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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Under 30 år var det svårt att ens föreställa sig att Egypten någon gång i framtiden skulle kunna 

genomföra ett demokratiskt val. För drygt två år sedan hände det oväntade trots allt, diktatorn Husni 

Mubarak störtades. Bara några månader innan kunde inte många ha förutspått att en stabil förtryckande 

regim skulle falla efter 30 år, och att ett nyval strax därefter skulle träda i kraft. Man kan fråga sig hur  

detta kunde gå till och hur en revolution så plötsligt kunde uppkomma med miljontals civila människor 

inblandade som engagerade sig. 

 

En av de främsta forskarna på området civilt motstånd är professor Gene Sharp. Han har lagt ned sitt 

liv på forskning om hur civilt ickevåldsmotstånd kan utföras på ett effektivt sätt. Enligt Sharp är civilt 

ickevåldsmotstånd mycket effektivt om man vet hur man ska använda det strategiskt
1
. Att militära 

motstånd behöver vara strategiskt är det sällan någon som ifrågasätter. Det verkar dock inte vara en lika 

stor självklarhet att det också behöver finnas en strategi i civilt motstånd för att lyckas. Att strategi gör 

ett civilt motstånd effektivt får Sharp stöd för i många historiska skeden
2
. Denna uppsats kommer 

därför att lyfta upp ämnet strategi i civilt ickevåldsmotstånd. Gene Sharp tar i sina teorier upp faktorer 

som bidrar till att ett ickevåldsmotstånd kan bli strategiskt. Han menar att strategi är ” att beräkna ett 

sätt att handla på som gör det mer troligt att ta sig från det nuvarande stadiet till ett framtida stadium”. 

Strategin bör vara noga planerad och bör sedan spridas vitt till alla medverkande
3
. Hur denna strategi 

kan spridas vitt till alla medverkande och hur en samordning av ickevåldsmotstånd kan ske är vad 

denna uppsats kommer att intressera sig av. I och med nya teknologiska sociala medier kan man idag se 

en intressant utveckling av sociala rörelsers samordning, och många diskuterar hur mycket nya sociala 

medier kunnat effektivisera revolutioner. Detta har inte minst uppmärksammats de senaste åren till 

följd av den arabiska våren. Fallet som kommer att studeras i detta arbete är taget just från den arabiska 

våren, nämligen den Egyptiska revolutionen 2011.   

                                                 
1 Sharp, G. 93.Sharp, Gene. 2005. Waging nonviolent struggle. Extended Horizons Books. London 

2     Sharp, G. 93.Sharp. 

3 Sharp, G. 93. Sid. 81.  
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1.2 Uppsatsfokus 

 För att kunna göra motstånd mot en diktatorisk regim menar Gene Sharp att hela befolkningen måste 

vara väl medveten om det beräknade sättet att handla på mot regimen för att det ska vara effektivt. Vad 

som dock inte framgår i Gene Sharps teori är hur civilbefolkningen kan bli medvetna om de beräknade 

handlingarna och hur de kan spridas vitt till alla medverkande. Utifrån teorin framstår civilbefolkning 

som om den skulle vara en centraliserad rörelse som enkelt och centralstyrt kan samordnas. Detta är 

sällan fallet. När en civilbefolkning dessutom lever under en förtryckande regim blir frågan om 

problemet ännu större; hur kan samordningen av en mångfaldig civilbefolkning gå till för att utgöra ett 

strategiskt ickevåldsmotstånd. För att kunna vidareutveckla Gene Sharps teori, har det i detta arbete 

valts att göra en fördjupning i kommunikationen och samordningen av en civilbefolkning.  

 

Ordet samordning kommer i detta arbete att definieras enligt Thomas W. Malones teori om samordning. 

Enligt Malone är definitionen av samordning ”den tilläggande informationsprocessen som utspelar sig 

när många, sammanhängande aktörer strävar efter att nå mål som en enstaka aktör som försöker nå 

samma mål inte skulle kunna uppnå”
4
. För att få reda på hur en civilbefolkning kan samordnas i ett 

strategiskt ickevåldsmotstånd blir så uppsatsens fokus ”genom vilken tilläggande informationsprocess 

kan civilbefolkningen bli medvetna om de beräknade handlingarna”.  Enligt Malone och Crowstons 

teori om samordning förklarar samordningsbegreppet frågorna ”hur kan övergripande mål bli översatta 

till handlingar?” och ”hur kan information bli delat mellan olika aktörer för att kunna uppnå det 

övergripande målet?”
5
. Översatt till detta fall behöver följande frågor kunna besvaras för att veta hur 

samordningen, det vill säga den tilläggande informationsprocessen, av strategiskt ickevåldsmotstånd 

kan gå till: ”genom vilken informationsprocess kan den beräknade strategin bli översatt i handlingar” 

och ”hur kan information spridas mellan de olika aktivisterna för att uppnå ett strategiskt 

ickevåldsmotstånd”. Dessa frågor kommer vara grunden till uppsatsens fortsatta fokus.  

 

1.3 Tillförande till tidigare forskning 

Även fast den arabiska våren 2011 nyligen utspelat sig finns det redan många undersökningar kring 

samordningen av upproren denna vår. Efter som att det är ett nytt undersökningsområde har det bara 

                                                 
4  Malone, T & Crowstone,K. 90. What is coordination and how can it help design ccoperative work system?  Hämtad: 

01.2013. Tillgänglig: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=99367 

5     Malone, T. 88.  

 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=99367
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under den tid som denna uppsats bearbetats uppkommit upp många nya studier kring kommunikation 

och samordning i den Egyptiska revolutionen. Många diskussioner går kring just de sociala medierna 

som anses vara en av de stora anledningar till att revolutionen blivit så effektiv. Exempel på böcker 

som skrivits på ämnet är Dan Thomssons bok: Away with the Gatekeepers: Social Media as a tool 

facilitating nonviolent struggle during 2011
6
, denna bok kom ut under den tid då detta arbete 

sammanställdes och hann därför inte få någon plats i uppsatsen. Många artiklar och uppsatser har 

skrivits likt den Nadine Kassem Chebib och Rabia Minatullah Sohail skrivit om ”The Reason why 

Social Media Contributed to the Egyptian revolution 2011” som beskriver Sociala mediers påverkan på 

revolutionen
7
.  Deras studie och liknande undersökningar har använts i detta arbete och hittas under 

källförteckningen. I de flesta tidigare studier har vikten lagts på effektiviteten i sociala medier. Till 

skillnad från tidigare forskning läggs det i detta arbete vikt vid alla olika exempel som kan hjälpa till att 

samordna ett strategiskt ickevåldsmotstånd, inte bara sociala medier. Vad som inte heller verkar ha 

funnits i tidigare forskning är kopplingen mellan samordning och just strategi i ickevåldsmotstånd. 

Tidigare forskning verkar ha fokuserat mer generellt på samordning av sociala mobiliseringar, ibland 

med den Egyptiska revolutionen som exempel. I detta arbete är det just strategin i ickevåldsmotstånd 

som är fokuset, och det är samordningen av strategiskt ickevåldsmotstånd som kommer att undersökas. 

Vad som också gör denna studie unik är att den inte bara utgår från källor som betraktat samordningen 

av revolutionen utan också prövar idén om hur strategiskt ickevålds-motstånd kan samordnas med hjälp 

av 5 förstahandskällor i form av aktivister som själva blivit samordnade under revolutionen. 

Förhoppningarna med denna uppsats är att kunna bidra till att utveckla ännu bättre och mer effektiva 

sätt att samordna en civilbefolkning i ett strategiskt ickevåldsmotstånd mot en diktatorisk regim. Med 

det sagt står inte författaren i detta arbete opartisk i anseendet demokratiskt styre kontra diktatoriskt 

styre utan tar ställning för demokrati.   

 

 

                                                 
6 Thomsson, D. 2013. Away with the Gatekeepers: Social Media as a tool facilitating nonviolent struggle during 2011. 

USA. 

7 Nadine, K C & Rabia, M S. 2011. The Reason why Social Media Contributed to the Egyptian revolution 2011. Saudi 

Arabien. Hämtad: 05.2013. Tillgänglig: 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcore.

kmi.open.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F1130944&ei=mZGvUcr2DumE4gS 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcore.kmi.open.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F1130944&ei=mZGvUcr2DumE4gS
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcore.kmi.open.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F1130944&ei=mZGvUcr2DumE4gS
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1.3 Syfte och frågeställningar  

1.3.1 Syfte 

Utifrån ovan beskrivna bakgrund är det övergripande syftet med denna uppsats: 

 Att beskriva hur en civilbefolkning kan samordnas i ett strategiskt ickevåldsmotstånd mot en 

diktatorisk regim 

 

1.3.2 Frågeställningar 

För att kunna uppfylla syftet gäller en första frågeställning huruvida ett ickevåldsmotstånd kan anses 

vara strategiskt eller inte. Då detta är en fallstudie av den Egyptiska revolutionen 2011, har 

frågeställningen formulerats enligt följande: 

  Kan det civila motståndet under den Egyptiska revolutionen anses vara strategisk?  

 Var samordningsaktörer och aktivister medvetna om de faktorer som Gene Sharp 

identifierar som nödvändiga för ett strategiskt ickevåldsmotstånd?  

 

Med grund i Malone och Crowstones (1990) teori om samordning, har en andra frågeställning 

formulerats på följande sätt: 

 Hur blev informationen kring den Egyptiska revolutionen delad till olika aktörer för att 

samordna det som ansågs vara strategiskt? 

 Vilka kommunikationssätt kan olika aktörer använda för att informera och informeras? 

 

1. 4 Begreppsdefinitioner 

 

Strategi 

Att beräkna ett sätt att handla på som gör det mer troligt att ta sig från det nuvarande stadiet till ett 

framtida stadium 
8
. 

 

Motstånd 

Ett civilt motstånd riktat mot en diktatur.   

 

Ickevåldsmotstånd 

När civila människor använder sig av ett effektivt sätt att handla på utan våld för att göra motstånd mot 

                                                 
8 Sharp, G. 1993. Sid. 81.  
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en regim. När det i detta arbete talas om ickevåldsmotstånd syftar det till Gene Sharps syn på ett aktivt 

motstånd med hjälp av de olika metoder och tekniker som han beskriver det i sin teori.  

 

Strategiskt ickevåldsmotstånd 

När de som ska handla genom ickevåldsmotstånd är medvetna om det beräknade sättet att ta sig från 

det nuvarande stadiet till ett framtida stadium. Med andra ord när aktivisterna i detta fall är medvetna 

om strategin i ickevåldsmotståndet.  

Observera att ”strategi i ickevåldsmotstånd” och ”strategiskt ickevåldsmotstånd” inte definieras på 

samma sätt här. ”Strategi i ickevåldsmotstånd” är att beräkna hur man kan handla i ickevåldsmotstånd 

medan ”strategiskt ickevåldsmotstånd” är begreppet för när aktivisterna är medvetna om det beräknade 

ickevåldsmotståndet.  

 

Samordning 

Den tilläggande informationsprocessen som utspelar sig när många sammanhängande aktörer, strävar 

efter att nå mål som en enstaka aktör som försöker nå samma mål inte skulle kunna uppnå
9
.  

 

Egyptiska revolutionen 2011 

De 18 dagar från den 24:e januari 2011 till det att diktatorn Husni Mubarak avgick och lämnade över 

makten till militären den 11:e februari 2011
10

. 

 

1.5 Disposition 

I inledningen har uppsatsens fokus och dess syfte presenteras. Här har även begreppsdefinitioner 

beskrivits för att lättare kunna förstå begreppen i kommande text. Nedan följer en presentation av den 

Egyptiska revolutionen utifrån dokument och artiklar, gjort för att få en helhetsuppfattning av fallet. 

Efter det kommer de teoretiska ramverken att presenteras för att få en förståelse för hur empirin ska 

analyseras. Metodkapitlet följer sedan för att beskriva på vilket sätt uppsatsens syfte ska kunna uppnås. 

Därefter kommer ett empiri kapitel. Empiri kapitlet är uppdelat i två delar. I den första delen kommer 

samordningsaktörer och information under den egyptiska revolutionen att beskrivas utifrån böcker, 

                                                 
9 Malone, T. 1988. What is coordination Theory?Hämtad: 01.2013. Tillgänglig: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=99367 

10 Al Jazeera. 4.02.2011. Timeline: Egypt's revolution AlJazeera. Hämtad: 12.2012. Tillgänglig: 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/201112515334871490.html 

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=99367
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artiklar och dokument. I den andra delen kommer frågeformulär och intervjuer, där aktivister under 

revolutionen varit respondenter, att sammanställts under 8 kategorier.  Analysen som sedan följer är 

också uppdelad i två delar; en som analyserar den första delen av empirin, den som är byggd på böcker 

, artiklar och dokument, och en som analyserar den andra delen av empirin, den som är byggd på 

sammanställningarna av frågeformulären och Intervjuerna. Analysen kommer bygga på en teoretisering 

av Gene Sharps syn på strategiskt ickevåldsmotstånd. Detta för att se om det funnits en strategi enligt 

det empiriska material som framtagits. I analysen kommer det sedan att analyseras vilken Information 

som använts för att samordna det som ansetts strategi, för att slutligen applicera denna 

informationsprocess på en kommunikationsmodell. I slutet av arbetet kommer en sammanfattning av 

analysen nämligen slutsatsen. Slutsatsen följs av en diskussion om det slutliga resultatet under rubriken 

”slutdiskussion”.   
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2. Presentation av den Egyptiska revolutionen 2011 
 

Nedan kommer en presentation att göras av den Egyptiska revolutionen 2011 utifrån dokument och 

artiklar för att kunna få en allmän uppfattning och helhetsbild av revolutionen.  

 

2.1 Bakgrund till upproret  

Utifrån sett kan den Egyptiska revolutionen sett ut att ha uppstått plötsligt och impulsivt. Men i själva 

verket var upproren kulmen på många års jäsande missnöje. I 30 år regerade Hosni Mubarak med ett 

auktoritärt och diktatoriskt styre i Egypten i symbios med hans parti NDP. Som vise president fick 

Mubarak ta makten efter det att tidigare president Anwar el-Sadat blivit mördad av en missnöjd radikal 

islamist
11

. För att eliminera risken att ett mord som detta skulle ske igen började Mubarak sitt 

presidentskap med en våldsam kampanj mot radikala islamister. Redan här kunde man börja se ett tema 

i Mubaraks styrande nämligen att trycka ner befolkningen tills dess att de inte utgjorde något hot mot 

regimen längre. Mubarak blundade för fattigdomen som blev större och större under tiden då han 

privatiserade många företag och drog in på de statliga medlen till de fattiga. Detta i syfte att kunna 

vinna mer pengar från Världsbanken. Oppositionen blev mer och mer reglerad och alla oppositionella 

politiska möten kartlades
12

. En hemlig polisstyrka var utsatt för att tillfångata de som lockades till 

oppositionell aktivism 
13

. Valen som hölls var ofta våldsamma och andra partier än NDP hade inte stor 

chans att hävda sig 
14

. Det första valet på flera årtionden där fler partier än NDP kunde väljas var år 

2005, dock röstade endast 25 % av befolkningen och Mubarak vann med 88.5 % av rösterna. 

Korruptionen var utbredd och arbetslösheten växte
15

.  

 

                                                 
11 El-Shetehy, A. Arab Academy for Science & Technology, Republic of Egypt. Citizens' Perception of the Egyptian 

eGovernmental Portal After Revolution. Hämtad: 12.2012.  

