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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på vilka samhälleliga faktorer som 

initierade det egyptiska upproret. Envåldshärskaren Mubarak hade styrt landet i 30 

år fram till revolten 2011. Egypten hade sedan lång tid lidit under svåra 

ekonomiska och sociala förhållanden, där medborgarna saknade politiska rättig-

heter. Det auktoritära systemet gjorde att konfrontationen mot regimen kom 

plötsligt utan förvarning. Jag har använt mig av litteraturgranskning som metod, 

där jag analyserat vetenskapliga artiklar och litteratur. I den teoretiska bakgrunden 

har jag använt mig av demokratiseringsforskning som grundval, därefter följer 

fem underliggande perspektiv som inverkar på staters demokratiutveckling. 

Resultat visar att det egyptiska upproret inte hade någon klar ledare, det drevs av 

olika individer och grupper utan inbördes hierarki. Det politiska förtrycket och 

frånvaron av politiska rättigheter kan ha inverkat på delar av befolkningen, men 

inte haft väsentlig betydelse för upproret. Resultat indikerar att kulturella eller 

religiösa grunder inte hade någon avgörande betydelse för upproret. Kultur-

påverkan genom olika medier hade en viktig roll för organisering av upproret, 

medierna orsakade däremot inte upproret. Egyptens ekonomiska recession med 

tillhörande matkris, korruption, fattigdom och arbetslöshet antas sammantaget ha 

haft avgörande betydelse för upproret. USA: s avståndstagande från regimen en 

kort tid efter att demonstrationerna inletts påverkade troligen Mubaraks avgång. 

Det nära geopolitiska läget till Tunisien och Libyen inspirerade förmodligen 

folket i Egypten att göra uppror. De två enskilt största faktorerna till framgången 

under själva upproret var det civila motståndet och militärens beslut att inte 

använda våld mot civilbefolkningen under demonstrationerna. 

 

Nyckelord: Egypten, auktoritärt styre, uppror, matkris och civil revolt. 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt har jag redogjort för det Egyptiska styret under Mubarak och därefter har jag 

gett en beskrivning till vad som skedde under själva upproret 2011.  

 

Under Mubaraks styre (1981-2011) hade Egypten politiska, socioekonomiska och kulturella 

problem. Mubarak var ledare för det Nationaldemokratiska partiets (NDP), presidenten stärkte 

greppet om makten som hårdnade efter terrordåden i USA den 11 september 2001 

(Landguiden, 2013). Samtidigt fick regimen allt svårare att hantera den växande protest-

rörelsen. Det hade under lång tid varit ekonomisk recession med matkris, fattigdom, 

korruption och hög arbetslöshet. Under åren innan Mubaraks avgång hade folkets missnöje 

mot regimen yttrat sig genom protester och strejker (Landguiden, 2013). Protestgrupper 

enades mot Mubarak oavsett religion, kön, klass eller etnisk tillhörighet. Det var många olika 

oppositionsgrupper, människorättsorganisationer och fackföreningar som låg bakom det stora 

missnöjet mot regimen. Flera ”olagliga kommittéer” och demokratirörelser växte fram som 

Kifaya-rörelsen, där arabnationalister, marxister, islamister och intellektuella samarbetade 

(Björklund, 2011). I presidentvalet i september 2005 fick Mubarak enligt officiella uppgifter 

89 procent av rösterna, oppositionen hävdade att fusk förekommit (Landguiden, 2013). När 

parlamentsvalet genomfördes några månader senare fick Muslimska brödraskapet för första 

gången framträda öppet. År 2010 bildade Mohamed El-Baradei (fredspristagaren och chefen 

för det internationella atomenergiorganet IAEA) en paraplyorganisation för oppositions-

grupper: Nationella rörelsen för förändring. Den politiska sammanslutningen fick inte tid att 

organisera sig och hade ingen större förankring hos folket. 

 

Med början den 17 december 2010 inleddes en förändringsprocess som kom att skaka hela 

Nordafrika och Mellanöstern på ett mycket omfattande och brutalt sätt (MSB: Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, 2013). När den 26-årige tunisiske gatuförsäljaren 

Mohammed Bouazizi greps under förnedrande former för att han saknade tillstånd för gatu- 

försäljning var det ingen i omvärlden som förstod vilka konsekvenser hans reaktion skulle få. 

Frustrationen över korruption och arbetslöshet var redan stor bland unga tunisier och för 

Bouazizis del blev detta för mycket. Mitt på dagen tänder han eld på sig själv framför den 

lokala regeringsbyggnaden. När det gått 18 dagar var han död, den ”arabiska våren” hade 

inletts (Dagens Nyheter, 2013). Den ekonomiska utvecklingen var svag under Mubaraks 

auktoritära styre, dessutom saknades politiska rättigheter, vilket gjorde tilltron till regimen 

mycket låg (MSB, 2013). I Egypten öppnades under hösten 2010 en Facebookgrupp som 
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benämndes: ”Vi är alla Khaled Said.” Gruppen startades efter att den 28-årige Khaled Said 

brutalt misshandlades till döds av polisen i juni 2010. Said hade lagt ut en video på internet, 

den visade poliser som delade upp pengar mellan sig, från vad som tros ha varit en knarkaffär. 

Facebookgruppen hade snart tiotusentals anhängare med unga egyptier som till övervägande 

delen var välutbildade medlemmar där de protesterade mot förtrycket. I mitten av januari 

2011 tände den egyptiske advokaten Mohamed Farouk Hasan eld på sig själv i protest mot en 

rad socioekonomiska orättvisor (Dagens Nyheter, 2013). På ”egyptiska polisens dag” den 25 

januari startade ett uppror mot polisbrutaliteten. Folket hyllade inte poliserna för deras 

ansträngningar, utan visade sitt missnöje genom att demonstrera mot polisbrutaliteten. 

Revolutionen i Egypten fick namnet den ”25-januari–revolutionen”, där miljoner egyptier 

intog Tahrirtorget och stora demonstrationer i Alexandria. Demonstranterna gav sig ut på 

gator och torg och krävde förändring och Mubaraks avgång. När det gått 18 dygn hade 

egyptierna med landsomfattande massdemonstrationer och beslutsamhet lyckats störta 

presidenten. Militären förhöll sig overksamma när revolutionen utbröt, de tog tidigt ställning 

och valde att inte använda våld mot demonstranterna. Den 11 februari 2011 avgick president 

Mubarak, vilket hälsades med glädjerop av miljontals egyptier (Amnesty, 2013).  

 

1.1 Problemformulering och syfte 
 

Revolutionerna under 2011 i norra Afrika fick beteckningen ”den arabiska våren”, vilka kom 

som en överraskning för omvärlden. Jag vill ta reda på vilka bakomliggande faktorer som 

inverkade på den egyptiska statsomvälvningen. I studien kommer jag att använda mig av 

statsvetenskapliga perspektivet, där jag studerar grundläggande demokratiska principer 

gällande diktatur och demokrati. Jag vill pröva de teoribildningar som finns gällande 

demokratiforskning samt ytterligare perspektiv som har betydelse för demokratiutveckling. 

