till den verkliga informationen. Att säga att sociala medier är eller inte är en indikator till 

revolutionen är en svår fråga och situationen är mycket mer komplicerad än så. Revolutionen 

skedde på grund av en ackumulering av ett flertal faktorer och händelser, och få förväntade 

sig att revolution skulle ske. Facebook och andra sociala medier var dock en viktig faktor vad 

gäller kommunikationen människor emellan. Dessa fick även en större genomslagskraft då en 

större andel av populationen bor i områden runt Kairo, och därmed underlättades 

mobiliseringen
127

. Abaza och Levine menar att de var ett stort hjälpmedel för att nå ut med 

information till det egyptiska folket och även ett hjälpmedel för att påskynda utveckling av 

revolutionen. Abaza hörde själv talas om revolutionen genom att folket omkring henne 
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pratade om den, hon kände till 6-april rörelsen och visste att demonstrationer skulle ske men 

inte i den omfattning som de faktiskt ägde rum. Folket blev stoppade av polisen genom 

våldshandlingar vilket ledde till att demonstranterna blev ännu mer upprörda och ökade 

därmed i antal
128

. 

 

Abbas lägger till skillnad från Abaza och LeVine en större vikt vid sociala medier och menar 

att de självfallet är en indikator till revolutionen. Dessa spelar en avgörande roll i att 

organisera folket samt att nå ut med information och nyheter om händelseförloppet. Abbas 

håller med resterande om att de även var ett hjälpmedel för att påskynda händelseförloppet. 

Vad gäller mobiliseringen tror även han att det egyptiska folket hade kunnat mobilisera sig 

utan sociala medier men att de var avgörande för att påskynda utvecklingen och i att 

organisera folket. Dock menar Abbas att alla grupper, vanliga invånare, partier, organisationer 

etc. i praktiken mobiliserade sig genom sociala medier.
129

 El-Rafie menar att det var på 

Facebook folket gick ut med generell information om att demonstrationer skulle äga rum den 

25 januari och att redan då anslöt sig vanligt folk. Redan från första dagen hade Facebook-

gruppen samlat tusentals människor, el-Rafie menar därmed att det fanns en kärna av 

aktivister som påbörjade mobiliseringen.
130

 El-Rafie menar dock inte att det finns en ledare 

för revolutionen utan att det var olika unga grupper och individer som genomförde den och att 

sociala medier blev verktyget för det. Vad gäller mobiliseringen hävdar dock al-Jazeera att: 

“Youtube, Facebook and Twitter have become the new weapons of mass mobilisation”
131

. 

 

De som befann sig på Tahrir-torget var politiskt engagerade och ungdomar, dessa grupper 

mobiliserade sig delvis genom Internet men också genom SMS och rykten, enligt Olsson. 

Dessa medel för kommunikation gjorde att information spreds med hög hastighet och folket 

på Tahrir-torget utökades till att innefatta människor från olika åldrar, städer, samhällsklasser 

och religiösa tillhörigheter.
132
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Hjärpe anser att sociala medier är den avgörande faktorn för mobiliseringen av det egyptiska 

folket, utan dessa hade det tagit mycket längre tid. Sociala medier innebär att ”vanligt folk är 

engagerade väldigt tidigt”
133

. Hjärpe menar även att sociala medier bidrar till att göra 

revolutionen känd för omvärlden i större utsträckning än vad som annars skulle ske.
134

  

 

Vidare anser även Olsson att sociala medier är en bidragande faktor till revolutionen även om 

de endast används av en minoritet. I Egypten har, som tidigare nämnts, endast 16 % tillgång 

till Internet
135

. Sociala medier bidrog, enligt Olsson, bland annat till att nå ut med information 

om vad som skett i Tunisien, vilket inspirerade den egyptiska befolkningen och väckte 

revolutionära känslor. Detta nätverksforum har även lett till att det egyptiska folket vågar 

diskutera ämnen som tidigare varit tabubelagda. Olsson anser liksom Hjärpe att sociala 

medier var avgörande för mobiliseringen av det egyptiska folket, utan dessa hade mobilisering 

inte kunnat ske i samma utsträckning
136

. 