12 Heiss, A. Journal of Third World Studies, Vol. XXIX, No. 1. 2012. The failed Management of a dying regime: Hosni 

Mubarak, Egypt's National Democratic Party, And the January 25 Revolution. Hämtad: 12.2012. Tillgänglig: 

http://www.questia.com/library/1G1-302297498/the-failed-management-of-a-dying-regime-hosni-mubarak 

13 Background Information Summaries. 2011. Egyptian Uprising 2011. Hämtad: 12.2012. Tillgänglig: 

http://search.ebscohost.com/  

14 Heiss, A. 2012.  

15 Background Information Summaries. 2011 

http://search.ebscohost.com/
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2.2 Händelseförlopp 

Tunisiens revolution som börjat i december 2010 startade en våg av en frihetskamp som snart därefter 

spred sig till Egypten
16

. Den 25:e januari 2011, nationaldagen för polisstyrkan, marscherar tusentals 

människor in i centrala Kairo där National Demokratiska Partiet, NLD, hade sitt kontor. Protester 

bryter även ut i stora delar av andra städer i landet
17

. Regimen skyller upploppen på det Muslimska 

Brödraskapet som förnekar att de står bakom. Polisen sprutar tårgas och vattenkanoner för att få tyst på 

folkhopen, som konstant ropar “Ner med Mubarak”
18

. Protesterna sprids och blir till ett stort civilt 

uppror i hela landet. Alla olika grupper av människor samlades, allt från advokater, studenter och 

ingenjörer. Många hade sina arbetsuniformer på sig för att visa på att de samtidigt strejkade från sina 

jobb. Detta medförde att den egyptiska ekonomin föll hårt bara på några veckor
19

. Många 

demonstranter rapporteras skadade och en del döda. Protestanterna gav trots motståndet inte upp och 

påpekade att de inte skulle upphöra förrän deras krav på Mubaraks avgång var genomförd
20

. Regimen 

försökte med alla medel att tysta upproren men ju mer våld de använde desto fler folk verkade samlas 

på gatorna
21

. Den 29:e januari annonserade Mubarak att han avskedat sin egen kabinett, men att han 

själv satt kvar på makten, en vise president skulle dock utses för första gången under all den tid 

Mubarak suttit på makten
22

. Detta mötte fortfarande inte folkets krav på Mubaraks avgång och 

protesterna fortsatte. Den 31:a januari annonserade militären öppet att de inte skulle använda sig av 

våld mot ickebeväpnade demonstranter trots att detta stred mot Mubaraks order. Från och med då blev 

militären istället en symbol för beskydd mot polisstyrkan
23

. Människor tältade på Tahrirtorget och 

protesterna fortsatte med en generell strejk där ännu fler var involverade, detta var den 31:a januari, 

man uppskattar att det varit över en miljon människor bara på Tahrirtorget den dagen
24

. Den första 

februari säger Mubarak att han inte kommer att ställa upp i nästa val, men vägrar att kliva av som 

president före valet
25

. Han lovar att reformera konstitutionen så att fria val blir obligatoriska och att 

ekonomin och jobb ska förbättras, vilket bara sågs som bedrägeri enligt många. Våldet fortsatte från 

regimens sida och rapporterna om skadade människor avtog inte, vid denna tid var de över 1500 

                                                 
16 Heiss, A. 2012. 

17 Background Information Summaries. 2011 

18 Al Jazeera. 14.02.201.  

19 Background Information Summaries. 2011 

20 Al Jazeera. 14.02.201.  

21 Heiss, A. 2012.  

22 Al Jazeera. 14.02.201 

23 Background Information Summaries. 2011 

24 Al Jazeera. 14.02.201 

25 Background Information Summaries. 2011 
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människor, olika uppgifter fanns på hur många som egentligen avlidit. Skottlossning rådde och andra 

vapen användes för att skrämma hopen
26

. Den 5:e februari avgick några ledare för Mubaraks parti, 

NDP, där ibland också hans egen son, Gamal Mubarak. Den 9:e februari spred sig strejkerna vidare till 

hela landet.  Tidigare hade Mubarak lättare kunnat kontrollera externa händelser men vid just denna tid 

hade hans kapacitet att kontrollera befolkningen försvagas. Det som bidrog till att hans makt 

försvagades var att splittringar och avvikelser inom partiet uppstått, han var gammal och i en process 

att överlämna makten till sin son och han hade dessutom länge avskärmat sig helt från folket vilket 

gjorde det svårt att nå ut
27

. Efter 17 dagars protester avgår Mubarak den 11:e februari och överlämnar 

makten till militären
28

.  

 

2.3 Kommunikationstillgångar under den Egyptiska Revolutionen.  

Kommunikationen under den Egyptiska revolutionen var speciell då de flesta antal av deltagarna hade 

en hög tillgång till moderna kommunikationsmedel
29

. I en undersökning på 560 personer år 2009 hade 

över 98 % datorer hemma, 88 % använde sin dator dagligen och av de övriga personerna använde 8 % 

en dator en gång i veckan.  95 % använde sig av internet varje dag, och över 96 % hade internet 

hemma. De flesta i undersökningen var mellan 19 och 35 år och även om denna urvalsgrupp inte heller 

helt speglade den generella utbildningsstandarden i Egypten så är undersökningens resultat ändå 

anmärkningsvärda
30

, detta eftersom medianen bland Egyptens befolkning är mellan 20 och 30 år
31

. 

Utöver datorer och internet sägs cirka 80 % av Egyptens befolkning på 80 miljoner människor, äga en 

mobiltelefon
32

. En viktig orsak till att Egypten hade en bra tillgång till intranät är att regeringen själv 

försett landet med detta för att kunna utveckla företag och kunna jämföra sig med den moderna världen 

på affärsmarknaden 
33

. Den 27:e januari började det dock bli störningar på nätet, Facebook, Twitter och 

                                                 
26 Al Jazeera. 14.02.201 

27 Heiss, A. 2012.  

28 CNN Breaking News. 02.11.2011. Egyptian Revolution: Egyptian president steps down, MubarakQuits and Egyptian 

celebrates; Egyppt & Oil Prices; Egypt: From Day of Rage to Departure. Hämtad: 12.2012. Tillgänglig: 

http://search.ebscohost.com/  

29 Journal of the United Service Institution of India, Vol CXL, No. 583. 04.2011. Social Media as a Catalyst in the 

Egyptian Unrest. Hämtad: 12.2012 

30 El-Shetehy, Adham. Arab Academy for Science & Technology, Republic of Egypt. Citizens' Perception of the Egyptian 

eGovernmental Portal After Revolution. Hämtad: 12.2012.  

31 Sizemore, Charles Lewis. 05.2011. The Arabic Spring and Demographic.Hämtad 05.2013. Tillgänglig: 

http://www.benzinga.com/11/05/1085794/the-arab-spring-and-demographics 

32 Journal of the United Service Institution of India. 2011 

33 El-Shetehy, A. Arab Academy for Science & Technology, Republic of Egypt. 

http://search.ebscohost.com/
http://www.benzinga.com/11/05/1085794/the-arab-spring-and-demographics
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Blackberry messanger blev svårt att använda. Regimen slog ned all internetservice och störde 

mobilnätet. Inte förrän den 2:a februari fungerade nätet bättre igen
34

.  

 

                                                 
34 Al Jazeera. 14.02.201. 
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3. Analytiska ramverk 
 

I detta kapitel kommer de teoretiska ramverk, som valts för att kunna analysera det empiriska resultatet 

att presenteras. Här kommer också faktorerna som empirin ska kategoriseras under att förklaras. Även 

den kommunikationsmodell som svaren kommer appliceras på i analysen, kommer presenteras här.  

 

3.1 Strategiskt ickevåldsmotstånd 

 

3.1.1 Gene Sharp i en kontext 

Många förebilder och teoretiker har studerat ickevåldsmotstånd. Gene Sharp är dock den nutida mest 

framstående av forskarna och den som idag är mest aktuell
35

.  Det pratas vitt och brett om ickevåld, 

men ickevåld som en strategi är det färre personer som pratar om och det är viktigt när man letar efter 

studier på ämnet att inte förblanda ”ickevåldsmotstånd” med det vardagliga uttrycket ickevåld, då det 

förra är ett mer aktivt planerat motstånd. Ickevålds begreppet började som en religiös , kristen och 

judisk, tradition där  det var viktigt att man aldrig svarade motståndaren med våld. Det mer moderna 

sättet att se på ickevåld startade i början av 1800-talet och det lades mer vikt på att förhindra det 

existerande våld och förtryck som finns genom aktiva handlingar. Motståndet sekulariserades mer och 

många olika organisationer och rörelser började använda begreppet. Som Stellan Vinthagen säger som 

undervisar i ämnet på Göteborgs universitet så ser man idag mer positivt på ickevåldsmotstånd och det 

är något som aktivt och strategiskt kan användas för att förändra politiska situationer. Mahatma Gandhi 

var en av de första större personerna inom idén om att använda sig av ickevålds-motstånd på ett mer 

aktivt och strategiskt sätt och som lyckades mobilisera tusentals människor i en politisk kamp
36

. Böcker 

har skrivits och undersökt effektiviteten i ickevålds-motstånd och ickevåldsmotstånd har visat sig vara 

mer effektiv än ett motstånd med våld, trots många människors generella uppfattning
3738

.  

 

                                                 
35 Sturfelt, L .2010. Ickevåld som motståndsstrategi.Lunds Universitet. Hämtad: 05.2013 Tillgänglig: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1609423&fileOId=1609437 

36 Stellan, V. Ickevåldsrörelsens Idéhistoria. Hämtad: 05.2013 Tillgänglig: 

http://www.resistancestudies.org/files/SVIVhistoria.pdf. Göteborhs Universitet 

37 Ackerman, P & Duvall, J. 2000. A Force More Powerful: A Century of Nonviolent Conflict. New York. Palgrave 

38 Sharp, Gene. 2005. Waging nonviolent struggle. Extended Horizons Books. Boston. 

http://www.resistancestudies.org/files/SVIVhistoria.pdf
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Anledningen till att just Gene Sharps forskning valts att användas som teori i detta arbete är för att han  

ansetts ha haft inverkan med sina idéer under den Egyptiska revolutionen och för att hans handbok haft 

en extra tillit och använts flitigt de sista åren. Dessutom har han som tidigare nämnts lagt sitt liv på 

forskning kring ämnet likt få levande personer idag
39

. Gene Sharp har skrivit många böcker under sitt 

över 80 år långa liv, men är idag mest känd för sin bok ”Waging Nonviolent Struggle” som beskriver 

olika fall i historien där ickevåldsmotstånd använts, samt sin handbok ”From Dictatorship to 

Democracy” som förklarar hur man kan handla strategiskt för att nå en politisk förändring
40

. Denna 

handbok har spridits världen över och är översatt till många olika språk  
41

. 

3.1.2 Teoretisering  

Som tidigare nämnts kommer ickevåldsmotstånd i detta arbete att kopplas till Gene Sharps sätt att se på 

hur ett motstånd bör gå till för att vara så effektivt som möjligt. För att kunna använda Gene Sharps 

studier och idéer i detta arbete har det därför valts att teoretisera något som egentligen framställs mer 

som instruktioner. Detta görs genom att välja att se på de instruktioner och idéer som framställs, som 

om de vore en teori, istället för beskrivande instruktioner. Det innebär att hans idéer under arbetet 

används som en mall för hur ett strategiskt ickevåldsmotstånd bör gå till för att nå bästa resultat.    

 

3.1.3 Sharps idéer 

  Sharp menar att en ickevåldshandling inte är passiv utan aktiv. Med andra ord handlar 

ickevåldsmotstånd om ett aktivt agerande emot fienden, antingen av tvingande karaktär eller av 

påtryckande aktioner. Hans idé om hur man berövar en diktator makten bygger på att förhindra 

motståndaren den humanitära tillförseln och samarbetet som behövs för att de ska ha någon makt och 

kontroll över befolkningen. Genom att göra motstånd med våld mot regimen spelar man på den arenan 

där motståndaren är som starkast. Det är därför viktigt att ta till andra strategiska medel som regimen 

inte kan stå emot. 

 

Definitionen av strategi enligt Gene Sharp är som tidigare nämnts: ”att beräkna ett sätt att handla på 

                                                 
39 Arrow, Ruridh. BBC. 21.02.2011. Gene Sharp: Author of the Nonviolent revolution handbook. Hämtats: 05.2013 

Tillgänglig: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12522848 

40 Sharp, Gene. 2005.  

41 Sharp, Gene. 1993. 
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som gör det mer troligt att ta sig från det nuvarande stadiet till ett framtida stadium” 
42

Gene Sharp tar 

upp fyra viktiga områden som är bra att tänka på om man vill beräkna sättet att handla på, dessa är 

följande; Grand Strategy som syftar på att aktionerna måste vara fokuserade och anpassade i sin helhet 

till det specifika fallet. Detta genom att veta vilket objektet man kämpar emot och att vara väl medveten 

om vad man har för resurser tillgodo. Strategy som syftar mer på huruvida, när och hur man ska införa 

aktionerna. Man bör veta hur man uppnår den maximala effekten och kunna förutsäga till viss grad vad 

aktionerna ger för konsekvenser. Man bör också veta hur man ska använda sig av framgången om man 

lyckats uppnå vad man velat. ”Strategy” är mer specifikt än ”Grand Strategy”. Tactics är ytterligare lite 

snävare än ”strategy” och syftar ännu mer på hur man går tillväga i specifika situationer. Dessa 

situationer kan uppstå under begränsade perioder, och appliceras under kortare perioder beroende på 

händelseförloppet. Methods syftar på vad man faktiskt gör, vilka medel och aktioner man använder för 

att göra motstånd. Dessa kan vara bojkott, strejker, kampanjer och så vidare
43

.  

För att kunna beräkna ickevåldsmotstånd noggrant måste man vara djupt insatt i det specifika fall där 

motståndet ska utföras. Det är också viktigt att alla inblandade är medvetna om det civila 

ickevåldsmotståndets grundprinciper, menar Sharp. Utförarna måste vara ihärdiga och disciplinerade i 

att inte använda sig av våld, samt samarbeta i enhet med de planerade strategierna
44

. För att kunna 

utveckla en strategi i ickevåldsmotstånd måste man ta hänsyn till många olika möjligheter, 

begränsningar och frågor, enligt Sharp.   

 

3.1.4 Teoretisk mall 

För att veta om aktivisterna varit medvetna om strategiskt ickevåldsmotstånd har det i detta arbete valts 

att plocka ut åtta faktorer som Sharp menar är viktiga att veta för att kunna utgöra ett 

ickevåldsmotstånd. De faktorer som valts är de viktiga komponenter som lyfts upp mest i Gene Sharps 

handbok om hur ett strategiskt ickevålds-motstånd bör gå till. Dessa faktorer kommer alltså att 

användas som en teoretisk mall i analysen och empirin kommer att kategoriseras och analyseras under 

dem. Förhoppningarna är att kunna analysera om aktivisterna varit medvetna om viktiga faktorer i ett 

ickevåldsmotstånd eller ej. De utvalda åtta faktorerna som aktivisterna bör vara medvetna om för att 

kunna utgöra ett strategiskt ickevåldsmotstånd är följande:   

                                                 
42 Sharp, Gene. 1993. Sid.81 

43 Sharp, Gene. 1993. 

44 Sharp, Gene. 1993. 
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1. Den sociala ordningen 

Något som behöver vara planerat är hur den sociala ordningen ska upprätthållas under konflikten och 

hur samhället kan fortsätta att möta de dagliga behoven för befolkningens välmående under motståndet.  

 

2. Den specifika motståndstypen 

Det är viktigt att man planerar den mest passande tekniken i motståndet mot diktatorn menar Sharp, så 

som vilka sätt man vill sätta press på motståndaren och hur man vill influera situationen. Det är också 

viktigt att de som medverkar är tränade i den specifika tekniken som valts.  