Jag kommer att studera vilka samhälleliga strukturer, organisationer eller enskilda personer 

som kan ha legat bakom upproret i Egypten. Syftet med studien är att studera vilka 

samhälleliga faktorer som låg bakom upproret och vilka omständigheter som fick Hosni 

Mubaraks att avgå en kort tid efter att demonstrationerna inletts.  

 

1.2 Forskningsfråga 
 

Varför uppstod den egyptiska revolutionen under 2011? 
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2. Metod 
 

Jag har använt litteraturgranskning som metod, där jag har studerat teoretiska grunder och 

jämfört dem med mina forskningsresultat (Esaiasson, et al. 2007:237). Syftet med metoden är 

att ge en överblick inom området, indikera problem, motsägelser och brister samt precisera 

begrepp samt tolka innehåll i texter (Backman, 2008:57). Uppsatsen har en lineär disposition. 

Målet med studien är att få en forsknings– och kunskapsöversikt inom området.  

 

2.1 Material och procedur 
 

Studien består av uppsatser, artiklar och avhandlingar från Mittuniversitetets databaser: 

Google Scholar, Social Science och J-store m fl. Sökorden har varit: ”arab spring”, ”egypt 

military”, ”egypt uprise”, ”egypt revolution and social Network”, ”arabiska våren”. Jag har 

genom biblioteket hittat litteratur om diktatur och demokrati, där jag främst använt mig av 

Lauri Karvonen (2008) som är en av de främsta författarna att skildra diktatur, samt T. Denk 

och D. Silander (2007) som skriver om teoribildningar gällande demokratiseringsprocesser. 

När det gäller områden som behandlar den egyptiska revolutionen har jag studerat litteratur av 

James Gelvin (2012) USA, som är en världens största Mellanösternkännare. Jag har även tagit 

del av Marc Lynch (2012) som är lektor i statsvetenskap vid George Washington University 

USA. Nätaktivisten Wael Ghonim (2012) är marknadsföringschef på Google och har skrivit 

en självupplevd bok, egyptiska kännare menar att han var en av revoltens portalfigurer. Jag 

har använt mig av flera vetenskapliga artiklar: Jeremy M. Sharp (2012) är specialist på 

mellanösternpolitik, samt Sharon Erickson Nepstad (2011) som är statsvetare på University of 

New Mexico m fl. Jag har också tagit med sekundära källor i form av debattartiklar och 

nyhetsartiklar (Backman 2008:57). De utvalda artiklarna och litteraturen bedöms vara 

representativa för det generella materialet och rapporteringen som helhet. 

 

2.2 Resultat och analys 
 

I analysen har jag använt mig av förklarande studier där den teoriprövande modellen har varit 

underlaget för mina tolkningar. I analysen har jag kontinuerligt bearbetat material genom 

datainsamling, där jag försökt att ta reda på det som anses vara relevant för ämnet. Jag har 

förhållit mig till material som är autentiskt för att tolkningen ska bli så korrekt som möjligt. 

När man arbetar med kvalitativt material är det viktigt att forskaren håller sig till autentiskt 

material, vilket är viktigare än behandling och kontroll (Backman, 2008:60). Jag har valt att 

undersöka texten, där jag med utgångspunkt från materialet har förhållit mig kritiskt 
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granskande till de texter jag valt ut (Esaiasson, et al. 2007:211). Redovisningen har skett 

genom sammanfattande referat, citat och argumenterande slutsatser (Esaiasson, et al. 

2007:224). Jag har sammanställt olika infallsvinklar för att på så sätt komma med rimliga 

förklaringar i förhållande till min frågeställning (Esaiasson, et al. 2007:226).  

 

2.3 Validitet och reliabilitet 

För att få en hög validitet har jag prövat de teoretiska förklaringarna och jämfört dem 

resultaten av de egna svaren som varit min operationella indikator (Esaiasson, et al. 2007:57). 

Jag har försökt att vara noggrann för att utesluta systematiska fel genom att vara grundlig vid 

datainsamlingen. Urvalet har i huvudsak gjorts från vetenskapliga artiklar och litteratur om 

Egyptens politiska styre för att öka reliabilitet och resultatvaliditet. När det gäller tolkningen 

av material så har det handlat om att förstå och tolka texter i förhållande till min frågeställning 

(Esaiasson, et al. 2007:249).  

 

2.4 Avgränsning 

Studien har inte tagit upp utvecklingen av hela den ”arabiska våren”, jag har utelämnat 

revolutionerna i Libyen, Syrien och Yemen. Jag har valt att endast definiera de bakom-

liggande samhälleliga faktorerna i Egypten. I den teoretiska ramen har jag studerat demokrati-

forskning med fem tillhörande perspektiv. Tiden som avsatts för studien är på två månader 

halvtid, vilket medfört begränsningar i studiens omfattning. Jag har därför valt bort andra 

tänkbara teorier och perspektiv som kunde ha ingått i studien.  

 

2.5 Metodkritik 
 

Kritiken mot litteraturgranskning är att forskaren själv utgör instrumentet och själv gör urvalet 

med egna tolkningar (Backman, 2008:57). Det hävdas att man bör vara neutral och nollställd 

inom forskningsfältet, men varje forskare har olika erfarenheter och kunskaper vilket också 

påverkar tolkningen av materialet (Backman, 2008:57). Då jag inte talar eller förstår arabiska 

eller har någon möjlighet att göra en studie på plats, anser jag att den bästa metoden är att 

göra en litteraturgranskning. Metoden medför risker som innebär att man införlivar stereotypa 

och förutfattade meningar, vilket jag försökt att förhålla mig kritisk till. Jag har valt författare 

med en gedigen kunskap om diktatur och demokratiutveckling. Jag har även använt mig av 

författare och forskare med stor kännedom om Egypten för att få en allsidig kunskap inom 

forskningsområdet. Urvalet är gjort utifrån mina kunskaper och förutsättningar. 

 



 8 

3. Teoretisk ram 

När ett land går från diktatur till demokrati är det sällan en faktor som utlöser en revolt. Jag 

har i den första delen utgått från perspektiv som gäller för demokratiseringsforskning som ett 

strukturellt hjälpmedel för att förstå demokratiseringsprocessen. Med demokratiteori som ett 

instrument har jag angett förklaringar till varför revolutioner sker. Jag har därefter valt att 

studera ytterligare fyra teoretiska grundvalar som stödjer uppsatsens ämne och som bidrar till 

en djupare förståelse av demokratiutveckling. Forskning visar att kulturella traditioner och 

religion har betydelse för länders demokratiutveckling, jag har därför valt att studera båda 

dessa faktorer under kapitel två. Forskning visar att ekonomi och internationaliseringen har 

betydelse för den demokratiska utvecklingen, jag har studerat dessa perspektiv under avsnitt 

tre och fyra. I kapitel fem har jag valt att studera det civila motståndet, vilket har relevans för 

hur folket i ett samhälle kan gå från diktatur till demokrati. 

 

3.1 Diktatur och demokrati 

I denna del har jag studerat olika former av diktatoriska och demokratiska styrelseskick. 

Demokratisering används ofta som en symbol för att uttrycka en definition, i denna studie 

avser jag: processer som innebär att samhällen i större utsträckning styrs demokratiskt (Denk 

& Silander, 2007:17). Det innebär att begreppet demokratisering kan ses som en rörelse från 

diktatur till demokrati. 