 

De rörelser som startade revolutionen bestod till stor del av ungdomar, men redan under tredje 

dagen var alla delaktiga på ett eller annat sätt och intog gatorna
137

. Mobiliseringen skedde 

delvis genom Internet, Twitter och Facebook, och delvis genom rykten och mobiltelefoner 

men väl på torget spelade al-Jazeera en viktig roll
138

. LeVine tillägger att “everyone played a 

role, everyone used whatever means they had in order to get as many people to the 

square
139

”. När väl folket befann sig på Tahrir-torget och de insåg möjligheterna med 

upproret, tog det inte lång tid innan även militären gick över på demonstranternas sida. Vilket 

blev ett stort bakslag för den egyptiska regimen
140

. 

 

“Statement of the Supreme Council of the Armed Forces 

10 February 2011: 
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Based on the responsibility of the Armed Forces, and its commitment to protect the people, 

and to oversee their interests and security, and with a view to the safety of the nation and the 

citizenry, and of the achievements and properties of the great people of Egypt, and in 

affirmation and support for the legitimate demands of the people, the Supreme Council of the 

Armed Forces convened today, 10 February 2011, to consider developments to date, and 

decided to remain in continuous session to consider what procedures and measures that may 

be taken to protect the nation, and the achievements and aspirations of the great people of 

Egypt
141

.” 

 

4.5 Mubaraks Internetavstängning 

Månaderna före parlamentsvalet i november 2010 fanns många spekulationer kring om 

Facebook skulle stängas ned
142

. Halvstatliga tidningar och arabiska talkshows tog upp 

korruption inom Facebook som argument för att stänga ner forumet, Facebook är laglöst och i 

behov av restriktioner samt potentiellt farligt för ungdomarna. Argument fanns även för att 

Facebook utan utomståendes tillsyn skulle leda till spänningar mellan kristna och muslimer 

som i sin tur kan leda fram till våld. Dessa offentliga Facebook-experter är dock till stor del i 

åldersgruppen 60-70 år samt politiker, regeringstjänstemän och akademiker och inte särskilt 

insatta i området.
143

 I gamla bemärkelser anses Facebook som ett nytt utrymme för ideologisk 

kontroll, platsen där man fångar medborgares förtroende, likt statlig television fast tillgängligt 

genom Internet. Vissa av dessa experter anser dock att kriminella och extremister kan komma 

att påverka unga på Facebook och manipulera dem till statsfientliga aktiviteter. Dock är andra 

mer intresserade av att behålla kontrollen över dessa ungdomar.  Regeringen har dessutom en 

egen Facebook-sida, upplagd som ”National Democratic Party”, där bland annat Mubarak 

själv figurerar. Ett antal personer från regeringens sida sitter därutöver och bevakar Facebook 

dygnet runt
144

. Ungdomarna tar dock avstånd från detta och anser att desto mer regimen 

använder sig av Facebook som ett propaganda- och övervakningsverktyg desto mindre 

legitimitet får de
145
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Vidare var ungdomarna i oktober oroliga för att regeringen skulle stänga ned Facebook då 

regeringen fruktade kritisk politisk aktivitet på Facebook som skulle störa valet
146

.  I samband 

med revolutionens utbrott stängdes tillslut Internet ned av Mubaraks regim, den 28 januari 

2011
147

. Detta skapade en nedgång på 90 % i datatrafiken från Egypten, och ett viktigt 

verktyg för att organisera demonstranterna och sprida deras budskap kapades
148

. 

 

Mubaraks avstängning av Internet var ett dumt drag från regeringens sida, enligt Abaza och 

el-Rafie. Till en början gick folket tillbaka till de gamla telefonledningarna och Twitter, dessa 

fungerade som kommunikationsmedel. Twitter fungerade genom att Telecomix startade ett 

modemnummer där uppkoppling var möjlig
149

. Denna väg av kommunikation tillsammans 

med folkets tal mun till mun ledde till att fler människor gick ut på gatorna och till Tahrir-

torget. Genom att Mubarak stängde ned Internet ökade därmed massorna på Tahrir-torget, 

delvis på grund av att befolkningen blev isolerade från kommunikation över Internet. Abaza 