 

3. Det övergripande målet 

Gene Sharp menar att det är viktigt att alla är med på att man har samma mål. Den planerade strategin 

ska sträva till att uppnå objektet, det som i denna uppsats kallas det övergripande målet, det är därför 

viktigt att tydligt klargöra vad det övergripande målet är. Sharp tillägger att målet inte enbart bör vara 

att störta den nuvarande diktaturen, utan att tillsätta en ny demokratisk regering, annars finns det en stor 

risk att en ny diktator tillsätts efter den förra. Objektet bör vara att etablera ett fritt samhälle med en 

demokratisk regering. Ännu tydligare huvudmål är fördelaktigt.  

 

4. Tidsanpassning 

Enligt Sharp är det viktigt att välja en tid för sitt motstånd då den politiska situationen är mogen för det 

och när befolkningen är i rätt sinnesställning. Tidsanpassning är viktigt, vilken tid 

motståndskampanjerna ska ta plats måste vara i genomtänkt säger han.  

 

5. Diktatorns styrka 

En punkt som Gene Sharp ofta lyfter upp i sin bok ”From Dictatorship to Democracy” är att de som 

planerar strategier i ickevåld måste vara väl insatta i fallet och ha mycket kunskap om den rådande 

regeringen. Det är framförallt viktigt att veta vad diktatorns styrka är för att inte kämpa mot honom där 

han är som starkast. Sharp tar här upp som exempel hur diktaturer ofta har sin starkhet i militära styrkor 

och militär teknologi, varför kampen emot diktaturen inte bör ske på denna arena då civilbefolkningen 

är i underläge på den fronten.  
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6. Aktivisternas styrka 

På samma sätt som man behöver veta vad ens motståndare har för styrka behöver man också veta vad 

civilbefolkningens styrka är för att kunna utnyttja sina kapaciteter på bästa sätt. Gene Sharp säger att 

civilbefolkningens styrka är att de kan undgå diktatorns kontroll genom att inte tillföra den humanitära 

tillförseln och samarbetet som behövs för ge regimen makt. Om aktivisterna är tillräckligt uthålliga, 

disciplinerade och skickliga kan detta leda till att fler folk medverkar i deras motstånd, även de som i 

vanliga fall är neutrala, vilket gynnar styrkan hos aktivisterna.  

 

7. Externa aktörers inblandning 

Gene Sharp säger att man bör veta vilken status de aktörer som inte är direkt inblandade i motståndet 

har. Detta för att kunna avgöra om de kan vara till hjälp och stöd för aktivisterna under motståndet eller 

ej. Här menar han aktörer så som internationella organisationer eller övriga organisationer och partier 

som redan assisterar antingen den demokratiska sidan eller regimen, även fast de inte är direkt 

inblandade i motståndet. Gene Sharp menar att motståndet måste komma huvudsakligen från 

civilbefolkningen, men att det kan vara fördelaktigt att få support från internationella aktörer för att 

mobilisera världspolitiken emot regimen. Det kan även vara bra att få ekonomiskt stöd samt hjälp med 

att kommunicera säger Gene Sharp.  

 

8. Medvetenhet om framtida nytillsatta institutioner  

Gene Sharp lyfter konstant upp vikten av att veta vad nästa steg är efter det att diktatorn är störtad. Han 

nämner bland annat att det är bra att veta hur de rådande institutionerna kan användas i framtiden. Man 

bör veta om det finns institutioner som går att använda sig av i nya regeringen när den gamla är avsatt, 

om det finns institutioner som kan återanvändas från den gamla regimen och slutligen, vilka 

institutioner som behövs förnyas helt.  

   

3.2 Shannons och Weavers modell av en kommunikationsprocess 

För att kunna analysera hur samordningen, det vill säga den tilläggande informationsprocessen, gått till 

för att göra aktivisterna medvetna om det beräknade sättet att handla på har jag valt att använda mig av 
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Shannons och Weavers kommunikationsmodell. Många olika kommunikationsmodeller finns och olika 

teorier om hur ett budskap når fram till sin slutdestination. Just denna modell har valts på grund av dess 

tydlighet och enkelhet, vilket ökar chansen till förståelse och förenklar det i analysen då empirin ska 

appliceras i modellen. Modellen förklarar enkelt hur ett budskap går från en källa till en destination, 

man kan så följa hur informationsprocessen sett ut. För att budskapet ska nå destinationen från källan 

enligt Shannon och Weaver behöver den gå igenom en inkodare, en kanal och avkodare
45

.  

 

Meddelande:  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

 

Meddelande: Den idé eller tanke som ska förmedlas. 

Källa: Källan är ursprunget till vad som startar modellen, det/den som sänder meddelandet.  

Inkodare: För att meddelandet ska kunna bli sänt sker en inkodning, detta kräver något som fångar 

signalen av meddelandet och omvandlar det till ett bra format för att vidare kunna bli sent. Ett exempel 

på detta är så som en telefon fångar ett ljud för att sedan göra det till en elektrisk signal.   

Kanal: Kanalen är det som meddelandet färdas genom, det kan vara verbalt, radio, text, ljus, 

elektroniskt eller liknande.  

Brus: Bruset kan påverka kanalen så att meddelandet blir suddigt. Det kan vara fysiskt brus som gör att 

det är svårt att höra meddelandet men det kan också vara andra störningar som gör att meddelandet blir 

antingen avbrutet eller stört. 

Avkodare: Innan meddelandet når mottagaren måste det avkodas eller tolkas så att mottagaren förstår 

det. Avkodaren mottar meddelandet som källan har sänt ut.  Exempel på detta kan vara öron i ansikte 

                                                 
45 Shannon, Claude E. The Shannon -Weaver Model Defined. Hämtad 04.2013. Tillgänglig: 

http://www.uri.edu/artsci/lsc/Faculty/Carson/508/03Website/Hayden/ShanWeav.html 

Källa 
Inkodare Kanal Avkodare Mottagare 

Brus 

http://www.uri.edu/artsci/lsc/Faculty/Carson/508/03Website/Hayden/ShanWeav.html
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mot ansikte kommunikation, eller en telefonlur i ett telefonsamtal.  

Mottagare: Destinationen som meddelandet var tänkt för.  
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4. Metod  
 

I detta kapitel kommer en beskrivning på vilket sätt denna studies syfte ska kunna uppnås. Kapitlet 

förklarar hur operationaliseringen, valet av fallstudie, material och svarsbearbetning valts för att 

kunna svara på tidigare nämnda syfte med uppsatsen. Här kommer också en beskrivning av arbetets 

svagheter presenteras. 

  

4.1 Operationalisering 

Anledningen till att den Egyptiska revolutionen 2011 valts som fallstudie är för att kunna svara på 

syftet om hur strategiskt ickevåldsmotstånd går att samordna. Detta eftersom att ett motstånd utan våld 

med grund på ovanstående presentation använts av civilbefolkningen under denna tid, det finns så en 

chans att undersöka vidare om detta varit strategiskt ickevåldsmotstånd eller ej. För att vidare kunna 

analysera fallet har två analytiska ramverk valts som tidigare presenterats. Det första ramverket är 

teorin om vilka faktorer som är viktiga för att strategiskt civilt ickevåldsmotstånd kan ta plats, enligt 

Gene Sharp. Denna har valts för att kunna urskilja vad i den Egyptiska revolutionen som varit strategi i 

civilt ickevåldsmotstånd. I de fall som anses ha varit strategiska kommer det andra ramverket , 

kommunikationsmodellen som bygger på hur en kommunikationsprocess går till enligt Shannon och 

Weaver, att appliceras.  Denna har valts för att kunna analysera hur samordningen gått till, det vill säga 

vilka tilläggande informationsprocesser som använts för att aktivisterna ska ha kunnat bli medvetna om 

strategin i ickevåldsmotståndet.  

4.2 Val av fallstudie   

Som tidigare nämnts innefattar detta arbete en fallstudie om den Egyptiska revolutionen 2011.  

Anledningen till att det valts att göra en fallstudie är för att möjliggöra en mer ingående studie av hur 

informationsprocesser gjort aktivister medvetna om en strategi. Denscombe skriver i 

”Forskningshandboken” att fallstudier lämpar sig bra då mer invecklade processer ska undersökas, 

vilket det gjorts i denna uppsats. Om det istället hade använts en kvantitativ metod i denna studie hade 

det troligtvis varit svårt att greppa hela processen som ska undersökas i detalj. En kvantitativ studie 

hade å andra sidan gjort det lättare att generalisera slutsatserna, men risken att missa detaljerad 

information skulle fortfarande kunna finnas. Vad som dock kunde ha gjorts i detta fall är en 
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triangulering med både intervjuer, kvantitativa enkäter och andrahandsmaterial, detta hade gett en 

starkare reliabilitet till uppsatsen. Det är dock svårt att få tid och resurser för det i en kandidatuppsats 

som detta är. 

 

 Anledningen till att just den Egyptiska revolutionen 2011 valts är för att ett civilt motstånd använts i 

fallet, vilket gör det troligt att en viss medvetenhet funnits om strategiskt ickevåldsmotstånd. 

Protesterna under den Egyptiska revolutionen var dessutom annorlunda än många andra protester på så 

sätt att den inte hade någon tydlig ledare
46

. De egyptiska protesterna blir så extra intressanta ur ett 

kommunikations- och samordningsperspektiv. Frånvaron av ledarskap ger en fråga om hur 

samordningen gått till. Fallet är även aktuellt på grund av att det nyligen utspelat sig, vilket gör det  

lättare att applicera på nutida konflikter. Trots att fallet utspelat sig i vår samtid finns det dock 

svårigheter med att generalisera slutsatserna till resten av världen.  Detta eftersom att det överallt i 

världen inte finns samma resurser och tillgångar till medial teknik. Tekniken går dessutom snabbt 

framåt och redan nu efter två år kan det finnas andra tillgångar till medieteknik än vad det gjorde då. 

Trots detta är förhoppningarna om att andra fall, där ett motstånd mot en diktatur behövs samordnas, 

ska kunna dra lärdom av slutsatserna i detta arbete. 

 

Den Egyptiska revolutionen definieras vara de 18 dagar från och med det att den första stora protesten 

skedde på Tahrirtorget den 24:e januari till det att diktatorn Husni Mubarak avgår och lämnar över 

makten till militären den 11:e februari. Det läggs inte någon vikt vid huruvida detta var ett lyckat fall 

eller ej. Än i denna dag vet vi inte vad konsekvenserna av revolutionen blev då oroligheterna 

fortfarande pågår i landet och många påstår att revolutionen ännu inte är avslutad
47

. Vi vet dock att 

civilbefolkningens motstånd under våren 2011 lyckades att avsätta en diktator
48

.  

 

4.3 Insamling av material 

Detta arbete baseras på två empiriska delar. Den första empiriska delen är baserad på material som 

                                                 
46 Journal of the United Service Institution of India, Vol CXL, No. 583. 04.2011. Social Media as a Catalyst in the 

Egyptian Unrest. Hämtad: 12.2012.  

47 The The Atlantic. 28.01.2013. Egypt's unfinished revolution: Two years later. Hämtad: 05.2013. Tillgänglig: 

http://www.theatlantic.com/infocus/2013/01/egypts-unfinished-revolution-two-years-later/100447/ 

48 Al Jazeera. 4.02.2011.  
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böcker, dokument och artiklar kring den Egyptiska revolutionen och den andra delen är baserad på 

frågeformulär och intervjuer med aktivister som varit aktiva under revolutionen.  

Den första delens material är insamlad mest från sekundära källor som beskriver vilka 

motståndsaktörer som funnits under revolutionen och hur information har delats under denna tid. 

Exempel på dessa är BBC och alJazeeras nyhetsrapportering, tidigare studier kring samordningen av 

revolutionen samt andra rapporter om den Egyptiska revolutionen 2011. Vad som dock fått mest vikt i 

den första delen i empiri kapitlet är en bok skriven av Wael Ghonim som anses ha varit en av de största 

samordnarna av revolutionen. Boken är en  biografi om hur han gick till väga för att motivera tusentals 

människor att protestera. Han sägs ha nått ut till över en halv miljon människor. Denna bok har fått 

mycket plats eftersom att den dels är en förstahandskälla och dels för att den hjälper till att ge slutsatsen 

en högre reliabilitet då denna person påverkat över en halvmiljon aktivister under revolutionen. Boken 

är också extra aktuell för studien då Wael Ghonim som samordnare visade sig vara inspirerad av 

tänkare inom ickevåld. Den första delen byggd på böcker, dokument och artiklar har en större vikt i 

studien då det går att generalisera mer utifrån tidigare studier än ett fåtal aktivister som får representera 

flera miljoner människor.   

 

Det material som gör uppsatsen unik är dock den andra delen byggd på frågeformulär och Intervjuer. 

Dessa hjälper till att tydligare kunna spåra informationsprocesserna som behövs för att samordna ett 

strategiskt ickevåldsmotstånd. Som Martyn Denscombe skriver i sin bok ”Forskningshandboken”, kan 

intervjuer tillsammans med en helhetsuppfattning av ett fall vara till hjälp för att ge stöd eller 

tveksamheter till intervjuinnehållet
49

. Intervjuerna och frågeformulären ger arbetet en högre reliabilitet 

då materialet inte bara är hämtad från aktörer som samordnat revolutionens perspektiv utan också från 

aktörer som själva blivit samordnade. Den mesta tiden av insamlingen av material har lagts på den 

andra delen av empiri kapitlet, då frågeformulären och Intervjuerna varit mer tidskrävande att få tag på. 

 

4.3.1 Intervjuerna och frågeformulären 

Tanken med intervjuerna och frågeformulären var att de skulle förklara hur medvetenheten varit bland 

aktivisterna om strategin bakom genomförandet av motståndet och vilken information som fått dem 

medvetna. Det handlar om två intervjuer som gjorts via Skype, och tre frågeformulär som skickats till 

                                                 
49 Denscombe. M. Forskningshandboken, 98, Studentlitteratur Lund. Sid. 266 
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aktivisterna via e-mail, detta för att det inte funnits någon möjlighet att åka till Egypten för att göra 

intervjuer och tilldela frågeformulär på plats. Intervjuerna och frågeformulären bygger på att 

aktivisterna först har frågats huruvida de varit medvetna eller ej om en viss strategi, om fallet var ja har 

de sedan fått beskriva hur de blivit medvetna om detta. 

 

De intervjuer som gjorts är semistrukturerade. Det innebär att jag till viss del har frågor som är 

utformade på förhand men att jag till viss del även har lämnat frågor öppna för vidare fria frågor. 