 

Det finns enligt Denk och Silander (2007:23) fem sätt att styra samhällen. Det sultanistiska 

samhället styrs utifrån en person som är sultanen. Det är ett personbaserat styre där relationen 

till personen har en avgörande betydelse. Många stater har under de senaste århundradena 

styrts av sultaner, kungar och shejker, därför har folket inte någon erfarenhet av demokratiskt 

styre. Makten utövas ofta på ett godtyckligt och nyckfullt sätt och är en sluten hegemoni 

(övervälde). I det sultanistiska styret finns ingen ideologi som vägleder maktutövningen, det 

finns heller någon lagstiftning vilket gör att samhällen kan styras brutalt. Exempel på 

sultanistiska samhällen är: Nordkorea eller Rumänien under Ceauşescus styre.  

 

Det finns också auktoritära samhällen där makten utövas av ett fåtal eliter som styr eller 

utövar makt – de kallas ibland konkurrerande oligarkier (Denk & Silander, 2007:24). Folket 

står normalt sett inte i aktiv opposition mot diktaturen. I diktaturer är det otillåtet för 

oppositionella att ha möten vilket omöjliggör partibildning och föreningsliv, det är också 

vanligt att man hotar och fängslar oppositionella (Denk & Silander, 2007). Diktatorn anses ha 
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legitimitet hos folket, de som är oppositionella anses vara farliga eller som representanter för 

främmande makter. I auktoritära samhällen finns en pluralism även om det är i begränsad 

omfattning och det är i de fall pluralismen inte hotar eliternas maktutövning. 

 

Det tredje styret är totalitära samhällen, där maktutövningen syftar till att förverkliga en 

politisk ideologi, exempel på detta är Tyskland under naziperioden eller Sovjetunionen under 

Stalins ledning. Makthavarna begränsar och förhindrar konkurrensen från andra ideologier. 

Människors livssituation är utsatt för kontroll och styrning. I totalitära samhällen finns det 

personer som arbetar för att förverkliga den utvalda ideologin (Denk & Silander, 2007). 

 

Det fjärde sättet att styra är post-totalitära samhällen där maktutövningen har både totalitärt 

och demokratiskt styre, dess egenskaper ligger någonstans mittemellan (Denk & Silander, 

2007:25). I dessa samhällen finns det en medelhög politisk konkurrens med en ganska hög 

grad av inklusion. I post-totalitära samhällen finns inslag av det som liknar totalitär 

maktutövning men som även har inslag av demokrati. Exempel på post-totalitära samhällen är 

Central- och Östeuropa. 

 

Det femte styrelsesättet är demokratiska samhällen, där maktutövningen är bestämd genom 

lagstiftning (Denk & Silander, 2007:25). Karvonen (2008:16) hävdar att demokrati innefattar: 

politiska rättigheter, medborgerliga friheter, respekt för mänskliga rättigheter, opartiska 

domstolar med ett fritt och livaktigt civilsamhälle. Det finns en mångfald av organisationer 

och kommunikationer som inte är begränsade av en övergripande ideologi. Länder som har ett 

aktivt föreningsliv och med fristående politiska institutioner förväntas främja demokrati-

seringsprocesser (Denk & Silander, 2007:58). Dahl (1989:200) hävdar att de demokratiska 

systemen utmärks av följande sju institutioner: 1) valda företrädare, 2) fria och rättvisa val, 3) 

allmän och lika rösträtt, 4) rätt till att ställa upp i val, 5) yttrandefrihet, 6) tillgång till 

alternativ information, 7) fria organisationer.  

 

Det finns olika vägar för att nå till demokrati i tabell 1 nedan visas tre typer av förändring som 

den tvådimensionella bilden av demokratisering medför. I vänstra delen av tabell 1 visas 

liberalisering (politisk konkurrens), i nästa steg är det popularisering (politisk inkludering) 

och den tredje formen är demokratisering med politisk konkurrens och inkludering (Denk och 

Silander, 2007:21). En icke–demokratisk styrelseform kan ersättas av en demokratisk 

styrelseform, det blir då en polyarki. Dahl (1989) gör gällande att polyarki består av två 

grundpelare: medverkan och konkurrens. Det centrala i en polyarki är valproceduren, där 
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samhällen med hög medverkan och konkurrens är de mest demokratiska. Dahl (1989) hävdar 

att demokratiseringen kan vara ofullständig eller fullständig. En ofullständig demokratisering 

innebär att styret är mer demokratiskt, men inte tillräckligt för att betraktas som polyarki. 

Styrelsesättet kan se olika ut beroende på var i processen landet befinner sig. I en del länder 

stannar processen upp och de blir då ofullständiga demokratier, det blir då en hybrid regim, 

(Denk och Silander, 2007:22). Hybrida regimer består av en blandning mellan diktatur och 

demokrati. En hybrid regim håller i regel regelbundna och relativt fria val, men visar 

samtidigt stora brister beträffande mänskliga rättigheter såsom: yttrandefrihet och förenings-

liv. Exempel på hybrida regimer är Ryssland och Ukraina (Denk & Silander, 2007). 

 

Tabell 1. 

Tabellen visar en tvådimensionell blid, till vänster visar på typ av förändring och sedan finns 

en rörelse mot resultatet till höger. Tabellen visar hur styren kan gå från slutna hegemonier till 

polyarki enligt Lintz och Stephan (1996:44 i Denk & Silander, 2007:22).  

 

Typ av förändring Rörelse     Typ av      resultat 

  Ofullständig 

demokratisering 

Fullständig 

demokratisering 
 

Liberalisering 
 

Från 
 

Slutna hegemonier 
 

Inkluderande hegemonier 

  

Till 

 

Konkurrerande oligarkier 

 

Polyarki 

    

Popularisering Från Slutna hegemonier Konkurrerande oligarkier 

  

Till 

 

Inkluderande hegemonier 

 

Polyarki 

    

Demokratisering Från  Slutna hegemonier 

  

Till 
  

Polyarki 

 

 

3.2 Kulturella och religiösa faktorer 

Teoretisk forskning visar att kulturella och religiösa traditioner har betydelse för länders 

demokratiutveckling. Jag har här studerat kulturella och religiösa faktorer för att se på vilket 

sätt det inverkar på diktatur och demokrati. 

 

Arabvärlden används ofta som ett begrepp, länderna består av 21 stater med cirka 220 

miljoner innevånare (Gelvin, 2012). Staterna sträcker sig från Marocko i Västafrika och 

österut avgränsar Irak och Sudan i söder. I dessa länder är arabiskan det dominerande språket 

och Islam är den huvudsakliga religionen (Gapminder, 2013). I Arabvärlden har härskarens 
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makt över alla undersåtar varit direkt och oinskränkt, riket var härskarens egendom och 

makten var oinskränkt (Karvonen, 2008). Byarna har levt ett liv i total isolering från 

omvärlden, där världsliga och religiösa föreskrifter var samma sak. I dessa områden finns det 

en stor landsbygd där livet i byarna följt en uråldrig tradition, ”så har det varit i alla tider”. 