menar även att 6-april rörelsens mål med protesterna från början inte handlade om att avsätta 

regeringen, men regimens agerande gjorde att folket blev mer upprörda och att fler gick ut på 

gatorna
150

. Abbas och LeVine menar liksom ovannämnda att folket som följde revolutionen 

från sina hem nu gick ut på gatorna och till Tahrir-torget
151

. Regeringen var inte kapabel till 

att dölja sanningen som förhoppningarna med avstängningen var
152

. Hjärpe menar dock att 

avstängningen fyllde en viss funktion från regimens håll men, som tidigare intervjupersoner 

nämnt, att detta gick att kringgå
153

. Olsson tillägger att fler från andra länder började använda 

sig av de sociala medierna, främst genom Twitter och bloggar om vad som skedde i Egypten. 

Detta ledde till en starkt kritisk världsopinion och det blev ett ökat tryck mot Mubarak.
154
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LeVine tror att om Mubarak hade låtit protesterna lösa ut sig själva hade de tids nog dött ut, 

de tidiga kraven från folkets sida var, som tidigare nämnts, inte för att störta regimen men när 

regimen reagerade på detta sätt tog protesterna en vändning mot Mubarak
155

. Mohammed el-

Nawawy, professor inom kommunikationsavdelningen vid Queens University of Charlotte, 

USA, beskriver internetavstängningen genom; “The government has made a big mistake 

taking away the opinion at people’s fingertips(...) They are taking their frustration to the 

streets”
156

. När Mubarak stängde ned Internet påvisades sociala mediers makt, dock följer 

inte endast fördelar utan även nackdelar. 

 

4.6 Fördelar och nackdelar med sociala medier 

Sociala medier kan definieras som en fri och oberoende institution, där alla användare av dem 

kan uttrycka sin mening och uppfattning samt sprida information. Den globala digitala 

ungdomskulturen som växt fram, enligt Herrera, har bidragit till att sociala medier involverar 

fler individer i beslutsfattande och individuella yttranden samt bidragit till en kollektiv 

identitet. Sociala medier ger individer möjlighet att involvera sig i media och dess budskap 

samt att inte endast vara en passiv åskådare.
157

 Fördelen med sociala medier består därmed till 

stor del av att det är ett öppet forum där folk kan ta del av information i ökad utsträckning
158

. 

Olsson menar vidare att det som sker i Mellanöstern idag är positivt för sociala medier, att 

sträva efter demokrati
159

. Sociala medier är även en bidragande faktor till att göra 

revolutionen känd för omvärlden i större utsträckning och i en påskyndad process, än vad som 

annars skulle ske
160

.  

 

Abaza anser att medel för kommunikation, bland annat mobiltelefoner, i allmänhet är del av 

en konsumtionskultur, i den bemärkelsen utmanar sociala medier ett moraliskt handlande
161

. 

Detta tas i uttryck genom att individer kan uttrycka sig i stort sätt hur de vill, samt att det inte 
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existerar något kontrollerande organ. Vidare beskriver LeVine denna kultur som en 

kapitalistisk konsumtionskultur som sluter sig i en cirkel och är svår att komma ur
162

.  

 

I den egyptiska revolutionen spelade al-Jazeera en betydande roll, dock menar Abaza att den 

arabiska och den brittiska redaktionen skiljde sig åt. Arabiska al-Jazeera är snedvriden då den 

endast speglar det islamistiska perspektivet. Personerna som arabiska al-Jazeera intervjuade 

på Tahrir-torget var främst islamister och Abaza menar att torget bestod av en spridning av 

individer från olika kulturer och ursprung
163

. Abaza hänvisar även till de tusentals Youtube-

filmerna som lades upp från Tahrir-torget från olika håll; aktivister, icke-aktivister, 

ögonvittnen etc. Åskådarna till händelseförloppet på Tahrir-torget var vitt spridd, från 

Bourgeoisie (borgarklass) till fattiga, och Abaza menar att detta kan vara till nackdel för 

media då ”people seek the language they understand”
164

. Därmed speglas ofta de 

engelskspråkigas syn på revolutionen i Egypten, de blir talesmän, och den verkliga bilden 

kanske inte alltid speglas korrekt. Abaza menar vidare att media inte är kapabel till att spegla 

revolutionen från alla Egyptens städer utan att fokus ligger på Tahrir-torget. 