Anledningen till att semistrukturerade intervjuer valts är för att de intervjuade kan utveckla sina idéer 

och tala mer utförligt om de ämnen som tas upp i en mer öppen intervju, så som Denscombe skriver det 

i sin bok ”Forskningshandboken”
50

. Med en semistrukturerad intervju kan man så behålla flytet i 

intervjun samtidigt som de standardfrågor som behövs till analysen fortfarande kan ställas. Vardera 

intervju pågick under cirka en timme. Intentionen var från början att enbart intervjuer skulle användas 

som svarsempiri, med de tidigare nämnda fördelar som anledning. Det är dessutom lättare att veta att 

frågan förståtts rätt om det finns en möjlighet till direkt kontakt med vidare möjlighet att förklara 

frågan om en antydan på missförståelse finns.  Det visade sig dock vara problematiskt att hitta 

människor som kunde ställa upp på hela intervjuer och därför valdes det att komplettera de få 

intervjuerna med frågeformulär som skickades ut via e-mail. Anledningen till att frågeformulär valdes 

var för att de är lättare att arrangera då intervjuaren och den intervjuade inte behöver komma överens 

om en specifik tid att mötas på. Vissa av aktivisterna tyckte dessutom att det skulle kännas lättare med 

frågeformulär på grund av språkbarriärens skull, ett frågeformulär skulle ge dem mer tid till tolkning av 

frågan och formulering av svaret.  En annan fördel med frågeformulär är, som Denscombe påpekar att 

man minimerar risken att svaren har påverkats av internpersonella effekter, det vill säga att intervjuaren 

skulle leda den intervjuade i en viss riktning. Frågeformulären har en högre standardisering än 

intervjuerna då möjligheten till att enbart svara ja eller nej på om de varit medvetna om en viss strategi 

fanns.  De hade också valet att utveckla svaren med egna ord om de ville. Till de frågor de svarade ja 

på, fanns en följdfråga om den information som använts för att de skulle bli medvetna om tidigare 

nämnd strategi. Frågeformulären fylldes i av aktivisterna och skickades tillbaka till mig via e-mail.  Då 

intervjuerna bidrog till mer utvecklade svar än frågeformulären kommer intervjuerna att ta mer plats i 

arbetet. Det kommer dock att tas lika mycket hänsyn till både frågeformulären och intervjuernas svar 

då svarsbearbetningen kommer att ske på samma villkor. 

                                                 
50 Denscombe. M. Forskningshandboken, 98, Studentliteratur Lund. Sid. 235 
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De fem respondenter som medverkar är alla mellan 20 och 30 år. Abasi 26, Mustafa 25, Edfu 24, Tahir 

30 och Sameh 21. Då aktivisterna blev garanterade anonymitet är namnen som används i arbetet   

kodade. Edfu arbetar inom kundservice, Tahir är fotograf och filmfotograf, Abasi är koordinator i en 

entreprenörsfirma och Sameh och Mustafa jobbar inom turism. Av professionerna att döma har de alla 

en inkomst och är läs- och skrivkunniga. Alla de personer som medverkade engagerade sig på olika sätt 

under revolutionen. På frågan, vad för slags aktivism de var involverade i emellan den 24:e januari och 

den 11:e februari 2011, var svaren genom att revoltera, ställa upp i olika NGO's, protestera och ringa 

vänner. Under denna tid var de flesta på plats runt Tahrirtorget i Kairo, undantaget Abasi som säger sig 

arbeta med sin egen NGO under denna tid, var exakt detta var framgår inte i svaret. Personerna som 

medverkar i arbetet har nåtts via internet. Två av dem var bekanta till bekanta. Tre av dem togs kontakt 

med via en Svensk- Egyptisk dialoggrupp på Facebook, som sedan innan var uppsatt för svenska och 

egyptiska demokratiaktivister. Fyra av de fem aktivisterna var från huvudstaden Kairo medan Abasi var 

från staden Benha.  

 

Det som kan sägas om urvalsgruppen är att det är en till synes homogen grupp. Det var enbart män som 

kunde medverka i arbetet, vilket inte speglar alla Egyptens civila aktivister. Att de alla hade jobb och 

var litterära i denna grupp speglar inte heller den totala befolkningen i Egypten där 30 % av de vuxna 

saknar läs- och skrivkunnighet
51

.  Att de alla var stadsbor kan förklara deras sociala status då 

landsbygden i Egypten står för stora delar av Egyptens höga procent av analfabetism. Åldern på de 

medverkande är dock relevant för undersökningen då den egyptiska revolutionen ofta sägs vara en 

ungdomsrevolution och medianen av befolkningen i Egypten är mellan 20 och 30 år
52

. Att fyra av fem 

aktivister vistades på Tahrirtorget under denna tid speglar en stor andel, över en miljon, av de civila 

aktivisterna under revolutionen.  

4.4 Analysering av data 

I uppsatsens analys blir empirin analyserad på tre områden; först kommer det analyseras vidare det 

funnits en strategi eller inte. Sedan kommer Informationen kring de fall där det funnits en strategi att 

analyseras och slutligen kommer denna information att appliceras på Shannon och Weavers 

                                                 
51 Lindhal, Y. Utrikespolitiska Institutet, Landguiden.  2012. Hämtad: 05.2013 Tillgänglig:  

http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Egypten/Utbildning 

52 Sizemore, Charles Lewis. 05.2011. 
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kommunikationsmodell.  

 

Strategi            Information            Informationsprocess  

 

Även analysen är uppdelad i två delar och böckerna, dokumenten och artiklarna analyseras först under 

en rubrik. Förhoppningen här är att kunna uttyda om information gått ut från samordnare för att göra 

aktivister medvetna om strategin. I andra delen analyseras sedan intervjuerna och frågeformulären 

under de åtta kategorierna, de utvalda faktorerna utifrån Gene Sharps teori. Förhoppningarna med den 

andra delen är att kunna uttyda vilken informationsprocess som gjort aktivisterna medvetna om 

strategin, för att se om det finns ett beräknande bakom deras medvetenhet. Anledningen till att 

intervjuerna och frågeformulären kategoriseras under faktorerna är föra att kunna analysera när 

aktivisterna varit medvetna om en viss faktor i strategi i ickevåldsmotstånd. I de fall där aktivisterna 

tolkats varit medvetna om strategin undersöks den information som skett för att de ska ha blivit 

medvetna för att sedan kunna applicera det på Shannons och Weavers kommunikationsmodell. 

 

Empirin kommer appliceras på Shannons och Weavers
53

 kommunikationsmodell på följande sätt: 

 

 

Strategin, det beräknade sättet att handla på. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Kommunikationsmodell. Bearbetning utifrån Shannon & Weaver 

 

Empirin appliceras i boxarna ovan. Meddelandet som ska bli förmedlat är den strategi som ska bli 

                                                 
53 Foulger, D. Brooklyn collage/CUNY. 2004. Models of The Communication Process. Hämtad 04.2013. Tillgänglig: 

http://davis.foulger.info/research/unifiedModelOfCommunication.htm 
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förmedlad. Destinationen i kommunikationsmodellen blir i detta fall aktivisten och informationskällan i 

kommunikationsmodellen blir de som vill förmedla det beräknade sättet att handla på, det vill säga en 

samordnare. Genom att göra detta kan vi se hur en informationsprocess kan se ut för att få en aktivist 

medveten om en strategi. 

4.5 Reliabilitet och validitet  

4.5.1 Reliabilitet  

Reliabiliteten i de första delarna av empirin och analysen kan till viss del anses vara hög då den  som 

tidigare nämnts till stor del bygger på en förstahandskälla skriven av en samordnare. De artiklar och 

rapporter som är använda kan ur ett strängt perspektiv ifrågasättas då den rapportering som skedde 

under och direkt efter revolutionen både fått kritik och beröm när det kommer till rapporteringars 

objektivitet.  

 

Reliabiliteten i frågeformulären och intervjuerna går också att ifrågasättas då det i vissa fall enbart 

svarades ja eller nej på frågor, gör detta att det är svårt att tolka vidare respondenterna förstod frågan 

korrekt eller ej. Reliabiliteten kan anses vara högre bland de två intervjuerna än de tre frågeformulären. 

Möjligheten till att göra fler intervjuer istället för att använda sig av frågeformulär hade därmed 

förstärkt arbetets sanningsenlighet, detta eftersom att det i intervjuerna varit möjligt att förklara 

frågorna bättre om den intervjuade antyder sig inte förstå frågan så som den var ämnad. I 

frågeformulären däremot, kan det lättare ha uppstått att frågorna missförståtts utan att detta 

framkommer i svaret. En annan bristande reliabilitet kan ha uppkommit i språkbarriären som fanns. Då 

förtydliganden blev svåra i frågeformulären blev språkbarriärerna svåra i intervjuerna. En av de 

intervjuade pratade bättre engelska och hans svar blev senare också lättare att applicera i analysen. I 

den andra intervjun var språkbarriärerna större vilket också försvårade analysprocessen då vissa frågor 

inte tolkades helt korrekt. Detta tyder på att en större reliabilitet och säkerhet på att personen svarade på 

frågan så som den var ämnad kunde ha funnits om språkbarriärerna inte varit där.  Arbetet kunde ha fått 

en ännu större reliabilitet om möjligheterna till att göra ansikte mot ansikte intervjuer hade funnits, då 

även kroppsspråk skulle kunna förminska missförstånd. 

 

4.5.2 Validitet 

För att validiteten i detta arbete ska bli hög gäller det att det som är ämnat att mätas också mäts; hur 
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den tilläggande informationsprocessen såg ut i de fall där aktivisterna och samordnare var medvetna 

om strategiskt ickevåldsmotstånd
54

. För att kunna dra rätt slutsatser om detta, förutsätter det att 

slutsatserna om vilken informationsprocess som tillkommit under revolutionen för att informera och bli 

informerad faktiskt bygger på de fall där det funnits en strategi i ickevåldsmotstånd. Den svaga punkten 

i detta arbete som kan göra validiteten svag är så om det undersöks vilken informationsprocess som 

tillkommit i fall där aktivisterna och samordnare inte varit medvetna om strategi i ickevåldsmotstånd. 

Detta misstag är något som kan vara förekommande i denna. 

 

I analysen byggd på böcker, dokument och artiklar kan detta misstag ha uppkommit då 

informationsprocessen har undersökts i alla de fall där motståndsaktörer/samordnare visat en indikation 

på att de varit medvetna om strategi i ickevåldsmotstånd. Efter som att enbart en samordnare, Wael 

Ghonim, har studerats mer detaljerat skulle de andra aktörerna, vars delade information också 

analyserats, kunna visa sig inte vara fullt medvetna om strategin. Det finns därmed en risk att vissa 

komponenter i informationsprocesserna inte informerat om det som enligt Sharp är strategi i ickevåld.   

 

I analysen av Intervjuerna och frågeformulären kan detta misstag också ha uppkommit eftersom 

informationsprocessen har undersökts i alla de fall där aktivisterna säger sig vara medvetna om vissa 

faktorer i en strategi. I de fall där aktivisterna också beskriver vad de var medvetna om, utöver att de 

var medvetna, kan det klargöras om det var just strategi i enighet med ickevåldsmotstånd de var 

medvetna om. I de fall som aktivisterna inte beskriver vad de var medvetna om utan enbart att de var 

medvetna, är det svårt att klargöra om det var just en strategi i enighet med ickevåldsmotstånd de var 

medvetna om. Företeelsen har dock valts att ses bort från i detta arbete, då själva medvetenheten i sig är 

en indikation på att strategiskt ickevåldsmotstånd förekommit, även om det inte kan förklaras varför 

den förekommer. Att jag ser bort ifrån denna implikation gör så att jag ibland generaliserar de 

informationsprocesser som kan ge en medvetenhet om en strategi i ett motstånd till att de också kan 

vara en informationsprocess för att ge medvetenhet om strategi i civilt ickevåldsmotstånd.  

 

 

 

 

                                                 
54 Kvale, S & Brinkmann, S. 2:a Upplagan 2010.1996. Den kvalitativa Forskningsintervjun. Studentlitteratur AB, Lund. 
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5. Empiri 
 

I detta kapitel kommer först empiri att presenteras utifrån böcker, dokument och artiklar.  En allmän 

presentation kommer att göras av aktörer, information och samordnare som är väsentliga för 

uppsatsens frågeställningar.  Efter det kommer intervjuerna och frågeformulären sammanställas. Det 

som är relevant för undersökningen kommer här att presenteras under de olika kategorier som plockats 

ut ur Gene Sharps ickevåldsmotstånds teori. Under varje kategori kommer först medvetenheten kring 

faktorn att presenteras, och efter det kommer det som sägs om informationsprocessen att presenteras.   

 

5.1 Empiri baserad på böcker, artiklar och dokument. 

5.1.1 Motstånds aktörer 

 

Det hade redan sedan innan den Egyptiska revolutionens uppkomst funnits många olika 

motståndsaktörer. Det största oppositionella partiet hade länge varit det Muslimska Brödraskapet som 

tidigare varit bannlyst men vunnit popularitet från majoriteten av befolkningen. En annan 

motståndsaktör var ungdoms aktivistgruppen “April 6:th Youth” som startade på Facebook 2008. April 

6:th Youth hade över 80.000 anhängare. En kamp bland många självständiga aktivister hade också 

länge pågått
55

. Bland dessa fanns många bloggare och människor som sade sig vara anhängare till Gene 

Sharps teorier, där fanns också äldre aktivister som kämpat ända sedan 60- och 70- talen mot 

regimen
56

. En annan motståndsaktör uppkom då en ung aktivist, Khaled Said, 17 år, blev mördad av 

säkerhetspolisen året innan revolutionen och ett stort Faceboorörelse startades som fick benämningen 

“Vi är alla Khaled Said”. Denna Facebookrörelse blev otroligt stor och anses idag ha varit en av de 

större orsakerna till samordningen av motståndet, varför det senare kommer en djupare beskrivning av 

uppkomsten av rörelsen ”vi är alla Khaled Said”
57.

 En annan betydande grupp var Kefaya. Kefaya är en 

“Egyptisk rörelse för förändring” som startade 2003 och har sedan dess genomfört olika kampanjer mot 

Mubarak
58

. En av Kifayas större influenser under revolutionen var då de uppmanade befolkningen till 

                                                 
55 Background Information Summaries. 2011 

56 Heiss, A. 2012. 

57 Journal of the United Service Institution of India. 2011 

58 Global Nonviolent Actoin Database. Kefaya protests Mubarak's referendum and re-election, Egypt, 2005. Hämtad: 

12.2012. Tillgänglig: http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/kefaya-protests-mubaraks-referendum-and-re-election-

egypt-2005     

http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/kefaya-protests-mubaraks-referendum-and-re-election-egypt-2005
http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/kefaya-protests-mubaraks-referendum-and-re-election-egypt-2005
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att fortsätta upproren tills dess att Mubarak avgått helt
59

. National association for Change var en annan 

grupp som uppkom 2010 då all annan opposition var svag. Gruppen var sammanslagen av olika 

politiker och aktivister och var menad för att kämpa för demokrati och en ny konstitution. Personer från 

de flesta oppositionella partier satt i denna organisation och organisationen var inte menad att vara ett 

parti i sig. Även denna grupp genomförde kampanjer och lyckades få miljoner människor att skriva på 

namninsamlingar med krav på att de ville ha en ny reform för fria och rättvisa val
60

. En annan 

motståndsaktör som fått en symbolisk oppositionsroll i protesterna var Mohamad El Baradei, före detta 

överhuvud för FN:s organ mot kärnvapen. Han spelade framför allt en stor roll då han uppmanade 

folket att fortsätta trots att Mubarak började ge efter, då han betraktade detta som bedrägeri från 

Mubaraks sida
61

.  

5.1.2 Information och Kommunikation 

 

Protesterna under den Egyptiska revolutionen var annorlunda på så sätt att de inte ansågs ha någon 

specifik ledare eller organisation som organiserade demonstrationerna så tydligt som man ofta kan se i 

många andra revolutioner
62

. Mycket av organiserandet av protesterna tog plats på Facebook, bloggar 

och Twitter. Med hjälp av de sociala medierna sägs revolutionen ha spridits extra snabbt
63

. En orsak till 

att sociala medier kunnat vara en stor hjälp i revolutionen sägs ha varit för att de är lättåtkomliga, och  

det är enkelt och gratis att registrera ett Facebook konto eller Twitter konto 
64

. Även tidigare nämnda 

FN arbetaren El Braid, sas ha använt sig av sitt personliga Twitterkonto och Facebookkonto för att 

uppmuntra befolkningen göra motstånd för en social förändring
65

. Sociala medier sägs även ha hjälpt 

människorna att veta vad som hände och vart. Befolkningen var inte längre beroende av eter medierna 

på samma sätt som innan de sociala medierna kom till för att få information. Redan sedan tidigare hade 

Egypten haft många bloggare som aktiverat sig politiskt, bloggandet blev därför en naturlig del i 

kommunikationen även under revolutionen
66

. Live TV var på plats under protesterna och konstanta 
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bloggrapporteringar om vad som pågick publicerades
67

. Internet sidan ”Rasd” var en annan sida som 

gav information under revolutionen. Sidan var länkad till ”vi är alla Khaled said”-sidan och hade 

många administratörer som konstant lade upp foton och videor på sajten för att informera, till sidan 

anslöt sig under revolutionen mer än 350 000 personer för att kunna bli informerade om situationen. 