Grundtesen när det gäller kulturella förklaringar är att demokratisering främjas av att 

befolkningen är homogen. Karvonen (2008) hävdar att det finns flera kulturella förklaringar 

till att diktaturer varit förhärskande, han har delat in kulturen i följande tre perspektiv: 

  

1. Kultur som meningsskapande, där verklighetsuppfattningar, teckensystem och 

symboler påverkar individernas sätt att tolka intryck och ta emot information,  

2. Kultur som värdegrund, – rätt och fel – vad som är tilltalade eller motbjudande,  

3. Kultur som beteendenorm, hur man ska förhålla sig till andra människor, auktoriteter, 

kollektiv, samt mellan man och kvinna (Karvonen, 2008:51). 

 

Socialt kapital är begrepp som används för att förklara demokratisering, med det avses: 

”egenskaper hos relationer mellan människor som främjar eller underlättar för samarbete” 

(Denk & Silander, 2007:54). Sociala faktorer som påverkar demokratisering positivt är 

exempelvis: urbaniseringen och hög utbildningsnivå. Media är kulturskapande, det är något 

som tilltar i alla delar av världen, allteftersom tillgängligheten ökar. De ”sociala nätverken” 

har blivit allt viktigare i de flesta samhällen, fenomenet sker offentligt och delas med andra 

människor. I diktatoriska stater kan innevånarna ta del av omvärldens syn på hur demokratier 

kan fungera, vilket numera ofta sker genom tv och internet. Det finns också psykologiska 

faktorer, det sker genom politisk medvetenhet vilket påverkar samhällsutvecklingen. När det 

gäller de geopolitiska faktorerna visar det sig att storleken på samhällena har betydelse för 

demokratisering. De mindre samhällena förmodas främja demokratisering, där tesen är att 

mindre samhällen inte har samma komplexa sammansättning som större samhällen. 

 

Religionen har betydelse för demokratisering, där kristendomen dominerar i stater som har 

demokrati. En förklaring kan vara att de kristna länderna är mer sekulariserade vilket ger 

bättre förutsättningar för demokratisering, där grundtesen är att sekularisering ökar 

möjligheten till demokratisering. Demokrati är historiskt sett en europeisk och västlig 

företeelse (Karvonen, 2008:181). Denk och Silander (2007:56) hävdar att i de länder där det 

finns flera religiösa grupper ökar risken för konflikter. Varje religiös grupp gör gällande att 

deras religion är ”den enda rätta” vilket kan ge upphov till stridigheter. Genom historien har 
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härskare knutit sin egen ställning till religiösa föreställningar, där den världsliga makten anses 

ha ett gudomligt ursprung (Karvonen, 2008:62). I länder där Islam har ett starkt inflytande 

används ofta citat från Koranen i både konstitutionen och i skolundervisningen. De muslimskt 

styrda länderna utgör ett stort inslag bland diktaturerna i världen, där finns ofta motstånd mot 

att införa demokratiseringar med hänvisning till ländernas muslimska traditioner. Den 

sekulära socialismen har inte så stor dragningskraft i länder där Islam dominerar. Det har 

kommit kritik emot FN-deklarationen om mänskliga rättigheter i länder som är styrda med en 

muslimsk värdegrund.  

 

3.3 Ekonomiska faktorer 

Forskning visar att länders ekonomi har betydelse för den demokratiska utvecklingen. Jag har 

här undersökt ekonomisk teori som rör demokratiutveckling.  

 

Enligt moderniseringsteorin går ekonomiskt välstånd och demokrati hand i hand, där 

demokratin kännetecknas av utvecklade ”moderna stater”, medan icke-demokratiska styren är 

typiska för outvecklade samhällen (Karvonen, 2008:46). Demokratisering främjas av en hög 

ekonomisk välfärdsnivå – där grundtesen är att ekonomisk välfärd främjar demokratisering 

(Denk & Silander, 2007:40). Länder med hög ekonomisk välfärd har också i större 

utsträckning demokratiska styrelseformer, medan länder med lägre ekonomisk välfärd i större 

utsträckning har icke-demokratiska styren. Forskning visar att länder med högre medel-

inkomst (520-5810 dollar per capita) visar större sannolikhet för att demokratisering införs. 

Det vill säga länder med låg medelinkomst har i högre grad icke-demokratiska styren. Länder 

med blandekonomiska styren är oftare demokratier, medan länder med socialistiska styren 

oftare har ickedemokratiska styren (Denk & Silander, 2007:41).  

 

I länder där den ekonomiska makten är koncentrerad till ett fåtal makthavare, är även de 

politiska besluten koncentrerade till ett mindre antal individer. I de fall det ekonomiska 

välståndet är högt men koncentrat till ett fåtal personer förhindrar detta utvecklingen mot 

demokratisering (Denk & Silander, 2007). Länder med en hög industrialisering har oftast 

bättre förutsättningar för demokratisering, medan länder där jordbruket dominerar och makten 

är koncentrerad till ett fåtal, där ligger ofta den politiska makten också hos ett litet antal 

styrande. Teoretiska resonemang utgår från att ekonomiska resurser kan omvandlas till 

politiska resurser. Fördelning av ekonomiska resurser innebär möjligheter till deltagande och 

konkurrens mellan personer och politiska partier (Denk & Silander, 2007:43). Fördelningen 
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av de politiska resurserna förväntas ha betydelse för maktförhållandena i samhället och 

därmed ge ökade möjligheter till demokratisering. 

 

3.4 Internationell demokratipåverkan  

Demokratifrämjande åtgärder är en starkt bidragande orsak till ökad demokratisering, där 

internationell samverkan haft betydelse för det som skett under de senaste decennierna (Denk 

& Silander, 2007:75). Jag har här studerat internationella demokratifrämjande åtgärder med 

det avser jag: handlingar som syftar till att stödja demokratisering i andra länder.  

 

Vetenskaplig forskning visar att internationella strukturer och globalisering påverkar alla 

delar av världen till att bli mer öppna samhällen. Internationella organisationer som FN och 

Afrikanska Unionen (AU) understöds genom den allmänna globaliseringen. Demokratiska 

handlingar som riktas mot de politiska eliterna kallas top-down, och handlingar som riktas 

mot medborgarna kallas bottom-up. Det tredje alternativet är när både de politiska eliterna och 

medborgarna utgör målgrupp för demokratifrämjande handlingar (Denk & Silander, 2007). 

De aktörer som främst arbetar med demokratifrämjande åtgärder är utrikesministrarna, där 

man vill se att de demokratiska rättigheterna sprids till övriga världen. Demokratifrämjande 

åtgärder kan delas in i följande tre grupper (Denk & Silander, 2007:76–77):  

 

1) Politiska metoder, vilka är de mest använda i syfte att främja demokratisering. De kan 

bestå av: politiska samtal, politisk rådgivning, att samla information eller av olika 

expertgrupper, vilket kan innebära möten om demokratiska fri- och rättigheter. 

Samtalen kan också utgå från värden som är relaterade till välfärd. 