 

Sociala medier har den fördelen att det inte existerar en klar ledare, detta är en uppfattning 

som våra sex intervjupersoner delar
165

. Det finns ingen central kärna eller ledare inom 

exempelvis Facebook och det var en mängd bloggare som följde och rapporterade 

revolutionens händelseförlopp. Inte heller på Tahrir-torget fanns en klar ledare eller 

ledargrupp. Abbas menar vidare att sociala mediers fördelar tas i uttryck genom dess 

skicklighet att mobilisera folket. Vidare att fördelen med sociala medier är att människor i 

större utsträckning har möjlighet att iaktta och involvera sig i revolutionen
166

. Olsson och 

Hjärpe menar dock att detta kan vara till nackdel för sociala medier då det blir en enorm 

mängd av information vilket gör det svårare att identifiera vad som är sant och falskt samt att 

spridningen av felaktig information påskyndas
167

. Detta håller även el-Rafie med om och att 
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det även innebär en större press på journalister, att kompetensen inom sociala medier ännu 

inte finns där. Olsson menar även att det är viktigt att vara selektiv i vilken information man 

bör ta till sig. Oro existerar även för organiserad kontroll över sociala medier från regimers 

håll, Olsson tar upp exemplet med Kina och blockaden av vissa domäner
168

. Detta är något 

som även LeVine påpekar, att regimen försökt använda sig av sociala medier för att kapa 

demokratirörelserna, vilket är till stor nackdel. Sociala medier är dock ett hjälpmedel och 

används därmed åt motsatta håll
169

. Abbas vill dock betona den egyptiska regimens 

misslyckande av att använda sig av sociala medier
170

. 
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5. Slutsatser 

Enligt nyinstitutionalismen är institutioner kollektiva strukturer och regler som har en 

självständig roll inom den politiska arenan. Sociala medier är en fri och oberoende institution 

som underlättar för kommunikation i samhället samt bistår med information till medborgarna. 

Dessa medier påverkar individers handlande genom att forma deras värderingar, normer, 

intressen och övertygelser. Egypten som auktoritär stat har en svag medborgarkultur i den 

bemärkelsen att korruption är genomgående samt att det sociala kapitalet är lågt. 

Medborgarkulturen är svag eftersom staten förhindrar politiskt engagemang och politisk 

jämlikhet genom att hårt kontrollera media och genom att förbjuda politiska rörelser från att 

bilda partier. Medier som kollektiv har i allmänhet en stor makt över opinionsbildningen och 

därmed över sina åskådare och effekt på individnivå. Enskilda medieföretag, och journalister, 

har dock inte denna makt då det råder en tydlig hierarki, särskilt i auktoritära stater som 

Egypten. Sociala medier kan därmed anses agera mer utifrån ett kollektiv, som en institution, 

och har därmed större makt. Vidare bidrar en starkare medborgarkultur tillsammans med 

sociala medier till ett effektivare samhälle där demokratiska värderingar stärks. Samarbete 

genom olika medborgerliga föreningar skapar en större tillit och solidaritet vilket bidrar till att 

medborgarna litar mer på institutionerna. Medborgarna blir mer delaktiga genom att kunna 

påverka och förändra sin omgivning.  

 

Medborgarkulturen är dock svårföränderlig och därmed blir konsolidering svårare att uppnå, 

däremot kan dessa föreningar bidra till starkare institutioner som därmed underlättar för en 

demokratiseringsprocess. Vi ser redan en utveckling i liberaliseringsfasen, genom ökade fri- 

och rättigheter för medborgarna i Egypten via sociala medier. Denna utveckling tas i uttryck 

genom att sociala medier fungerar som ett forum för medborgarna att uttrycka sina åsikter 

samt att vara regimkritiska. Därmed spelar sociala medier en betydande roll, genom att bistå 

med kommunikation och information till en hämmad befolkning. Under revolutionen gick 

militären över till oppositionens sida, vilket ledde till att det politiska förtrycket stagnerade 

samt att Mubarak tillslut avgick. Transitionen är ännu inte uppnådd då Egypten nu står i en 

övergångsfas och nästa val genomförs i september 2011. Med dessa tre faser, liberalisering, 

transition och konsolidering kan vi se att en demokratiseringsprocess är möjlig och detta har 
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sociala medier bidragit till. Frågan som ställs är dock varför revolutionen i Egypten ägde rum, 

utifrån demokratiserings- och revolutionsteorin?  