Även Al Jazira och CNN var viktiga källor för bevakningen av händelserna
68

.    

 

Då stora delar av internet blev avstängt från den 27:e Janurai 2011 fick kommunikationen anpassa sig 

efter detta. För att göra det möjligt för människorna att kommunicera gick Tweet ihop med Google för 

att skapa “speak2tweet” vilket innebar att man kunde ringa på utländska nät och spela in 

Tweetmeddelanden via mobiltelefonen. För att sedan se meddelandena kunde människorna i Egypten 

ringa upp samma linje för att få tillgänglighet till dem
69

. Även satellit kanaler så som Al Jazira kunde 

undgå blockaden av Internet och fortsatte under denna tid att sända live sändningar för att informera 

om det som hände. Andra projekt utanför landets anordnades för att samtal från Egypten skulle kunna 

räcka för att sprida information till resten av världen
70

.   

 

Somliga säger att den första protesten på Tahrirtorget den 25:e januari som sedan spred sig hade 

planerats av en ung aktivist från April 6
th

 Movement som lagt upp en video om ett akut behov av 

agerande mot regimen. Hennes namn var Asmaa Mahfouz och hon uppmanade tusentals ungdomar 

genom sin video att samlas på torget. Även fast April 6
th

 youth anordnat demonstrationer tidigare hade 

aldrig så många dykt upp förut
71

. Även aktivisten Wael Ghonim som startade rörelsen ”vi är alla 

Khaled Said” sägs vara samordnaren av denna demonstration, vars egna berättelse om Samordningen 

kring motståndet kommer att presenteras nedan
72

.  

5.1.3 Samordnaren Wael Ghonim  

En person som sägs stå bakom starten av den Egyptiska revolutionen är Wael Ghonim, 

marknadsföringschef på google, som anses ha varit en av de som organiserat den första stora 

demonstrationen som sedan blev startskottet för hela revolutionen. Han manade till fredliga 

manifestationer, och säger sig vara inspirerad av Ghandi och andra människor som förespråkade 
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ickevåld 
73

.  

Efter mycket underliggande missnöje från Wael Ghonim över hur hans land fungerade och hur regimen 

behandlade människorna i Egypten blev en bild på hur en 29 årig kille brutalt mördats droppen som 

fick frustrationen att rinna över. Bilden var på Khaled Said som misshandlats till döds av 

säkerhetspolisen. Detta ledde till Waels vidare aktivism där han startade en Facebooksida, “vi är alla 

Khaled Said” sommaren 2010. Med denna sida ville han få människor att kunna identifiera sig med 

Khaled Said. Med uppmaningar som att “om vi inte gör något för Khaled Saids skull, kommer de döda 

oss i morgon” 
74

, ville han förena alla människor mot regimen, det som han kallade “förtryckaren”. Han 

var noga med att använda ett språk som alla förstod och undvika fackspråk och sådant som fick 

människor att distansera sig till sidan. Något som var viktigt i Ghonims skapande av sidan var att han 

ville göra den så demokratisk som möjligt. Med demokratiskt menade han att alla anhängare skulle få 

vara med och tycka och tänka om förslag på hur nya demonstrationer och kampanjer skulle 

genomföras. På sidan syntes snabbt hur många som tyckte förslagen var bra eller om de avslogs. 

Facebooksidan fick snabbt många anhängare, efter två minuter var de redan 300 anhängare, och efter 3 

månader var de över 250 000 anhängare. Detta var på hösten 2010
75

. På sidan lades bilder och 

filmklipp upp på människor som blivit torterade av polisstyrkan. Även youtube var ett ställe där han 

delade informationen.  

 

Wael Ghonim uppmanade på denna sida till demonstrationer och kampanjer. Efter den första 

demonstration som genomfördes vågade inte Ghonim uppmuntra till ytligare en demonstration direkt, 

då de hade varit för få och demonstrationen hade snabbt slagits ned. Detta till trots hade den uppfattats 

av många som positiv eftersom att det trots allt hade utmanat regimens makt. Istället började han sprida 

kampanjer på Internet för att väcka uppmärksamhet och medvetenhet. Han kallade det för en 

“medvetenhetskampanj”, exempel på detta var bland annat att alla bytte ut sina profilbilder på 

Facebook till en Egyptisk “martyr”, det vill säga någon som blivit misshandlad av polisen. Detta 

gjordes i syfte för att kunna locka fler folk till sidan  för att slutligen kunna förena människor till att gå 

ut på gatan. Han uttrycker det i ord som att han ville ta det “virtuella” till den “verkliga” världen, det 

vill säga omforma internet aktivismen till ett verkligt motstånd 
76

.  Andra kampanjer genomfördes i 
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proaktiva syften, så som att människorna uppmuntrades till att symboliskt rösta på Khaled Said då det 

var parlamentsval i November 2010. Efter många mindre kampanjer och tysta demonstrationer som 

samordnats via Facebooksidan kom så den stora dagen som blev startskottet på revolutionen. I boken 

revolution 2.0 beskriver Ghonim hur noggrant demonstrationen den 25:e Januari hade planerats. På 

Facebook gavs tydlig information och riktlinjer för hur det borde gå till. Uppslutningen den 25:e 

Januari blev mycket större än Ghonim eller någon annan kunde tänka sig, beskriver han. Han uttrycker 

det som att folkhopen tog kommandot gick snabbare fram på gatan än aktivisterna, med det menar han 

att en del av det rationella i planerande som genomförts innan hade svårt att styra befolkningen när de 

väl kom ut på gatan
77

. Wael Ghonim spred information för att göra de som demonstrerade medvetna 

om hur aktivisterna skulle gå till väga och veta varför de gjorde vad de gjorde. Han förklarade varför de 

protesterade med motiveringen att Egypten gick igenom sin värsta period på alla olika områden i 

samhället så som ekonomi, korruption, arbetslöshet och förtryck, och att detta inte längre bara kunde 

accepteras. Han beskrev också varför just den 25:e Januari var en bra dag att utföra en stor 

demonstration, då statspolisens nationaldag fick symbolisera polisens sammansmältning med folket. 

Det var dessutom en dag då människor var lediga och lätt kunde ansluta. Vidare förklarade han vilka 

som var målen med demonstrationen och vilka krav som skulle ställas på regimen. Dessa krav 

innefattade konstruktiva idéer för framtiden så som vilka lagar som borde ändras och omstruktureringar 

i regeringen, samt konstitution som enbart innebar en tvåårsperiod för presidentskapet. Han 

poängterade även att hoppet med protesterna var att få så många som möjligt att ansluta och mobilisera 

sig. Han sa också att det var viktigt att man höll ihop och aldrig gick färre än 10 personer när man var 

på väg mot protesterna. Även innan denna demonstration poängterade han att detta skulle vara en 

fredlig demonstration där man inte bemötte våld med våld. Han gav till och med instruktioner på hur 

man skulle gå tillväga om någon trots allt var våldsam, då man i dessa fall skulle göra en cirkel runt 

personen i fråga och sedan ta bort honom från demonstrationen. Han beskrev även hur ordningen i 

städerna och trafiken skulle bevaras och övriga detaljer runtomkring demonstrationen. Nummer till 

vissa aktivister som hade extra ansvar för de som blivit gripna av polisen gavs också ut
78

. Alla dessa 

instruktioner delades via Google Docs och mer än 50 000 aktivister blev informerade på detta sätt, 

utöver det blev instruktionerna delade på många andra forum så som webbsajter, Facebooksidor och 

Twitter.  
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Under motståndets gång fortsatte Ghonim att informera och instruera med hjälp av hans Facebooksida, 

hela tiden strävandes efter att vara så anonym som möjligt, med hjälp av en kompis som hjälpte honom 

att publicera saker från USA för att förminska risken att bli påkommen. Den 27:e Januari hade den nya 

planerade demonstrationen, som var tänkt att ske den 28:e Januari, nått en halv miljon människor. Då 

Facebook blockerades med jämna mellanrum fick Ghonim komma upp med nya sätt att publicera 

information på, så som traditionella e-mail. Den 27: Januari blir Wael Ghonim tillfångatagen av 

regimen. Wael beskriver vidare att under den tid som han satt fången blev medborgarjournalistik och 

sociala medier viktiga informationskällor till resten av världen om vad som pågick på Tahirtorget. 

Ghonim blev sedan inte friad förrän revolutionen var avslutad.  

 

5.2 Empiri baserat på frågeformulären och Intervjuerna  

5.2.1 Den sociala ordningen 

Medvetenheten: 

För att behålla den sociala ordningen bland demonstranterna säger Sameh att man hjälpte varandra. När 

alla kämpar för samma mål blir detta konsekvensen, säger han. Till exempel hjälpte man till att lära ut 

hur man skyddade sig mot tårgas, vilket hans kompis som var kemist började sprida. Tahir säger också 

att information för att klara av livet på gatan spreds snabbt, man visste hur man lagade en hjälm, hur 

man stod emot tårgas och hur man klarade av att skydda sig mot polisen, säger han. Tahir berättar vid 

ett tillfälle under intervjun hur han svimmade på torget efter att ha varit där en hel dag under stress, han 

tillägger att han sovit lite nätterna innan av framför allt rädsla för att gå ut på torget, då han med många 

andra trodde att han skulle dö. Han berättar också hur han senare blev sjuk för att de sov på torget tre 

nätter trots kyla. 

Information: 

Informationen som Tahir visste om hur man försvarar sig på gatan säger han var sådant som spred sig 

på internet, framförallt på Facebook, vilket hann komma ut innan internet blev avstängt. Som tidigare 

nämnts nämner Sameh att hans kompis, som var kemist, gav information om hur man kunde skydda sig 

mot tårgas.  
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5.2.2 Övergripande mål 

Medvetenhet: 

Tre av aktivisterna säger sig vara väl medvetna om vad huvudmålet med deras motstånd var. Tahir 

verkar inte lika säker på om han visste vad det gemensamma huvudmålet var. För honom själv innebar 

det att avsätta regimen för att få demokrati och frihet, vilket han från början trodde var ett gemensamt 

mål för alla, men som han insåg efter ett tag inte var fallet. Även Abasi svarar att det inte fanns något 

gemensamt huvudmål eller objekt. Efter det förklarar han att det berodde på att de saknades en strategi 

och ledare bakom denna revolution, han påpekar i samma mening att de som gjordes under 

revolutionen enbart var slumpartat agerande. Han säger efteråt att alla ville få Mubarak och hans son att 

försvinna ur deras kontroll, han fortsätter sedan att förklara att det inte fanns några vidare mål om vad 

som skulle ske efter detta. Han lyfter sedan upp hur det inte fanns en plan för nästa steg i revolutionen, 

och att målet därmed inte var klart. 

Information: 

Två av de som sa sig vara medvetna om huvudmålet med deras motstånd sa sig huvudsakligen ha fått 

informationen via Facebook. Sameh svarar att det mer specifikt var de Facebooksidor som opponerade 

polisens brutalitet som gav dem information om målen. Mustafa säger sig fått informationen om 

huvudmålet på Tahrirtorget där målet sedan innan var väl känt vilket spreds vidare på torget. Efter detta 

började även media att förmedla målet säger han. Tahir som sa sig vara osäker på om hans huvudmål 

var i samklang med andras, sa att detta mål var något han hade på sitt eget hjärta, och inte något som 

han fått information om ifrån någon annan stans.  

 

5.2.3 Motståndstyp 

Medvetenhet: 

Fyra av dem säger sig veta varför de använde sig av den specifika typen av motstånd som de gjorde. En 

av dem säger sig inte veta alls. De fyra som säger sig veta är alla eniga om att typen av motstånd som 

skulle användas var ett motstånd utan våld. Abasi säger att aktivisterna går att dela upp i flera grupper, 

där de mer välutbildade och de med en högre levnadsstandard utgör en grupp, och de som var utsatta i 

fattigdom en annan. Han menar att den första gruppen var medvetna om att metoden i motståndet 



C-uppsats; Försvarshögskolan  Hanna Sjödin 2013 

38 

 

skulle vara ickevåld, men att den senare gruppen avskydde Mubarak och regimen mer eftersom att de 

var i en mer utsatt situation, och därmed använde sig av våld. De fattigare svarade polisen med samma 

typ av våld som de själva blev utsatta av.  

Information: 

Sameh säger att han fått informationen om ickevåld genom sin religion, och att han själv även bidragit 

med att informera om typen av motstånd då han tidigare undervisat om hur man inte ska skada någon 

annan under ett motstånd. De outbildade människorna efterföljde de som var lärda och fick så reda på 

typen av motstånd som skulle användas tillägger Sameh. Vid ett annat tillfälle säger Sameh att det var 

de Facebooksidor som opponerade sig mot polisens brutalitet som också berättade om hur motståndet 

skulle gå till. Abasi säger att TV och många olika internationella organisationer informerade dem om 

att inte använda sig av våld. Han säger vidare att det internationella samhället hela tiden övervakade 

vad som skedde och att de därför inte kunde använda sig av något våld eftersom att de ville stå i 

samklang med det internationella samhället.  Tahir menar att aktivister i allmänhet gjorde ett bra jobb i 

att informera om att alla skulle använda sig av ickevåld i sina protester. Även organiserade rörelser så 

som 6:e April, Facebookrörelsen ”Vi är alla Khalid Sahid” var anledningar till att folk visste om vad för 

motstånd de skulle använda sig av. Han säger att det var ett väldigt mottagligt budskap och att alla 

tyckte att det var det rätta att göra. Han säger att fram till denna stund som han blir intervjuad är det 

någon som står och ropar ”fridfullt, fridfullt”.  

 

5.2.4 Tidsanpassning 

Medvetenhet: 

Fyra av aktivisterna tror sig veta varför just denna tid var en bra tid för revolutionen att utspela sig.  

Mustafa säger att det var en bra tid att starta på eftersom att det var statspolisens nationaldag den 25:e 

januari när de stora protesterna startade. Han säger vidare att protesterna var ett bra sätt att fira denna 

dag på. Även Abasi nämner statspolisens nationaldag som en anledning till att revolutionen startade 

denna tid. Många poliser använde sig av våld då protesterna bröt ut, vilket gjorde att fler demonstranter 

tog sig ut för att demonstrativt visa sitt stöd för aktivisterna emot polisen. Edfu beskriver varför denna 

tid var bra mer generellt då han säger att revolutionen i Tunisien gav dem en nytändning och gav 

aktivisterna hopp. I samklang med det säger Tahir att revolutionen var tvungen att ske just denna tid för 
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att mycket underliggande missnöje började explodera. Han nämner också den Tunisiska revolutionen 

som något som gav hopp om att saker kunde förändras. Sameh säger till skillnad från de andra att han 

inte tror att det var en specifik anledning till att protesterna startade just denna tid, och att det inte var 

planerat sedan tidigare, men att omständigheterna råkade göra det extra oroligt inför statspolisens 

nationaldag, och att protesterna denna dag visade att man inte tänkte fira denna dag för ”mördare”. 