 

2) Ekonomiska metoder: vilket syftar till att använda sig av ekonomiska resurser för att 

påverka makthavarna med begränsningar av resurser, där olika sanktioner kan bli ett 

påtryckningsmedel. Det kan också innebära att man lockar ett land med resurser i form 

av bistånd. Syftet med handlingarna är att länder ska demokratiseras.  

 

3) Militära metoder, det är metoder som ofta används när politiska och ekonomiska 

metoder misslyckats. Det kan exempelvis vara: hot om våld eller användandet av våld 

mot ett land. Påverkan kan bestå i att stödja en regim mot antidemokratiska krafter, 

eller att stödja grupper som arbetar för demokrati. Som en sista utväg kan man 

intervenera landet, där man kan ställas under internationell kontroll av exempelvis FN.  
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3.5 Civilt motstånd 

När ett land går från auktoritärt styre till demokrati kan det civila upproret ha en avgörande 

betydelse för hur ett land kan undvika en förändring utan våld. Jag har därför studerat hur det 

civila motståndet kan se ut samt vilken inverkan det kan ha på diktatoriska regimer.  

Jag har använt mig av Sharps (1993) teorier om civilt motstånd. De olika metoderna 

förekommer ofta i kombination med varandra, vilket i regel ökar trycket mot den sittande 

regimen. Ibland händer det att regimernas militär agerar passivt mot folket, vilket då 

understödjer den civila revolten genom att militär inte ingriper med våld mot demonstranter. 

Sharp (1993) hävdar att det finns sex olika kategorier av civila krafter som kan förmå en 

regering att avgå med fredliga medel enligt följande:  

1) Medborgarna kan vägra att ge regeringsmakten legitimitet genom att exempelvis 

förneka eller protestera att valresultat stämmer, vilket gör det svårt för regenten att få 

trovärdighet hos folket. 

2) Medborgarna kan på olika sätt bekämpa lydnaden mot staten genom att uppmana till 

civilt uppror mot myndigheter och därigenom undergräva tillförlitligheten. 

3) Medborgarna kan vägra att samarbeta med regimen (exempel på detta var när 

danskarna under andra världskriget vägrade att överlämna danska judar till Nazi-

tyskland). 

4) Medborgare kan flytta ut från landet eller ta bort sina materiella egendomar till 

utomlandet. Folket kan vägra betala skatt och därigenom skada statens finanser, 

befolkningen kan också vägra köpa varor från regeringen. 

5) Medborgarna kan underminera regimens möjligheter att fungera genom att använda 

arbetskraften till olika protester och generalstrejker. 

6) Medborgarna kan undergräva regimens förtroende genom att underminera och få över 

lojaliteten hos statens säkerhetsstyrkor (militär, polis) där folket uppmanar till myteri. 

Folket kan uppmana armén att upphöra med sanktioner mot befolkningen, eller förmå 

militären att vägra utföra repression mot befolkningen (Sharp, 1993). 
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4. Resultat och analys 

Jag har i denna del använt mig av teoretiska ansatser och kopplat ihop det med mina resultat 

och därefter gjort en analys. I detta kapitel har jag för avsikt att besvara min forskningsfråga: 

Varför uppstod den egyptiska revolutionen under 2011? 

 

4.1 Egyptens politiska styre  

Freedom House (i Karvonen, 2008:78) gör gällande att 46 procent av världens länder var 

demokratiska stater under 2005, antalet hybrida var 30 procent och 23 procent var diktaturer. 

Mubarak hade under 30 år styrt Egypten genom ett auktoritärt samhälle, där makteliten bestod 

av den egna familjen, oligarkier och rika affärsmän (Denk & Silander, 2007:24). Folket i 

Egypten har inte stått i aktiv opposition mot diktaturen, de oppositionella har ansets vara 

farliga eller som representanter för utländska makter. Världsbanken (2011) visar i sin statistik 

att Egypten under 2008 hade en rankning på sex, där sju är det sämsta när det gäller politiska 

rättigheter. Det egyptiska folket saknade rätten att välja sin regering, rätten till yttrandefrihet 

och utan tryck– pressfrihet. I Egypten finns internationella människorättsorganisationer som: 

Amnesty International och Human Rights Watch. Organisationerna har uppmärksammat den 

egyptiska befolkningen på arresteringar gjorda utan grund (Gelvin, 2012:29). Egyptens regim 

har kritiserats för omfattande och systematisk tortyr av politiska fångar, år 2007 hade fler än 

20 000 egyptier suttit fängslade utan rättegång en del i åratal. Trettio dödsfall hade inträffat på 

grund av polisvåld (Björklund, 2011). Gelvin (2012) anser att med de auktoritära systemen 

som finns i arabvärlden så ges det inga möjligheter att uttrycka missnöje, därför kan en 

konfrontation mot en regim komma plötsligt genom ett folkligt uppror såsom i Egypten 2011.  

 

4.1.1 Politisk opposition  

Det har under flera årtionden byggts upp islamistiska partier i arabländerna, dessa har fått ett 

allt större gehör (Gelvin, 2012:28). Islamistiska partier har format den sociala bakgrunden till 

vad som hände under den ”arabiska våren”, men deras politiska krav var inte med bland 

demonstranternas krav (Joffé, 2011). Innan upproren fanns det flera Islamiska krafter som var 

etablerade, där det Muslimska brödraskapet (MB) var bäst organiserat. MB är ett islamistiskt 

parti som grundades på 1920-talet, partiets ideologi grundar sig på Koranen och vänder sig 

mot sekularisering och modernisering av samhället (Gelvin, 2012:29). Ett annat oppositions-

parti är Al Nour-partiet (muslimska salafister), de är en minoritet av konservativa muslimer, 

de tolkar Islam utifrån en sträng tolkning av Koranen (Sharp, 2012). Det har under lång tid 

funnits en politisk utbredning där högerextrema salafister spridit religiösa övertygelser. Flera 
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högerextrema muslimska grupper har genom olika uttalanden utmålat västvärlden och då 

framförallt Israel och USA som fiender till arabvärlden. Kifaya (”Det räcker nu”) är ett 

egyptiskt politiskt parti där det finns allt ifrån nationalister till kommunister och islamister, 

partiet var det första som krävde Mubaraks avgång (Gelvin, 2012:48). Kifaya inspirerade det 

förbjudna Muslimska brödraskapet att bli mindre försiktigt och öppet kräva verkliga politiska 

reformer. Kefaya har minskat i betydelse sedan 2005, men de var med och organiserade i så 

kallade ”flash mobbs” 2011, där de tog kontrollen över områden på Tahirtorget i Kairo och i 

Alexandria. Sedan 2005 har muslimska extremister funnits med och debatterat i olika forum, 

de har fått väljare med sig i Algeriet, Egypten och Jordanien. Det finns också en 

utbrytargrupp ur Muslimska brödraskapet som heter al-Wasat (Centern) vilka räknas som 

relativt moderata islamister. Muslimska brödraskapet undvek att vara inblandad i början av 

revolutionen, det var först när protesterna varit i gång ett tag som de gick med i 

demonstrationerna (Ahmed, 2013). Joffé (2011) hävdar att islamistiska partier inte haft någon 

avgörande betydelse för upproren. Det fanns däremot enskilda individer bland islamistiska 

partier som hade ledande positioner under revolten. 