 

Revolutionen startade mycket på grund av det legitimetsproblem som den egyptiska regimen 

erfarit. Demonstrationerna började som protester mot polisbrutalitet och i samband med detta 

en bristande yttrandefrihet samt ökade demokratiska värderingar. Detta togs i uttryck genom 

sociala medier, och däribland 6-april rörelsen, som manade till ökade demonstrationer. 

Egypten såg liksom Ukraina under den Östeuropeiska revolutionen ett ökat antal 

demokratirörelser. I Ukraina var det en mängd olika grupper som bidrog till revolutionen, 

däribland fanns Rukh och Pora vilka anses jämförbara med Egyptens Kifaya och 6-april 

rörelsen. Skillnaden mellan dessa var att exempelvis Rukh hade en ledare, vilket Kifaya och 

6-april rörelsen saknade. Detta kan ses som både positivt och negativt, positivt då en ledare 

bidrar med klarare organisering för att skapa en stark opposition. Det negativa med en klar 

ledare är att det lättare skapas en elit som kontrollerar grupperna och bidrar till korruption.  

 

Utifrån revolutionsteorin om ökad ekonomisk tillväxt och livskvalitet, genom en växande 

arbetarklass med tidig organisering samt högre utbildningsnivå, ökade trycket för revolution i 

Östeuropa. Detta har vi även sett i Egypten i form av organiserade strejker både på nätet och 

på fabriksgolvet, i bland annat Mahalla. Vidare ackumulerade revolutionen på grund av 

snöbollseffekten från Tunisien, och detta i mångt och mycket via sociala medier. 

 

Sociala medier, anser fyra av våra sex intervjupersoner, fungerar som ett verktyg för den 

egyptiska revolutionen och inte som en direkt indikator. Detta på grund av att revolutionen 

hade skett även utan sociala medier. De resterande intervjupersonerna anser att utan dessa 

hade mobiliseringen inte kunnat ske i samma utsträckning och tagit mycket längre tid. Med 

sociala medier följer dock inte endast fördelar utan även nackdelar.  

 

5.1 Mot sociala medier som indikator 
Sociala medier skapar ett stort utrymme med en enorm mängd information och det blir upp till 

läsaren att välja sina informationskanaler. Detta gör det även svårt för journalister att ta fasta 

på vad som är verklig information, att utbildning inom sociala medier krävs och bör 
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vidareutvecklas för att dessa journalister ska kunna nyttja de till fullo. Vidare finns även en 

snedvridenhet när det kommer till att sprida information till resten av världen, mycket av 

nyhetsmediernas fokus låg på Tahrir-torget i Kairo och mindre städer glömdes bort. Eftersom 

det finns många användare inom sociala medier som tillhandahåller information över Internet 

talar detta mot sociala medier som indikator då det blev svårare för folket att få en klar bild 

över situationen och att urskilja sann och falsk information. Skillnader existerade mellan 

exempelvis Alexandria och Tahrir-torget vilket bidrog till att folk förlitade sig mer på rykten 

än sociala medier, då dessa främst syftade till att föra folk till Tahrir-torget. 