 

Information:  

Ingen av respondenterna ger ett tydligt svar på hur de fått information om varför denna specifika tid var 

en bra tid att utföra demonstrationerna. Tahir nämner dock att en, vad han kallar ”kritisk massa” 

uppstod, med det menar han att då tillräckligt många människor går ut så utgår andra ifrån att det är 

dags att agera också. Han säger att anledningen till att så många kom ut och demonstrerade just den 

24:e, var för att det redan var så många ute och att folk drog ut folk. 

 

5.2.5 Diktatorns styrka 

Medvetenhet: 

3 av de fem aktivisterna säger sig vara medvetna om vad regimens styrka var. Abasi säger att styrkan 

hos regimen var att det var en diktatorisk regim och att den så kunde kontrollera landet. Mubarak kunde 

”stjäla” befolkningen, arrestera och använda polisen på sina egna villkor för att kontrollera människor 

på olika plan i samhället så som arbeten, universitet och övrig ”statsservice”. Vidare förtydligar han att 

det är just kontrollen via polisen som var regimens styrka. Mutafa menar också att polisen med sina 

som han kallar det ”huliganer”, var regimens styrka. Sameh säger enbart att han inte var medveten om 

diktatorns största styrka. Tahir säger att aktivisterna inte var medvetna om regimens styrka eftersom att 

allt som skedde under denna tid var väldigt spontant. Han säger i frågans kontext att inte ens de som 

var störst inom aktivism som han kände hade en plan för vad och hur saker kunde ske efter att 

revolutionen startat. Han nämner dock att alla som gick ut för att demonstrera den 28:e januari trodde 

att det var en stor risk att de skulle dö.  

Information: 

 Det är enbart Edfu som svarar på hur han fått informationen om regimens styrka, vilket han påstår sig 

ha fått genom historieböcker han läst.  
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5.2.6 Aktivisternas styrka 

Medvetenhet: 

Fyra av aktivisterna svarar att de visste vad deras styrka var som civila aktivister. Tre av dem svarar att 

styrkan de hade var att de var många tillsammans. Abasi säger att de tillsammans var runt 5 miljoner 

aktivister och att de hjälpte varandra. Mustafa säger att styrkan var att inget kan stå emot så många som 

kämpar tillsammans. Även Tahir säger att det bästa vapnet de hade som civila aktivister var att de var 

så många. Han påpekar att den största rädslan var att gå ut på gatan eller torget och upptäcka att ingen 

annan var där. Han säger att alla visste att det viktigaste var att vara många tillsammans och att vara 

ensam var livsfarligt. Att lita på varandra kom som en fundamental instinkt när man kämpade mot 

samma fiende. 

Information:  

Tahir menar att telefon och internet var de viktiga informationskällorna när det kom till aktivisternas 

styrka. När telefon och internet blev avstängt visste ingen hur starka de var som grupp för att man inte 

visste hur många som var ute, därmed blev många rädda för att gå ut under den tid som internet och 

telefoner var avstängt. Sameh menar att det var genom att läsa om Ghandi och Che Guevara som han 

blev upplyst om vad deras största styrka som civilbefolkning var.  

 

5.2.7 Externa aktörer 

Medvetenhet 

Fyra av de fem aktivisterna säger sig inte vara medvetna om vad tredje parts aktörer hade för roll under 

revolutionen. Abasi är en av de som säger sig inte veta, men fortsätter motsägelsefullt att berätta om de 

internationella aktörernas roll. Han tror inte att de internationella aktörerna så som Europa och USA 

och andra länder ville att revolutionen skulle lyckas av anledningen att de lärt känna Husni Mubarak 

och visste hur de skulle handla och interagera med honom.  Om Husni Mubarak skulle störtas så hade 

inte de internationella aktörerna vetat vad som skulle ske efter det, säger han. Abasi tillägger efter sitt 

uttalande att de internationella aktörerna bestämde sig senare i revolutionen att stå på demonstranternas 

sida, detta eftersom de ville stötta den sida som de trodde skulle vinna för att själva kunna dra fördelar 

av revolutionen. Detta gällde framför allt i-länder säger han. Abasi fortsätter berätta att de 
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internationella aktörerna senare lade mycket press på Mubarak för att hans kontroll över befolkningen 

skulle upphöra, men detta stöd var inget som demonstranterna på Tahrirtorget kände, de behövde själva 

försvara sig mot polisen, säger han. Slutligen medger Abasi att internationella aktörer hade någon slags 

roll i att sätta press på Mubarak. Tahir, till skillnad från de andra fyra, säger sig tycka att de 

internationella aktörerna alltid varit där, och att deras största uppgift var att förklara situationen för 

resten av världen genom internationell media. Tahir säger vidare att internationella organisationer även 

hjälpte en del människor som blivit arresterade av den egyptiska regimen. Han säger också att det var 

mycket konspirationsteorier om varför de internationella aktörerna försökte hjälpa till. Tahir fortsätter 

att berätta att det var många människorätts organisationer som varit i Egypten under en längre tid, men 

att dessa inte gjorde mycket ur aktivisternas perspektiv. Han säger att de internationella 

organisationerna som var på plats jobbade på officiella sätt och på så vis också blev de som blev 

”blockerade” av regeringen först då utlänningarna var de lättaste att ”fånga” säger Tahir. Det var 

tillräckligt många inhemska grupper som arbetade med fredligt motstånd bättre än de internationella, 

säger han. Mustafa däremot tänkte inte alls på de internationella aktörernas betydelse under denna tid, 

och han säger att de aldrig ens deklarerade sin status. 

5.7.2 Information  

Tahir säger att viss information som internationella aktörer förmedlade var väldigt tacksamt, så som en 

inspelad video av människor runt om i världen som sa att de stöttade aktivisterna i Egypten, vilket 

enligt honom hjälpte. Som Mustafa påstår så deklarerade inte internationella aktörer sin roll under 

revolutionen, och ingen information gick ut, enligt honom. Abasi nämner över huvud taget inte något 

om hur informationen nådde ut.  

 

5.2.8 Framtida institutioner 

Medvetenhet: 

Sameh och Abasi svarar att det inte fanns någon bakomliggande tanke om hur framtida institutioner 

skulle kunna formas. Mustafa säger att planen var att bygga ett demokratiskt system på starka 

institutionella pelare, men att detta tyvärr aldrig slagit igenom. Edfu säger sig ha vetat, men berättar 

aldrig hur detta skulle ha sett ut, han menar bara att stora delar av resten av världen var förebilder. Tahir 

säger att det alltid fanns tecken på vilka de minst korrupta institutionerna var och på så sätt kunde man 
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använda dessa institutioner tills de förra var avsatta. Han tar som ett exempel att många trodde att det 

var bra att använda sig av militären som institution i regeringen för att kunna avsätta Mubarak, och 

efter det kunde man även göra sig av med militären genom ett rättssystem.  Problemet, fortsätter Tahir, 

är dock att allt är korrumperat, även rättssystemet i Egypten, men han menar att det fanns de 

institutioner som var lättare att förändra senare och som var bättre än de rådande institutionerna. 

Egentligen skulle alla institutioner behöva förnyas, säger han, men detta var inte möjligt i deras läge. 

En av de största frågorna under revolutionen säger Tahir var frågan; ”om Mubarak blev avsatt, vem 

skulle då ta över?”. Abasi däremot, säger att planen för framtiden var att få en president genom en 

demokratisk process, men sedan säger han till skillnad från Tahir att ”nej, vi hade ingen plan för nästa 

steg”. Det var inget som var organiserat, allt drevs slumpmässigt menar Abasi. Han säger att de alla 

väntade på stöd utifrån, eller från landets egna kända personer som stod för de politiska ”varumärkena” 

som han uttrycker det. Många av dem som sa sig finnas där för att kunna skapa en framtida regering 

ville bara kontrollera hela situationen säger Abasi, det var svårt att lita på någon över huvud taget om 

framtiden.  

Information: 

Edfu säger att han fick informationen om hur institutioner skulle användas i framtiden genom att 

bevittna hela världen, hur han mer specifikt bevittnat världen framgår inte. Tahir säger att frågan om 

hur regeringen skulle se ut efter det att Mubarak var avsatt var något som man diskuterade på torget 

och fick därmed informationen därifrån. Man debatterade och spekulerade i detta tillsammans. Tahir tar 

sedan upp mer bakomliggande anledning till den information han visste om institutionerna och dess 

framtid. Han säger att för ungefär fem sex år sedan förekom det mycket påtryckningar från Bush-

administrationen att tillåta mer frihet för journalism och TV kanaler under Mubaraks regim. Under 

denna tid tillkom starka oppositionella tidningar och även oppositionella TV-kanaler som också gav en 

bild av de rådande institutionerna, hur korrupta de var och att de inte gick att fixa. Han berättar vidare 

att den information han fått innan revolutionen mest kom från tidningar och TV-kanaler som 

inkluderade debatter och intervjuer. Här nämner han bland annat Al Jazeera som en av källorna.  
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6. Analys 
 

I detta kapitel kommer empirin att analyseras och kategoriseras. Först kommer det första avsnittet av 

empiri delen att analyseras, det vill säga den som är grundad på böcker, dokument och artiklar. Här 

kommer först befintligheten av strategi i ickevåldsmotstånd att undersökas utifrån Gene Sharps teori, 

och sedan kommer informationen och informationsprocessen som delats om strategin att undersökas 

utifrån Shannon och Weaver. Efter det kommer den andra delen av empirin att analyseras, det villl säga 

empirin som är grundad på intervjuerna och frågeformulären. Den kommer att kategoriseras under de 

olika 8 faktorerna som är framtagna ur Gene Sharps teori. Under dessa kategorier kommer först 

medvetenheten om kategorin hos aktivisterna att analyseras och sedan kommer den använda 

informationen att analyseras. Slutligen kommer, under varje kategori, det som går att utläsa av 

informationsprocesserna appliceras i kommunikationsmodellen.  

6.1 Textanalys av böcker, dokument och artiklar 

6.1.1 Befintligheten av strategi i ickevåldsmotstånd 

 

Grundat på första avsnittet i empiri kapitlet verkar det ha funnits många olika aktörer som försökt 

samordna ett strategiskt ickevåldsmotstånd, det vill säga beräknat ett sätt att handla på för att göra en 

politisk förändring. Som man kan läsa var vissa av dessa aktörer direkt influerade av Gene Sharps teori, 

vilket gör det enkelt att dra slutsatsen att det var just ett strategiskt Ickevålds motstånd som dessa spred. 

Wael Ghonim nämner aldrig Gene Sharp som en specifik förebild men med grund i empirin kan vi dra 

slutsatsen att han var inspirerad av Ghandi och andra människor som förespråkade ickevåld. Detta visar 

att han hade direkta ickevålds planer då han samordnade demonstrationerna. Det blir tydligt att det 

funnits ett strategiskt ickevåldsmotstånd i planeringen när Ghonim ville sprida all information om hur 

aktivisterna skulle gå till väga under den första demonstrationen, för att göra de medvetna om varför de 

handlade som de handlade. Anledningen till att det blir tydligt är eftersom att Sharps syn på strategi i 

ickevåldsmotstånd är att aktivisterna ska vara medvetna om strategin i  motståndet. Trots att mycket 

verkat grundligt planerat sedan tidigare beskriver Ghonim hur folkhopen och spontaniteten ibland tog 

över rationaliteten, vilket gör att allt som skedde inte går att se som planerat.   

 

Sociala ordningen:  Det blir tydligt att det funnits en tanke bakom hur den sociala ordningen skulle gå 
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till under motståndet så som Ghonim beskriver det. Att utvalda personer fanns för att ta hand om de 

som blivit gripna av polisen fanns, är något som bevisar viljan att behålla en social ordning under 

demonstrationerna.  Även påståendet om att ordningen i trafiken skulle bevaras indikerar på detta.  

 

Det övergripande målet: Det blir tydligt att Ghonim försökte informera om gemensamma 

övergripande mål då han informerade om vilka krav som skulle sättas på Regimen. Då kraven handlade 

om vad som behövdes förändras i framtiden visar detta att Ghonim informerade om en strategi i enighet 

med Sharps teori. Detta eftersom att Sharp poängterar att målet ej enbart bör vara att störta den 

nuvarande diktatorn, utan att tillsätta en ny demokratisk regering. Även om banderoller och andra 

aktioner i början av revolutionen poängterade dessa krav som mål, kan man se att det slutliga slagorden 

blev att få ned Husni Mubarak. Gruppen National Association for Change verkar också ha velat sprida 

ett mål som innebar demokrati, och inte enbart att störta diktatorn. Detta med tanke på att de ville ha en 

ny reform och fria och rättvisa val.  

 

Motståndstyp: Ghonim verkar gång på gång mana till fredliga demonstrationer, det blir tydligt att 

typen av motstånd han informerade om skulle vara ett motstånd utan våld. Då tydliga instruktioner gavs 

under motståndet hur man skulle undgå våld och hur protesterna skulle gå till kan man dra slutsatsen att 

en strategi funnits i enighet med Sharps sätt att se på det. 

 

Tidsanpassning: Att tidspunkten för den första demonstrationen var planerad och inte enbart spontan 

går inte att undgå, både Asmaa Mahfouz från 6:e aprill och och Wael Ghonim från ”vi är alla Khaled 

Said” tycks ha planerat denna dag. Som man kan utläsa av empirin gjorde Ghonim aktivisterna 

medvetna om varför denna tid var en bra tid att starta en revolution på. Detta bevisas då han säger att 

Egypten gick igenom sin värsta period i historien på många fronter vid denna tid och att detta inte bara 

kunde accepteras. Han beskriver också varför just den 25:e Januari var en bra dag eftersom det dels 

blev en symbol och att det dels var lätt för människorna att samlas på gatan då de var lediga denna dag. 

Med dessa påståenden kan man utläsa att det fanns en strategi bakom tidsanpassningen för den 

egyptiska revolutionen.  

 

Diktatorns styrka: Det framkommer tydligt att det fanns en stor rädsla för regimen och 

säkerhetsstyrkan hela tiden. Brutaliteten i polisens våld verkar ha varit den största rädslan enligt 
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Ghonim Waels bok och var också det som hindrade många att våga agera från början, vilket indikerar 

att en viss medvetenhet funnits om diktatorns styrka så som Sharp ser på den, då han poängterar att 

diktatorn ofta har sin styrka i våldet. Utifrån den insamlade empirin i detta arbete är det dock svårt att 

se att dra slutsatsen om att medvetenheten att våldet var diktatorns största styrka använts i strategin. 

Det går dock att utläsa att detta sågs som det största hotet. Man kan därför dra slutsatsen att det till viss 

del fanns en medvetenhet hos Ghonim om denna faktor i strategin.  

 

Aktivisternas styrka: Grundat på empirin visste Wael tydligt att styrkan hos aktivisterna låg i att de 

var många, detta i enighet med Sharps teori som säger att styrkan hos civilbefolkningen ligger i 

mängden människor. Denna visshet fram då Ghonim informerar människorna om att de aldrig borde gå 

färre än tio åt gången och att hoppet var att få ut så många som möjligt på gatan. Själva idén med hans 

internetaktivism påpekas vara just att få ut så många som möjligt på gatan. Man kan därför se att en 

strategi funnits hos Ghonim kring denna faktor. 

 

Externa aktörer: Det framgår aldrig direkt om externan aktörer var med i beräkningen av 

samordningen. Däremot nämns det i empirin hur utomstående projekt i andra länder hjälpte till att 

sprida information till resten av världen och även till folket i Egypten då uppkopplingen i landet hade 

stängts ned. Det visar att det funnits en viss medvetenhet om externa aktörers roll i motståndet, men det 

framgår aldrig om de fanns med i beräkningen från början.  