 

Muhammad El-Baradei – tidigare chef för Internationella atomenergiorganet IAEA – bildade 

tillsammans med Asmaa Mahfouz 6: e aprilrörelsen, den startades som stöd för textilarbetare 

när de gick ut i strejk 2008. Under upproret var El-Baradei med och organiserade strejker i 

Alexandria och Kairo (Gelvin, 2012:49). Det finns också nyliberalistiska sekulära partier som 

hävdar att marknader reglerar sig själva och att alla individer är rationella, självständiga, 

frihetsälskande och generösa, vilket uppmuntrar till demokrati. Bradley (2012) menar att 

Egypten har en lång tradition av att leva i ett mångfasetterat samhälle, där olikheter accepteras 

och att stora delar av folket inte vill leva i en islamistisk stat. Bradley (2012:16) hävdar att de 

sekulariserade politiska partierna förlorade presidentvalet 2012 på grund av att de inte var 

organiserade och inte utsåg en klar ledare. Frågan om extrema islamistiska partier är i högsta 

grad en aktuell och brännande fråga, det har höjts röster om att det egyptiska upproret 

eventuellt skulle kunna leda till islamistiska styren liknande det i Iran (Joffe, 2011; Bradley, 

2012). Gelvin (2012) hävdar att det fanns fyra utmärkande drag för de Nordafrikanska 

upproren: regimernas brutna härskarkontrakt, stor ungdomsarbetslöshet, matkris och makt-

fullkomliga system utan politiska säkerhetsventiler. Det egyptiska folkets frånvaro av 

politiska rättigheter och fängslandet av politiska fångar kan ha inverkat på upproret, men jag 

anser inte att det haft någon avgörande betydelse. Däremot kan polisövergreppen mot 

enskilda egyptier ha haft inverkan på delar av folket, vilket kan ha sporrat till protester.  
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4.2 Kulturella och religiösa förklaringar  

Den arabiska kulturen och religionen har starkt inflytande i hela Nordafrika, båda faktorerna 

präglar hela det egyptiska samhället. Jag har här analyserat om det finns kulturella eller 

religiösa förklaringar som kan ha legat till grund för upproret. 

 

Denk och Silander (2007) hävdar att kristendomen dominerar i stater som har demokrati där 

grundtesen är att sekularisering ökar möjligheten för demokratisering. I Egypten har den 

arabiska kulturen starkt inflytande när det gäller: livsstil, mat och klädstil, det finns dessutom 

en tydlig kulturell uppdelning mellan man och kvinna. Många byar i Egypten har levt ett liv 

under total isolering från omvärlden, där världsliga och religiösa föreskrifter har varit samma 

sak. Forskning visar att ett aktivt föreningsliv förväntas främja en demo-kratisering. I Egypten 

har det i stort sett varit förbjudet för föreningar eller organisationer att sammanträda. I en 

studie av Ovdahl och Wahman (2006) visar de med statistiskt signifikant resultat att arabisk 

kultur har en negativ påverkan på demokratiutveckling. I studien framgår det inte vad som 

innefattas i ”arabisk kultur”, begreppet kan ha kulturellt, politiskt, socialt eller religiöst 

innehåll. Det kulturella inflytandet i länderna kring Nordafrika har en stor inverkan på folkets 

sätt att tänka och tolka omvärlden vilket troligen förhindrat en demokratiseringsprocess. Den 

kulturella spridningen i Egypten har också påverkats genom media och då framförallt genom: 

tidningar, tv och internet. Lynch (2012) hävdar att tv-kanalen Al-Jazeera har bidragit till 

upproret och varit en revolutionär kraft, kanalen har störst publik i arabländerna och nästan 

allt innehåll har sitt ursprung från ett ”arab-islamistiskt” perspektiv (Lynch, 2012:79). 

Stepanova (2011) hävdar att sociala medier var av stor betydelse för att organisera protester, 

demonstrationer och sprida information via nätet, där Facebook var överlägsen Al-Jazeera när 

det gäller snabbheten och spridningen av information. Facebookgruppen ”Vi är alla Khaled 

Said” startades av Ghonim Wael (2012) vilket påverkade egyptier med tillgång till internet. 

Kritiker menade att det endast var en liten del av egyptierna som hade tillgång till internet och 

att regeringen hade stängt ner nätet före händelserna den 28 januari 2011. Det kan också ha 

inverkat att personer som advokaten Mohamed Farouk Hasan tände eld på sig själv i protest 

mot en rad socioekonomiska orättvisor (Dagens Nyheter, 2013). Demonstranternas innovativa 

sätt att använda teknologi med sociala medier ökade den politiska kostnaden som den 

egyptiska militären utsatte sig för (Erickson Nepstad, 2011). Gelvin (2012) och Joffé (2011) 

hävdar att varken mobiltelefoner eller sociala medier som Facebook, You-tube och Twitter 

orsakade revolutionen, däremot spelade media en viktig roll för organisering upproret.  
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Ytterligare kulturell förklaring är att cirka 25 procent av befolkningen i Egypten är 

analfabeter, varav de flesta bor på landsbygden (Gapminder, 2013). Analfabetism har 

betydelse för hur befolkningen tillgodogör sig information. Företrädaren i dessa samhällen är 

Imamen eller byäldsten, deras ord kan då bli ledande för vad som uppfattas som norm eller 

rättesnöre av befolkningen. Karvonen (2008:51) hävdar att kulturen är meningsskapande, han 

menar att kulturen skapar en värdegrund för vad som anses vara rätt och fel i samhället.  

 

Kristendomen dominerar i stater som har demokrati, grundtesen är att sekularisering ökar 

möjligheten till demokratisering. Egypten består till 90 procent av muslimer resterande 10 

procent är kristna Kopter, vilket bidragit till spänningar mellan religionerna. Muslimerna är 

indelade i två religiösa grupper där den övervägande delen i Egypten är sunni och den mindre 

gruppen är shiiter, vilket också skapat oror. Indelningen av sunni och shiiter kom efter 

profeten Muhammeds död år 632 (Gelvin, 2012:2). Det är i grunden samma tro på profeten 

Muhammed och på Koranen som alla muslimer har. Islam har en framträdande roll i det 

Egyptiska samhället, det används ofta citat från Koranen i både konstitutionen och i skol-

undervisningen. Kopterna har under lång tid varit diskriminerade och utsatta för skändningar, 

de har spelat en stor roll socialt i samhället men har saknat politisk inflytande. Bland 

diktaturerna i världen utgör de muslimskt styrda länderna ett stort inslag, det finns ett 

motstånd att införa demokratiseringar. Religiösa företrädare var inte med i organisering av 

revolten, det hade heller inte ledande roller i protesterna (Gelvin, 2012). Jag anser att varken 

kulturella eller religiösa faktorer orsakade upproret. Kulturföreteelse genom media spelade 

däremot en betydelsefull roll för organisering av upproret. 

 

4.3 Ekonomiska förklaringar 
 

Statsvetenskaplig forskning visar att länder med låg ekonomisk välfärd i större utsträckning 

har icke-demokratiska styren (Denk och Silander, 2007:40). Jag vill här analysera om 

upproret kan ha förorsakats av ekonomiska villkor.  