 

Som institution har sociala medier inget kontrollerande organ, eftersom det är ett socialt 

system som påverkar och påverkas av varandra. Detta gör att sociala medier helt får förlita sig 

på att bli granskad av dess användare. Utan ett sådant organ måste varje individ ta ett 

moraliskt ställningstagande om hur man bör agera inom dessa nätverksforum. Dock har 

regimen i Egypten haft för avsikt att skapa ett kontrollerande organ genom att anställda 

bevakar Facebook dygnet runt, samt bildat en egen Facebook-sida. Denna propaganda och 

kontroll kritiseras starkt av den egyptiska befolkningen som kräver att det ska förbli ett öppet 

forum. Sociala medier är ett såpass nytt verktyg och därmed finns ännu inte kompetens inom 

området för kontroll. Dessa medier tillhandahåller även många användare som delger 

information vilket bidrar till att det blir svårt att begränsa forumet samt att det anses otillåtet 

att införa kontrollerande organ då de ska förbli en fri och oberoende institution.  

 

Två av våra intervjupersoner anser att sociala medier är del av en konsumtionskultur, via 

exempelvis mobiltelefoner. För att ha möjlighet att delta i denna nätverkskultur krävs 

konsumtion av teknologi för att kunna distribuera information vidare. Denna 

konsumtionskultur är även svår att komma ur vilket är till nackdel för spridningen av 

användare inom sociala medier i auktoritära stater. Detta påverkar sociala medier som 

indikator då de med tillgång till dator var få men de med mobiltelefoner flera, klasskillnader 

blir mer markanta. Via mobiltelefoner och rykten förmedlades revolutionen och 

informationen distribuerades sedan vidare till Internet och dess nätverksforum. 

Internetanvändarna fick därefter själva välja vilken information som skulle förmedlas från 

folket på gatorna och en skev bild kan ha skapats på Internet. 
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5.2 För sociala medier som indikator 

Sociala medier bidrar till att skapa en kollektiv identitet, delvis genom att ge människor en 

känsla av tillhörighet genom att ingå i en förening, samt genom att skapa en starkare 

medborgarkultur. Grupptillhörigheter skapar rättigheter i form av att sociala medier ger ett 

utrymme för yttrandefrihet. Dessa involverar fler individer i beslutsfattande, individuella 

yttranden samt skapar en möjlighet att bilda opposition i en auktoritär stat. Därmed får sociala 

medier ett större utrymme än i demokratiska stater då det förmedlar den närmast verkliga 

informationen eftersom media är hårt kontrollerad av den egyptiska regimen. Vidare ger 

sociala medier individer möjlighet att involvera sig i media samt att inte endast vara en passiv 

åskådare. Användare har intresse av att sprida information genom diskussioner för att om 

informationen engagerar rätt användare sprids den över världen. Sociala medier har därmed 

bidragit till att göra revolutionen känd för omvärlden. Dessa har även kommit att bli ett 

utrymme för större folkligt deltagande där många kan kommunicera med många, detta har lett 

till ett större spelrum med stor transparens. Icke-demokratiska stater kan inte längre gömma 

sig bakom sina egna medier av den orsaken att medborgarna funnit andra kanaler för att 

offentliggöra vad som sker inom landets gränser. Användarna av sociala medier avser 

ytterligare att vidareutveckla forumet för att motverka snedvridenheten som skapats av 

regimens nyhetsmedia samt fokuseringen på Tahrir-torget. Information via dessa medier 

påskyndar även spridningsprocessen vilket kan ha bidragit till att sociala medier blivit en 

indikator för att revolutionen skulle ske den 25 januari och inte senare.  

 

Vidare fungerar sociala medier effektivt för mobiliseringen av det egyptiska folket, de enade 

och organiserade folket genom olika Facebook-grupper, bloggar och Twitter. Dessa var dock 

inte avgörande för mobiliseringen utan fungerade som en form av katalysator som sedan förde 

demonstrationerna vidare till gatorna. Denna katalysator grundades redan under Tunisiens 

revolution genom en snöbollseffekt som förbättrades genom nya medel för internationell 

kommunikation som inspirerade det egyptiska folket. Detta bidrar till att stabilare strukturella 

politiska system kan komma att växa fram med sociala medier som institution, som bidrar till 

utvecklingen av fler institutioner och därmed ökade demokratiska värderingar. 
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Fackföreningarnas organisering och studentrörelserna var ytterligare en bidragande faktor till 

varför protesterna satte fart, på grund av att de mobiliserade sig genom sociala medier, vilket 

strejken på textilfabriken i Mahalla är ett exempel på. Genom sociala medier kunde dessa 

protester spridas till andra egyptiska städer vilket gör dessa till en katalysator för 

mobiliseringen och därmed en indikator för revolutionen. 