 

Framtida Institutioner: Även fast det inte framgår tydligt hur exakt framtida Institutioner skulle 

kunna se ut i de planerna som Ghonim hade kan man utläsa att en idé om hur en framtida konstitution 

och omstrukturering i parlamentet skulle se ut. Detta indikera att det fanns en plan för framtiden och att 

en strategi så var befintlig. Även Gruppen National Association for Change, motståndsgruppen 

bestående av olika politiker, verkar ha planerat hur en ny konstitution skulle kunna se ut.  

 

6.1.2 Delning av information 

 

Att utläsa av den första delen av empiri kapitlet fanns många olika aktörer och samordnare som 

försökte sprida information om strategi. Bland dessa fanns bloggare som sa sig vara anhängare till 

Gene Sharp, och äldre aktivister som kämpat sedan 60 och 70 talet mot regimen. National Association 
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for Change verkar också ha använt sig av kampanjer och namninsamlingar för att få ut sitt budskap.  

Den före detta överhuvudet för FN:s motstånd mot kärnvapen El Baradei verkar också ha varit en aktör 

som spridit information om hur ett motstånd borde ta plats. Detta grundat på hur han informerade 

befolkningen att kämpa för en social förändring. Då Facebook och Twitter använts för detta blir sociala 

medier ett centralt sätt att dela information på. Motståndsrörelserna ”April 6
th

 Movement” och ”vi är 

alla Khaled Said” verkar vara några av de aktörer som haft större influens i samordningen och spridit 

mycket information. April 6
th

 movement verkar mestadels använt sig av Internet och videor för att 

sprida information.  Wael Ghonim verkar mest ha använt sig av Facebook och andra sociala medier för 

att få ut den Information han ville få ut. Grundat på empirin verkar ”Vi är alla Khaled Said”- rörelsen  

också ha använt sig av kampanjer och olika symboliska handlingar för att få ut information. Då ett 

ledigt vardagligt språk användes för att få ut Informationen på ett så lättbegripligt sätt som möjligt kan 

detta ses som en viktig komponent för att kunna dela Information. Även bloggar, live TV, Internetsajter 

som ”Rasd” och satellit kanaler verkar varit viktiga källa  för att kunna samordna ett ickevåldsmotstånd 

under revolutionen. Detta eftersom att de alla bevakade situationen och spred information så att 

aktivister kunde veta vad som pågick och vart, vilket gynnar aktivisternas beräkning av taktiska 

handlingar under motståndet. Google docs och ”speek2tweet” verkar ha varit viktiga sätt att kunna 

fortsätta dela information på även under den tid då Internet var avstängt.  

6.1.3 Informationsprocessen 
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Figur 3:  Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

6.2 Analys av intervjudatan 

6.2.1 Den sociala ordningen 

Medvetenhet: 

De enda två respondenter som antyder att de varit medvetna om någon slags ordning är Sameh och 

Tahir. Med grund på att de visste hur man skulle skydda sig på torget mot våld och tårgas kan man säga 

att de till viss del var medvetna om att social ordning borde bibehållas under ett motstånd. Samehs 

påstående om att aktivisterna hjälpte varandra på gatan tyder också på att en viss mån om social 

ordning fanns hos dem. Det framgår dock inte om de var medvetna om övriga medel som kunde 

behövas för att bibehålla den sociala ordningen, så som att möta de dagliga behoven under motståndet 

som Sharp nämner. Här kan Tahirs berättelse om hur han svimmade på grund av sömnbrist och hur han 

blev sjuk på grund av att de sov på torget trots kyla, ge ett intryck av att det inte var stort fokus på att 

möta de dagliga behoven.  

 

Två av de fem aktivisterna var till viss del medvetna om faktorn om hur social ordning kan 

upprätthållas i ett motstånd. Detta genom att de visste hur man skyddade sig på gatan mot våld och 

tårgas samt genom medvetenheten att man behövde hjälpa varandra på torget. 

Information: 

När det kommer till hur informationen nått aktivisterna om den sociala ordningen kan vi utgå från 

Tahirs svar om att internet och framför allt Facebook gav information om hur de kunde försvara sig. 

Detta kunde dock inte ske under hela revolutionen eftersom internet blev avstängt. Med hjälp av 

Samehs svar kan vi se att information från vänner som är mer specificerade inom ett ämne kan hjälpa 

till att sprida kunskap, som i detta fall Samehs kemistkompis gjorde om hur man kunde skydda sig mot 

tårgas.  

 

 Med det kan vi fastslå att internet och framför allt Facebook kan ge en viss medvetenhet om att social 

ordning bör hållas, även om ännu mer medvetenhet om hur man behåller den sociala ordningen under 

motståndet skulle ha infunnit sig i detta fall. Man kan också lära sig från dessa intervjuer att det är 

viktigt att tänka på att internet och andra kommunikationskanaler kan bli avstängda och att det därför är 
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bra att få ut informationen innan konflikten blossar upp, detta för att motståndaren inte ska hinna stänga 

av viktiga kommunikationskanaler. Man kan också lära sig om hur en viss social ordning kan 

upprätthållas genom vänner som har mer kunskap om det specifika området.  
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Figur 4: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  
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Figur 5: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  

 

6.2.2 Det övergripande målet 
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Som vi kan se svarar tre av aktivisterna att de var medvetna om målet, de berättar dock inte vad exakt 

det övergripande målet var. Trots det utgår jag i denna uppsats ifrån att det fanns en medvetenhet om 

målet bland dessa tre, även fast det kan vara att de övergripande målen enligt dem inte skulle vara i 

samklang med vad Gene Sharp tycker att det bör vara. Anledningen till att jag utgår från detta är för att 

denna undersökning fokuserar mer på själva medvetenheten om att ett övergripande mål bör finnas, än 
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vad det specifika målet faktiskt var. Tahir verkar inte vara medveten om det övergripande målet 

eftersom att han insåg att människorna runt honom inte delade hans mål, vilket motsäger Gene Sharps 

teori som säger att det är viktigt att alla aktivister fokuserar på samma huvudmål. Hans påstående om 

att alla ville att Mubarak skulle försvinna ur befolkningens kontroll skulle kunna ses som ett 

övergripande mål, men eftersom att han efter det säger att det inte fanns något vidare mål efter det 

motsäger det hans medvetenhet. Detta eftersom att Gene Sharp menar att det övergripande målet inte 

enbart bör vara att störta den rådande diktaturen utan att tillsätta en ny demokratisk regering för att 

minska risken för en ny diktator. Abasi gör det tydligt att han inte var medveten om något övergripande 

mål när han säger att det inte fanns någon plan eller något mål om vad som skulle ske efter 

revolutionen.  

 

Tre av aktivisterna var medvetna om vad det övergripande målet i motståndet var, vad exakt målet var 

går ej att utläsa. Det finns där med en risk för att det övergripande målet inte var i enighet med 

ickevåldsmotstånds-teorin.   

Information: 

Den huvudsakliga informationen om det övergripande målet verkar ha kommit från Facebook då tre av 

dem nämnde Facebook som anledning till varför de var medvetna om målet. Samehs svar ger även en 

inblick i vilka som skapat Facebooksidorna, de som opponerade sig polisens brutalitet. Mustafas svar 

tyder på att aktivisterna själva gav information till varandra om vad det övergripande målet var, vilket 

hände på torget. Media verkar också varit något som gett information om det överövergripande målet 

så som Mustafa säger. Det framgår dock aldrig vad för slags media han pratar om, och innan det att 

media började sprida informationen verkar målet redan ha spritt sig vitt på torget då han påstår att det 

var efter det att människor delat det på torget som media intresserade sig. Frågan om vart folk från 

början fick reda på det övergripande målet på torget kvarstår dock.   

Informationsmedel som kan användas för att ge medvetenhet om det övergripande målet kan baserat på 

ovanstående svar sägas vara Facebook och olika Facebook-sidor. Om människor redan är samlade på 

samma plats, kan det övergripande målet sprida sig verbalt. När målet väl blivit känt kan media plocka 

upp det och förmedla det vidare. 
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Figur 6: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  
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Figur 7: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  
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Figur 8: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  
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6.2.3 Motståndstyp 

Medvetenhet: 

Baserat på aktivisternas svar framgår det att fyra av dem var medvetna om vilken typ av motstånd de 

skulle använda sig av, då de alla säger sig vara väl medvetna om detta. Detta blir bekräftat då deras svar 

tyder på att det motstånd de var medvetna om var ett motstånd utan våld, vilket går helt i linje med 

Sharps teori. Det framgår dock inte om de var tränade i det specifika motstånd som skulle användas, 

vilket Sharp menar är viktigt. Man skulle dock kunna anta att Sameh, som själv undervisat om 

ickevåld, också skulle kunna anses vara tränad i den specifika typen av motstånd.  

  

Fyra av aktivisterna var medvetna om vad den specifika motståndstypen var. Det går att dra slutsatsen 

att två av dem var medvetna om denna faktor i strategi i ickevåldsmotstånd. De andra två går ej att 

tilldela en slutsats huruvida de var medvetna om den specifika strategi i ickevåldsmotstånds faktorn.   

 

Information: 

Med grund i datainsamlingen kan vi utifrån Samehs svar konstatera att religion kan vara en källa till 

information om ickevåld som motståndstyp. Det framgår dock aldrig vilken religion Sameh pratar om. 

Efter som att Sameh själv hade undervisat utifrån sin religion om ickevåld kan undervisning ses som ett 

sätt att få information om ickevåld. Facebooksidor verkar ha varit ett säkert sätt att få information om 

vilken typ av motstånd man skulle använda sig av. Detta bekräftar Sameh då han säger att sidor som 

motsatte sig polisens brutalitet gav honom information, och även Tahirs påstående om att organiserade 

motståndsrörelser använde sig av Facebooksidor för att få ut information. Med det påståendet kan vi 

även tolka organiserade motståndsrörelser så som ”6:e april” och ”Vi är alla Kahlid Said” som källor 

till informationen. Internationella organisationer som Tahir nämner verkar också kunna vara en källa till 

information om ickevåld. På Tahirs svar kan man även klargöra att man kunde inhämta information om 

ickevåld genom att se på TV. Aktivister i allmänhet kan också informera om ickevåld som typ av 

motstånd som det framgår av Z's svar, på vilket sätt de kan informera på framgår dock inte. 

Med grund i att människorna sedan tidigare verkar tyckt att ickevåld var den typ av motstånd som man 

borde använda sig av, och på så vis blev mottagliga för budskapet som spred sig, kan man uttyda att det 

underlättar om informationen går i linje med människors tidigare uppfattningar.  
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Baserat på ovanstående kan vi dra slutsatsen att religion kan vara en källa till hur användningen av 

ickevåld som typ av motstånd kan gå till. Internationella organisationer kan också ge information om 

att inte använda sig av våld i ett motstånd. Även organiserade motståndsrörelser kan ge information om 

typen av motstånd, detta genom Facebooksidor. TV kan vara en annan kanal till information i grund på 

ovanstående. Det underlättar för informationsprocessen om aktivisterna är mottagliga sedan innan för 

budskapet. 

 

Meddelande: Att använda sig av ickevåld 

som typ av motstånd. 

 

 

 

 

 

Figur 9: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  
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Figur 10: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  
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Figur 11: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  

 

Meddelande: Att använda sig av ickevåld 

som typ av motstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  
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Figur 13: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  

 

6.2.4 Tidsanpassning 

Medvetenhet: 

Det verkar generellt finnas en medvetenhet om den specifika tidsanpassningen bland aktivisterna som 

intervjuats, då fyra av dem svarar att de varit medvetna om varför revolutionen utspelade sig när den 
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gjorde. Mustafa och Abasis svar där de säger att statspolisens nationaldag var en bra dag att starta på då 

det blev tydligt att man motsatte sig polisens brutalitet då, tyder på en medvetenhet i tidsanpassningen 

som stämmer överens med Sharps teori. Detta eftersom att Sharp skriver i sin bok ”From dictatorship 

to democracy” om hur det är bra att starta en ny ickevåldsmotstånds kampanj i form av en symbolisk 

protest, vilket valet av denna dag blev genom symboliken i att motsätta sig statspolisen. Sharp pratar 

om att dessa symboliska protester kan bli ett test på hur motiverat folket är att engagera sig i ett 

motstånd. Att starta protester på statspolisens nationaldag blev ett sätt att se hur lätt det var att engagera 

människor, och uppenbarligen var människor tillräckligt motiverade för att denna dag skulle leda till en 

större revolution. Edfus påstående om att den Tunisiska revolutionen gav befolkningen hopp kan också 

kopplas till Sharps påstående om att befolkningen bör vara i rätt sinnestillstånd för att kunna genomföra 

en revolution. Även Tahirs svar där han säger att revolutionen tog plats den tid som den gjorde på 

grund av att det låg ett underliggande missnöje bland befolkningen som behövde explodera och där 

Tunisiska revolutionen blev en katalysator då det gav dem hopp om att något kunde förändras, kan 

tolkas innebära att folket var i rätt sinnestillstånd vid detta läge. Empirin ger dock inte svar på 

medvetenheten kring varför det politiska läget var moget för en revolution att utspela sig vilket, Sharp 

säger är ytterligare något man bör veta i valet av tidsanpassningen. Baserat på Samehs svar var han inte 

medveten om strategi i tidsanpassning då han poängterar att revolutionen uppstod spontant och 

oplanerat.  

  

Fyra av aktivisterna var medvetna om varför den specifika tidsanpassningen för revolutionen att utspela 

sig var bra. Alla fyra var också medvetna om faktorn i strategi i ickevåldsmotstånds då två av dem var 

medvetna om att befolkningen bör vara i rätt sinnestillstånd för att ett motstånd ska kunna genomföras 

och för att två av dem var medvetna att de bör kunna avläsa omvärldspolitiken för en tidsanpassning 

för motståndet.    

 

Information: 

Då ingen av dem gav ett tydligt svar på hur det fått informationen om varför Statspolisens Nationaldag 

och den Tunisiska revolutionen var bra anledningar för att utföra revolutionen, utgår jag här ifrån deras 

antydan på att den Tunisiska revolutionen och statspolisens nationaldag i sig självt, sågs som 

informationen till när de skulle börja demonstrera. Detta kan återigen kopplas till Sharps påstående om 

att symbolik är viktigt för att få ut budskap, då statspolisens nationaldag hade ett symboliskt värde. Ett 
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utläsande av omvärldens politiska läge som ger människorna hopp och motivation kan så också sägas 

ge information om den rätta tiden för ett motstånd att ta plats.  För att ovanstående ska kunna ses som 

information gäller det dock att aktivisterna är kunniga nog för att kunna utläsa en sådan symbolik. Den 

kritiska massan som Tahir pratar om kan också ses som en slags information om när det tidsmässigt var 

dags att agera, då fler folk drog ut fler folk. Då redan befintliga övertygelser om den rätta tiden att 

starta ett motstånd på drog ut ännu fler människor kan man tolka detta som att få aktivisters utläsande 

av den rätta tiden för motstånd kan ge ringar på vattnet och på så vis ge andra information och 

medvetande.  

 

Baserat på ovanstående analys kan man säga att symboliska protester kan ge information om när 

människorna är i rätt sinnestillstånd för att starta en revolution. Genom att tolka omvärldens politiska 

läge kan man också få information om den rätta tiden för ett motstånd att utspela sig. Redan medvetna 

aktivister kan också ge information om tidsanpassningen. 

 

 

Meddelande: När folket är i motiverat 

 nog och i rätt sinnestillställning för  

att utföra en revolution. 

 

 

 

 

Figur 14: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  
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Figur 15: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  

 

 

Meddelande: När det är en bra tid för ett 

motstånd att utspela sig. 