Under 2011 presenterade den japanska investmentbanken Nomura en lista på de länder som 

skulle ”krossas” vid en matkris, där Egypten fanns på en sjätte plats (Gelvin, 2012:21). Det 

fanns huvudsakligen två skäl till varför en matkris hade gjort länderna i norra Afrika särskilt 

sårbara. Större delen av den egyptiska befolkningen bor kring Nilen, bönderna är beroende av 

bevattningssystem, men på grund av klimatförändringar med minskad nederbörd och sinade 

vattennivåer har skördarna uteblivit. Den andra faktorn var den ekonomiska politiken, enligt 

FN-organet FOA (United Nations Food and Agriculture Organization, 2011) hade priserna på 
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matvaror ökat dramatiskt mellan: 2010 och 2011. Majs ökade med 74 procent, vetet gick upp 

84 procent och matolja ökade med 57 procent. När detta inträffade hade den egyptiska 

regeringen inte reglerat sin valuta och eftersom världens matpriser sätts i dollar gick priserna 

på spannmål och matvaror upp dramatiskt, det uppstod en brödkris. Gelvin (2012) menar att 

staten tog rollen som landets ekonomiska motor genom omfattande nationalisering av landets 

tillgångar, och genom att höja skatterna, samt att erbjuda generösa subventioner av basvaror 

för en majoritet av befolkningen. Forskning visar att länder som domineras av jordbruk där 

ägandet är koncentrerat till ett fåtal individer ofta leder till att även politiska beslut hamnar 

hos de välsituerade och förhindrar en demokratisk utveckling (Gelvin, 2012). I Egypten lever 

44 procent av befolkningen på mindre än två US-dollar (ca: 14 kronor) om dagen, de räknas 

som extremt fattiga och har inte mat för dagen (Gelvin, 2012:34). Det är 32 procent av 

innevånarna som är mellan 15-29 år, av dessa är 60 procent arbetslösa där en högre utbildning 

är av liten betydelse för möjligheterna att få ett arbete (Gelvin, 2012:20). Korruptionen är vida 

utbredd i hela det egyptiska samhället och då särskilt inom stats-förvaltningen, en förklaring 

är att de statliga lönerna är så låga att det inte går att leva på. Ju längre man kom upp i makten 

ju mer korrumperade var de styrande, Mubarak hade tillgångar på över tre miljarder US-dollar 

när han blev arresterad (Gelvin, 2012:40). Gahrton (2012:34) hävdar att: förtryck, korruption, 

fattigdom och arbetslöshet var några av de faktorer som drev fram revolutionen. Teori visar 

att lägre ekonomisk välfärd i större utsträckning har icke-demokratiska styren, samt att 

ekonomiskt välstånd ska delas lika för att uppnå demokratisering (Denk & Silander, 2007). 

Min stutsats är att Egypten under lång tid haft en svag ekonomi, vilket stämmer in på teorier 

länder med icke-demokratiska styren. Forskning visar också att ekonomiskt välstånd och 

ekonomisk jämlikhet hänger ihop med demokratisering, vilket talar emot att en revolt skulle 

komma i Egypten. Jag hävdar därför i motsats till vad forskning visar, att dåliga humanitära 

förhållanden med matkris, fattigdom, korruption och hög ungdomsarbetslöshet sannolikt var 

avgörande faktorer för upproret. Egyptierna har utlovats bättre förhållanden under 2012, men 

fortfarande lever miljontals människor i slumområden under stor fattigdom. 

 

4.4 Internationella förklaringar 

Internationella strukturer och globalisering påverkar auktoritära styren och är bidragande 

orsaker till ökad demokratisering. Med internationella faktorer avser jag förhållanden utanför 

samhällen eller relationer mellan samhällen (Denk & Silander, 2007:67). I detta avsnitt har 

jag analyserat om internationella demokratifrämjande åtgärder haft betydelse för revolten.  
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Enligt beroendeteorin finns det ett ömsesidigt beroende mellan länder, där de utvecklade 

länderna formar inflytandet, stort oberoende från en auktoritär regim påverkar däremot 

demokratin negativt. USA har sedan 1970-talet levererat betydande bistånd till Egypten, där 

USA var den stat som var den största biståndsgivaren: politiskt, ekonomiskt och militärt. 

Under 2012 var biståndet 1.5 miljarder dollar utöver detta tillkommer lån på flera miljarder 

dollar (Sharp, 2012). USA hade intressen av att ha en arabisk partner i Mellanöstern där USA 

sett Egypten som en allierad. Avsikten med USA: s agerande var att öka stabiliteten i 

regionen kring Nordafrika (Sharp, 2012). Samtidigt har USA alltsedan Obamas tillträde som 

president 2009 haft som mål att dra tillbaka sina styrkor i Mellanöstern och då framförallt i 

Irak (Gelvin, 2012:143). USA: s demokratifrämjande åtgärder bestod information och olika 

politiska expertgrupper, samt att de deltog med ekonomiskt och militärt bistånd (Denk & 

Silander, 2007:76–77). Obama menade att kriserna i norra Afrika hotade USA: s ställning 

som allierad i dessa länder. USA var tämligen oförberedd på det som skedde under den 

”arabiska våren”. Innan revolutionen var det inte många som lyssnade på de politiska 

forskarna i USA, de hävdade att problemen kunde stegras och ge upphov till kriser i hela 

Nordafrika. Högerextremistiska muslimska organisationer i arabvärlden menar att arab-

länderna måste enas om att avbryta samarbetet med väst och bli mer självständiga. FN och 

Afrikanska Unionen höll sig passiva under det Egyptiska upproret till skillnad från upproret i 

Tunisien (där svenska JAS-plan deltog i en FN-insats). Passiviteten kan ha berott på att 

Egypten är det största arablandet med en stor militär på 900 000 man, det är därför inte lika 

lätt att intervenera. Under själva upproret (2011) påverkades inte relationen mellan USA och 

Egypten. I början av revolten tog USA en mer beskyddad inställning gentemot Mubarak. När 

demonstrationerna sen fortsatte med oförminskad kraft och den egyptiska militären ställde sig 

på civilbefolkningens sida beslöt USA att ta avstånd från Mubarak. De internationella 

påtryckningarna var betydande. Erickson Nepstad (2011) hävdar att USA–administrationens 

avståndstagande från den sittande regimen troligen var bidragande orsak till Mubaraks fall. 

Endast några dagar före Mubaraks avgång uttalade sig Obama: Presidenten måste avgå 

(Gelvin, 2012:144). Jag anser att USA: s ställningstagande mot den sittande regimen 

förmodligen var bidragande skäl till Mubaraks avgång. 

 

4.5 Civilt uppror 

Forskning visar att det finns det flera typer av civila krafter som kan förmå en regering att 

avgå genom fredliga medel i form av civilt uppror (Sharp, 1993). Jag har här analyserat olika 

former av civilt uppror, samt på vilket sätt det kan ha påverkat Mubaraks fall. 
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Den egyptiska revolutionen hade ingen klar ledare, upproret drevs av olika grupper och 

individer utan inbördes hierarki. Folkets rädsla för Mubarak hade gradvis brutits ner, det har 

förekommit spontana protester och strejker kring ekonomiska krav (Björklund, 2011:320). 