 

 46  

6. Sociala mediers roll 

Enligt intervjupersonernas tolkning tillsammans med annat material var revolutionen i 

Egypten ett svar på Tunisiens revolution med sociala medier som katalysator. Dessa var ett 

verktyg för information och ett medel för kommunikation, en institution, dock inte den enda 

utlösande faktorn. I en revolution är det alltid folkets vilja som är den grundläggande 

drivkraften. Utan folkets missnöje sker ingen revolution.  

 

Egypten har haft en hårt kontrollerande regim i över 30 år, detta har under det senaste 

decenniet utvecklat instabilitet mellan folket och regimen. Strejker har utlöst varandra och 

arresteringar med polisbrutalitet har inte varit ovanliga. Vi anser att sociala medier får en 

utökad roll i en korrumperad och kontrollerande stat då det blir ett utrymme för yttrandefrihet 

och därmed en början på en liberaliseringsprocess. Med en ökad yttrandefrihet kan 

befolkningen ställa krav på regimen som senare kan få genomslagskraft. Detta genom en enad 

befolkning som via sociala medier var möjligt.  

 

Den instabilitet som Egypten erfarit bidrog till en vilja hos arbetarklassen att skapa fria 

fackföreningar och ökade demokratirörelser, vilket tyder på att tendenser för en revolution 

redan förekommit i Egypten över tid. Detta kopplas till Ungern och Polen, som också de såg 

ökade självständiga medborgargrupper och ökade demokratiska värderingar innan 

revolutionen utbröt, till skillnad från övriga Östeuropa. Omvärlden chockerades av 

revolutionen i Egypten medan vi hävdar att förberedelser inför en revolution redan fanns där.  

 

Det studien tar fasta på är att sociala medier agerade som ett verktyg för information samt 

underlättade kommunikationen mellan medborgarna. Sociala medier är en indikator till varför 

revolutionen utbröt den 25 januari 2011, och inte senare. Det är även en indikator då de 

bidrog till att mobilisera människor samt förmedla den verkliga informationen. 

Organiseringen och kommunikationen gav i sin tur kraft att revoltera. Sociala medier ökade 

hastigheten samt bidrog till en snöbollseffekt vilket resulterade i en global spridning och ett 

tryck från omvärlden. Dessa medier bidrog även till ett forum för opposition och enade 

därmed en tidigare splittrad befolkning. Dock är dessa inte den avgörande faktorn då 
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revolutionen skedde på grund av en mängd utlösande indikatorer, som benämnts generellt i 

denna undersökning. För förtydligande av sociala mediers roll se bilaga 3. Det krävs dock 

vidare forskning och utökade resurser för att finna alla dessa indikatorer samt påvisa 

korrelationen mellan sociala medier och revolutionen.  

 

Valet av intervjupersoner kan även ha påverkat utfallet av resultatet av denna studie. 

Eventuellt hade fler aktivister som inte använt sig av sociala medier förmått påvisa att dessa 

överhuvudtaget inte påverkade revolutionen. Vi anser dock att detta utfall inte är trovärdigt då 

både våra primär- och sekundärkällor hävdar att sociala medier var ett verktyg. Förslag på 

ytterligare intervjupersoner är; Mina Zekry och Sameh Samy, exilegyptier och aktivister samt 

Inga Brandell, lektor i statsvetenskap som bevakar händelseförloppet i Egypten. Vidare är 

sociala medier ett relativt nytt område och därmed finns begränsad tidigare forskning, vilket 

denna uppsats uppmanar statsvetare att vidare forska om. Denna studie består av ett unikt 

underlag för forskning inom sociala medier kombinerat med revolutioner. De intervjupersoner 

som ingår i denna studie är framstående nyckelaktörer som bidragit till en djupare förståelse 

för sociala mediers roll under revolutionen i Egypten. Denna studie underlättar därmed för 

vidare forskning. Förslag på forskningsområden är andra bakomliggande faktorer för 

revolutionen, en jämförelse mellan revolutionerna i Tunisien och Egypten samt sociala medier 

som en institution med makt. Sociala medier kommer att ha en framtida påverkan på 

medborgarkultur samt demokratiseringsprocesser. Det är därmed ett fenomen som är här för 

att stanna. 
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Bilaga 1 

Interview guide with Mona Abaza, Wael Abbas and Mark LeVine 

 

Start-up:  

1a) Can you describe, in short, your background? 