Varje gång bönder eller arbetare protesterade mot vattenbrist eller matbrist sände det ett 

viktigt budskap: ni är inte ensamma. I början av det egyptiska upproret bestod folkmassorna 

till större delen av ungdomar och i ett senare skede av folk från olika samhällsklasser, 

religiösa grupper och etniska tillhörigheter där det civila upproret var massivt. Erickson 

Nepstad (2011) hävdar att det civila motståndet var avgörande för utgången av revolutionen:  

 

1) aktivisterna hade en taktisk icke-våldsmetod som visade sig fungera bra. De störde 

ordningen och skapade en nationell kris som tvingade militären att välja sida,  

2) demonstranterna intog en icke–våldsprincip vilket ökade chanserna för att militären 

skulle förbli passiva – det var svårare för militären använda våld mot obeväpnade 

civila. Om oppositionen hade använt våld så är det möjligt att militären hade ställt sig 

på regimens sida och uppfattat demonstranterna som radikala terrorister,  

3) demonstranternas innovativa sätt att använda teknologi med sociala medier – särskilt 

när det gäller Egypten – ökade den politiska kostnaden som militären utsatte sig för. 

Om militären istället hade ställt sig på Mubaraks sida och attackerat demonstranterna, 

hade krafttagen mot den civila befolkningen skapat internationella fördömanden. 

Konsekvenserna kunde ha blivit brutna diplomatiska förbindelser och handels-

sanktioner mot Egypten (Erickson Nepstad, 2011). 

 

Demonstranterna hade en taktisk icke-våldsmetod som visade sig fungera bra vilket ökade 

chanserna för att militären skulle förbli passiva. Förmodligen hade det blivit ett alltför högt 

pris för militären att betala om de ställt sig på Mubaraks sida. Om militären använt våld mot 

demonstranterna kunde detta ha skapat internationella fördömanden där följderna kunde ha 

blivit brutna diplomatiska förbindelser och handelssanktioner mot Egypten. Enligt Erickson 

Nepstad (2011) var det av avgörande betydelse för utgången av revolutionen att militären var 

lojal mot den civila befolkningen. Revolterna i Tunisien och Libyen påverkade hela regionen, 

vilket troligen påverkade folket i Egypten till att göra uppror. Jag anser att det civila upproret 

i samverkan med militärens beslut att inte använda våld mot demonstranterna hade en 

avgörande betydelse för Mubaraks avgång. 
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5. Slutdiskussion 

Egypten styrdes av en auktoritär regim där det var otillåtet för oppositionella att ha möten 

vilket omöjliggjorde partibildning och föreningsliv. Folket saknade dessutom rätten till 

yttrande–, tryck– och pressfrihet. Det finns inga belägg för att det egyptiska revolten hade 

någon klar ledare, upproret drevs av olika individer och av grupper utan inbördes hierarki. Jag 

hävdar att det politiska förtrycket samt frånvaron av politiska rättigheter kan ha inverkat på 

delar av befolkningen, men var inte avgörande orsaker för upproret.  

 

Egypten hade under flera årtionden lidit av ekonomisk recession med: fattigdom, matkris, 

korruption och hög ungdomsarbetslöshet. Enligt moderniseringsteorin går ekonomiskt väl-

stånd och demokrati hand i hand – där grundtesen är att ekonomisk välfärd främjar demokrati-

sering – vilket talar emot att en revolution skulle ske. Jag hävdar i motsats till vad forskning 

visar att dåliga ekonomiska och sociala förhållanden var avgörande skäl för upproret.  

 

Forskningen visar att islamistiskt styrda länder såsom Egypten kan ha negativ inverkan på 

demokratisk utveckling. Denna studie visar att de islamska företrädarna agerade passivt och 

saknade ledande roller under upproret. Däremot fick de islamistiska partierna med Muslimska 

Brödraskapet en stor betydelse i det efterspel som följde. Kulturpåverkan genom medier hade 

förmodligen en betydelsefull roll när det gäller organiseringen av upproret – däremot 

orsakade medierna inte revolutionen. Jag anser att varken kulturella eller religiösa faktorer var 

utslagsgivande för upproret. 

 

Enligt internationell beroendeteori formar utvecklade länder inflytande på auktoritära stater. 

Egyptens främsta allierade och största bidragsgivare var USA. Obama tog en kort tid efter det 

att demonstrationerna pågått avstånd från regimen, det kan ha varit en bidragande orsak till 

Mubaraks avgång. Det geopolitiska läget med revolterna i Tunisien och Libyen inspirerade 

förmodligen det egyptiska folket till uppror.  

 

Det civila upproret bestod bland annat av stora demonstrationer främst på Tahrirtorget i Kairo 

och i Alexandria. Sannolikt var militären missnöjd med Mursis politik, de beslöt i ett tidigt 

skede att inte ingripa med våld mot demonstranterna, vilket var ett passivt ställningstagande. I 

de fall militären använt sig av våld mot folket hade troligen omvärldens reaktioner blivit 

repressiva. Folkets protester och militärens passiva hållning var sannolikt de två enskilt 

väsentligaste faktorerna under själva upproret, de var utslagsgivande för Mubaraks avgång 

och därmed grunden till politisk förändring av Egypten. 
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5.1 Efterspel av upproret 

Det Muslimska brödraskapet (MB) med Mursi allierade sig med militären efter Mubaraks 

avgång, de bildade ett interimistiskt styre inför presidentvalet 2012. Jag anser att Mursi vann 

presidentvalet 2012 för att Muslimska brödraskapet var ett erkänt parti och att det saknades 

etablerade regeringsalternativ till makten. De sekulariserade partierna förlorade på grund av 

att de var dåligt organiserade och för att de inte utsåg en klar ledare. Mot slutet av 2012 

lyckades Mursi hastigt och under närmast kuppartade former få författningsförsamlingen att 

lägga fram ett förslag på ny grundlag som sedan godkändes i en folkomröstning efter bara 

några veckor. Demonstrationer mot Mursi ökade, i juni 2013 var det mer än 22 miljoner 

egyptier som skrivit på protestlistor i en Tamarrod (revolt) med avsikt att avsätta presidenten. 

Egypten har en lång tradition av att leva i ett mångfasetterat samhälle, där stora delar av det 

egyptiska folket inte vill leva i en islamistisk stat. Den tredje juli 2013 störtades den 

demokratiskt valde Mursi av militären. Folkmassor jublade och firade, men ganska snart efter 

började Mursianhängare demonstrera mot militärens avsättning av Mursi, det har slutat med 

flera skadade och döda. I juli 2013 tillsattes det en interimistiskt militär regering där El-

Baradei ingår som vice president. Det är i augusti 2013 mycket oroligt och spänt läge i 

Egypten och det finns risk för inbördeskrig.  

 

6. Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka om de sekulariserade partierna får ökat antal röster 

bland befolkningen – eller om de islamistiska partierna kommer att dominera i nästa val som 

beräknas hållas under 2014. Det skulle också vara intressant att undersöka om upproret lett till 

ökad demokratisering av Egypten.  
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