1b) How long have you lived in Egypt? 

 

Grand tour: 

2a) Do you think that media influence the structure of societies?  

2b) How? 

      3) There are many indicators to the revolution of Egypt, do you think that social media 

was one of them? 

 

If yes: 

4) Do you think social media was crucial to the revolution to take place right now?  

4b) Has social media had an impact over time?  

5) Without social media, do you think that the people of Egypt could mobilize 

themselves to the same extent?  

5b) Can you describe?  

6) Which social media had the main influence? (Facebook, Twitter, Blogs) 

6b) Why? 

7) We believe that there was a group of young people on the Midan al-Tahrir square, 

who where they?  

7b) Did they mobilize and gathered more people through social media?  

8) Did Mubarak´s shutdown of the Internet affect the revolution?  

8b) How? 

9) What are the Pro and Cons with social media?  

 

If no:  

4) Which indicators do you believe was the key to the revolution to take place? 
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5) Why did the revolution happen the 25 of January and not before? 

6) Do you think that social media at all had an impact to the revolution?  

7) How do you think the people of Egypt mobilized? 

8) Do you think that Mubarak’s shutdown of Internet had an influence? 

8b) How? 

9) We believe that there was a group of young people on the Midan al-Tahrir square, 

who where they?  

9b) Did they mobilize and gathered more people through social media? 

10) What is the Pro and Cons with social media?  

 

Closure:  

Summary of the answers by the secretary.  

 Is there something you would like to add? 

 

Thank You! 
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Bilaga 2 

Intervjuguide för Susanne Olsson, Jan Hjärpe och Yasmine el-Rafie 

 

Uppvärmningsfrågor 

1a) Kan du berätta lite om din bakgrund? 

1b) Har du själv varit i Egypten?   

 

Huvuddelen 

2a) Tror du att medier påverkar hur samhällen ser ut?  

2b) Hur då? På vilket sätt? 

3) Det finns många indikatorer till revolutionen i Egypten, anser du att sociala medier var en 

av dem? 

 

Om ja 

4) Tror du att sociala medier var avgörande för att revolutionen skedde just nu? 

4b) Har sociala medier haft en påverkan över tid? 

5) Utan sociala medier, tror du att det Egyptiska folket hade kunnat mobilisera sig i 

samma utsträckning?  

5b) Kan du beskriva? 

6) Vilken aktör utav sociala medier hade en huvudpåverkan? (Facebook, Twitter, 

Bloggar) 

7) Gruppen av ungdomar som fanns på Maidan at-Tahrir-torget, vilka var de?  

7b) Mobiliserade sig dem genom sociala medier?  

8) Hade Mubaraks avstängning av Internet någon effekt på revolutionen ? 

9) Vilka fördelar och nackdelar finns det med sociala medier? 

 

Om nej  

4) Vilka indikatorer anser du var avgörande för att revolutionen skedde? 

5) Varför skedde revolutionen den 25 januari och inte tidigare? 

6) Tror du att sociala medier överhuvudtaget hade någon påverkan? 
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7) Hur tror du att det Egyptiska folket mobiliserade sig?  

8) Tror du att Mubaraks avstängning av Internet spelade roll? 

8b) Kan du beskriva? 

9) Gruppen av ungdomar som fanns på Maidan at-Tahrir-torget, vilka var de?  

9b) Hur mobiliserade dem sig?  

10) Vilka fördelar och nackdelar finns det med sociala medier? 

 

Avslutning  

Sammanfattning av svaren på frågorna av sekreteraren.  

 Är det någonting du vill tillägga? 

 

Tack så mycket! 
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Bilaga 3 

 

 

 

Författarnas tolkning om sociala mediers roll utifrån materialet i denna uppsats. 
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