 

 

 

 

 

Figur 16: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  

 

6.5 Diktatorns styrka 

6.5.1 Medvetenhet   

Grundat på de tre aktivisterna som svarade att de var medvetna om regimens styrka kan man utläsa att 

de även i enighet med Sharps teori varit medvetna om motståndarens största styrka. Svaren om att 

styrkan hos diktaturen var diktaturens kontroll via polis, som ansågs vara våldsamt, bekräftar Sharps 

påstående om att diktaturen ofta är som starkast på den militära fronten med hjälp av vapentillförseln. 

Tahir som svarar att han inte var medveten om diktaturens styrka då det inte fanns någon sådan 

information och att ingen visste om detta nämner dock att alla demonstranter som gick ut den 28:e 

januari trodde att de skulle dö. Det skulle kunna tolkas som att befolkningen och Tahir visste att 

motståndaren hade en styrka i sitt våld. Detta tas dock inte med i beräkningen av medvetenheten i 

denna undersökning då han medger själv att han inte var medveten om den största styrkan.  

 

Alla tre som var medvetna om diktatorns största styrka var också medvetna om faktorn i strategi i 

ickevåldsmotstånd. Detta genom medvetenheten om att veta att diktaturens största styrka låg hos 

regimens kontroll genom våld.  

6.5.2 Information  

Det verkar inte ha funnits någon tydlig information om regimens största styrka då två av de som 
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svarade att de var medvetna om påståendet utelämnar frågan om hur de blivit informerade om regimens 

största styrka. Det är enbart Edfus svar som säger att historieböcker var det som gav honom 

information om diktatorns största styrka, utan att veta noga vart han läst dessa historieböcker ger hans 

svar en möjlighet att anta att allmänbildning generellt så skulle kunna ge information om diktatorns 

största styrka.  

 

Det enda vi kan fastslå baserat på ovanstående är att historieböcker kan vara ett sätt att få information 

om diktatorns styrka baserat på Edfus svar. 

 

 

Medvetenhet: Diktatorns största styrka 

 

 

 

 

 

Figur 17: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  

 

6.2.6 Aktivisternas styrka 

Medvetenhet: 

Det framstår att fyra av dem är medvetna om aktivisternas styrka. Eftersom att två av dem inte nämner 

vad den specifika styrkan var utgår jag från de två andra svaren där de båda nämner civilbefolkningens 

mängd som sin styrka. Sharp pratar om att en diktatur behöver få hjälp av människorna den regerar 

över för att kunna bibehålla makt. Som tidigare nämnts beror detta på att makthavarnas makt är helt 

beroende av samarbetet från befolkningen enligt honom, detta eftersom att befolkningen sitter på alla 

de resurser som landet behöver för utveckling och funktion. Med andra ord har mängden människor 

betydelse, eftersom ju fler som sätter sig emot makthavaren, desto mindre makt får han. Aktivisterna 

uttalar sig dock aldrig om den specifika metoden att beröva regimen den humanitära tillförseln på så 

som strejker eller ”sit in's” som Sharp pratar om. Man kan dock tänka sig att tillräckligt många som 

demonstrerar dagligen på ett torg bör medföra strejker då de väljer att vara där istället för att arbeta.  
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Fyra av dem är medvetna om vad deras största styrka var som aktivister. Två av dem kan fastslås vara 

medvetna om faktorn i strategi i ickevåldsmotstånd då de svarar att mängden av aktivister var deras 

styrka.  

Information:  

Baserat på Samehs svar skulle man kunna säga att förebilder så som Mahatma Ghandi och Che 

Guevara kan ge information om vad man som civilbefolkning har som största styrka. Med tanke på att 

Sameh säger sig läsa denna information utgår jag här ifrån att det är någon slags text som varit mediet. 

Om civilbefolkningens största styrka är att de är många kan man baserat på Tahirs svar se att telefon 

och internet kan informera om hur starka civilbefolkningen är i den rådande situationen, och man kan 

på så vis ta med det när man beräknar hur stark man är som civilbefolkning för tillfället. Det bör dock 

tas hänsyn till att informationen om civilbefolkningens styrka i den rådande situationen inte kan sprida 

sig på detta sätt om telefoni och internet blir avstängt.  

 

Man kan få information om vad civilbefolkningens största styrka i ett motstånd är genom att läsa om 

förebilder inom området. Information om hur stark civilbefolkningen är i den rådande situationen kan 

man få genom redan aktiva aktivister som förmedlar detta via telefon och Internet.  

 

Meddelande: Vad civilbefolkningens  

största styrka är i motståndet.   

 

 

 

 

 

Figur 18: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  
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Figur 19: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  

 

6.2.7 Externa aktörer 

Medvetenhet: 

Majoriteten verkar inte vara medvetna om vad de externa aktörerna hade för roll i konflikten under 

motståndet. Två av dem verkar dock vara medvetna. Abasi som från början sa att han inte var medveten 

medgav senare att han visste att internationella aktörer hade någon slags roll i att sätta press på 

Mubarak. Med grund på det senare skulle man kunna fastslå att han var medveten om det trots allt. 

Tahirs uttalande om externa aktörer och internationella organisationer visar tydligt att han var medveten 

om deras roll under motståndet. Detta eftersom att han tydligt beskriver internationella organisationers 

arbete under denna tid. Hans påstående om att de internationella aktörernas största uppgift var att 

förklara situationen för resten av världen genom internationell media går i linje med Sharps idé om att 

internationella aktörer kan vara bra för att mobilisera världspolitiken, och att de kan hjälpa aktivisterna 

med att kommunicera.  

 

Två av aktivisterna var medvetna om vad externa aktörer hade för roll i konflikten under motståndet. 

Båda två var även medvetna om faktorn i strategi i ickevåldsmotstånds genom medvetenheten om att 

aktörerna satte press på diktatorn och förklarade situationen för resten av världen.  

 

Information: 

Baserat på Tahirs svar kan man tolka att inspelade videor kan vara ett bra sätt att informera om vart i en 

konflikt man står som internationell aktör, vilket även Sharp påpekar är viktigt för aktivisterna i ett 

motstånd att veta. Med tanke på att Mustafa förtydligar att han internationella aktörers roll aldrig blev 

deklarerat under motståndet kan man ifrågasätta huruvida den information som Tahir så tydligt visste 

om var vida spridd.  
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Grundat på Tahirs svar kan man konstatera att internationella aktörer kan ge information om vad de har 

för roll i konflikten genom inspelade videor.  

 

 

Meddelande: Internationella aktörers roll  

i motståndet.  

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  

 

6.2.8 Framtida institutioner 

Medvetenhet:  

Med grund i Mustafa påstående om att planen var att bygga ett demokratiskt system på starka 

institutionella pelare, tyder till viss del på att han var medveten om hur institutioner skulle kunna se ut i 

framtiden, men med det förklarar han aldrig hur de institutionella pelarna skulle se ut. Det är därför 

svårt att klargöra om Mustafa varit helt medveten om hur de framtida institutionerna skulle kunna 

utformas. Vidare är Edfus uttalande om att han var medveten är svårt att analysera då han aldrig säger 

hur detta skulle kunna se ut, men åter igen så utgår jag ifrån att han var medveten om detta som han 

säger det. Tahir däremot verkar vara väl medveten om hur framtida institutioner skulle kunna se ut. Han 

beskriver väldigt bra om hur gamla institutioner kan användas i ett första steg efter det att diktaturen 

störtats och vilka som behövde förnyas. Detta går helt i linje med vad Sharp menar var viktigt att veta 

om huruvida man kan använda sig av gamla institutioner eller ej, och vilka som behöver förnyas. Abasi 

däremot visar på motsatsen till medvetenhet, då han poängterar att det inte fanns någon plan för nästa 

steg i revolutionen och att det var svårt att lite på någon överhuvudtaget om framtiden.  

Internatione

lla 

organisation

er 

Spela in 

en Video 
Video Se på 

medier 

som kan 

spela upp 

en video 

Aktivist 

       ? 



C-uppsats; Försvarshögskolan  Hanna Sjödin 2013 

61 

 

 

Tre av aktivisterna var medvetna om hur institutioner kunde användas i en framtida demokrati. En av 

dem var medveten om faktorn i ickevåldsmotstånd genom att veta hur rådande institutioner skulle 

kunna användas i framtiden och vilka som behövdes förnyas helt eller ej.  

 

Information: 

Även fast Edfus svar om hur han fick informationen om hur framtida institutioner till viss del är luddigt 

då han säger att han fick den genom att bevittna resten av världen, kan man ändå uttyda att han ser 

andra länder i världen som förebilder. Med grund på det kan man säga att statliga förebilder kan ge 

information om hur nya Institutioner kan se ut. Med grund i Tahirs svar kan man konstatera att 

diskussioner på platser där många människor är samlade, så som på Tahrirtorget, kan leda till ett 

samtycke om hur framtida institutioner kan komma att se ut. Baserat på hur Tahir berättar att det fanns 

påtryckningar från Bush-administrationen tidigare om fri TV och journalistik som ledde till att han fick 

mer information om hur institutionerna i landet såg ut, kan man anta att påtryckningar från tredje 

parter, så som i detta fall USA, också kan leda till en större inblick i regimens institutioner. Genom 

kunskapen om regimens institutioner kan det ges en förståelse om hur de kan användas i framtiden. 

Andra sätt att få information om institutioners framtida formtagande kan sägas vara så som Tahirs 

fortsatta beskrivning var; genom TV-kanaler och då framför allt tidningar och kanaler som inkluderar 

debatter och intervjuer.  

 

Med grund på analysen kan man konstatera att andra länder så som USA, kan vara informationskällor 

till medvetandet om hur framtida institutioner kan se ut genom att möjliggöra TV och journalistik som 

informerar om detta. Oppositioner kan också vara källor till informationen om hur institutionerna kan 

se ut i framtiden vilket de kan informera om via TV och tidningar. Även andra stater som förebilder kan 

ge information om hur Institutioner kan se ut i ett demokratiskt styre.  

 

Meddelande: Hur landets institutioner  

kan användas i ett demokratiskt styre.  
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Figur 21: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  
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Figur 22: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  
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Figur 23: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell.  
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7. Slutsats 
 

I slutsatsen kommer syftet och frågeställningarna besvaras utifrån analysen. Detta görs först 

sammanfattat, efter det beskrivs det vad man kan dra för lärdomar av slutsatsen och slutligen 

presenteras implikationer med slutsatsen.  

 

7.1 Sammanfattad slutsats 

För att kunna uppfylla syftet; Att beskriva hur en civilbefolkning kan samordnas i ett strategiskt 

ickevåldsmotstånd mot en diktatorisk regim, kommer nu de givna frågeställningarna att besvaras utifrån 

analysen.  

 

  Kan det civila motståndet under den Egyptiska revolutionen anses vara strategisk?  

- Var samordningsaktörer och aktivister medvetna om de faktorer som Gene Sharp 

identifierar som nödvändiga för ett strategiskt ickevåldsmotstånd?  

 

Med grund i analysen kan vi konstatera att det civila motståndet i den Egyptiska revolutionen till viss 

del var strategisk. Detta eftersom att samordningsaktörerna till stor del spred en medvetenhet strategi i 

ickevåldsmotstånd, och eftersom att aktivisterna till viss del var medvetna om en strategi i 

ickevåldsmotstånd.  

 

 Hur blev informationen kring den Egyptiska revolutionen delad till olika aktörer för att 

samordna det som ansågs vara strategiskt? 

- Vilka kommunikationssätt kan olika aktörer använda för att informera och informeras? 

 

Informationen kring den Egyptiska revolutionen kan bli delad till olika aktörer från opponenter och 

oppositioner till regeringen samt organiserade motståndsrörelser. Informationen kan också utgå ifrån 

revolutionära förebilder och statliga förebilder, så som andra länder, samt internationella organisationer. 

Även vänner med mer kunskap och redan aktiva aktivister kan vara källor till informationen som 

sprids. Informationen kan vidare bli delad via internet och Facebook, på Facebook kan i sin tur 

specifika sidor skapas för att få ut informationen. På internet kan även Twitter och bloggar vara ett sätt 
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att dela information. Även genom allmän journalistik så som TV, video, text och tidningar kan 

information delas. Undervisning och historieböcker är andra sätt att dela information på. Informationen 

kan även bli delad via symboliska handlingar och verbalt talande. För att de olika aktörerna ska kunna 

dela strategin via ovanstående kanaler behöver de kunna lägga upp och skapa sidor på internet, tala, 

kunna spela in program och videor, utgöra symboliska handlingar, skriva rent generellt, skriva en bok 

eller artikel eller ringa i en telefon. För att aktivisterna sedan ska kunna ta emot den delade 

informationen kring den Egyptiska revolutionen, måste civilbefolkningen kunna läsa eller se på 

internet, kunna tolka symboliska handlingar, tolka omvärldens politiska läge, höra, se på TV, läsa en 

bok, läsa en artikel, läsa i allmänhet, svara i telefonen eller använda andra medier som kan spela upp en 

video. Det gör det lättare i processen om det inte finns något som stör informationen så som avstängt 

mobilnät och internet eller om människor inte är tillräckligt mottagliga för meddelandet.  

  

För att ett strategiskt ickevåldsmotstånd ska kunna samordnas mot en diktatorisk regim kan den 

tilläggande informationsprocessen se ut på följande sätt:  

 

Meddelande: Strategi i ickevåldsmotstånd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänner med kunskap, 

Opponenter till polisens våld, 

Redan aktiva aktivister, 

Religion, 

Tidigare politiskt uppsatta 

personer, 

Bloggare, 

Internationella organisationer,  

Organiserade motståndsrörelser, 

Omvärldsanalys,  

Protesterande aktivister, 

Revolutionära förebilder, 

Stater som förebilder, 

Andra länder, 

Oppositioner. 

Lägga upp och 

skapa på 

internet, 

Tala 

Inspelning av 

program och 

video, 

Handla 

symboliskt, 

starta 

kampanjer, 

Skriva 

generellt, 

Skriva en bok 

eller artikel, 

Skriva,  

Ringa i en 

telefon. 

Facebook, 

Facebooksidor, 

Twitter, 

Internet, 

Verbalt, 

Media,  

Undervisning,  

TV, 

Symboliskt handlande, 

Historieböcker, 

Telefon, 

Speek2tweet, 

Kampanjer 

Text,  

Bloggar, 

Video.  

 

Aktivist 

 Internet 

kan bli 

avstängt,  

människor 

kan vara 

oemottagliga 

för 

budskapet. 

Läsa/se på Internet, 

Tolkning av 

symboliska 

handlingar, 

Förstå kampanjer, 

Tolkning av 

omvärldens 

politiska läge, 

Höra, 

Se på TV, 

Läsa en bok, 

Läsa en artikel, 

Svara i telefonen, 

Se på en video. 
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Figur 24: Applicering utifrån Shannon och Weavers kommunikationsmodell  

7.2 Lärdomar 

Slutsatserna av detta arbete kan lära oss hur man kan gå till väga om man vill samordna ett strategiskt 

ickevåldsmotstånd mot en diktatur. Eftersom att de givna aktörerna är möjligt förekommande i de flesta 

fall där diktatoriska regimer finns, kan dessa tänkas vara källor till information i övriga fall där ett 

ickevåldsmotstånd bör ta plats också. Samtliga källor är sådana aktörer som skulle kunna appliceras 

överallt i världen, oavsett kultur, statskick och geografiskt läge. För att kunna samordna ett 

ickevåldsmotstånd är det viktigt att de aktörer som delar information och de som ska ta emot 

information har samma resurser, språk, och tekniska tillgångar samt att de är litterära. Vi kan också lära 

oss att det inte måste finnas en specifik ledare för att strategiskt ickevåldsmotstånd ska kunna 

samordnas, det räcker med att många olika aktörer informerar civilbefolkningen på ett sätt som gör så 

många som möjligt medvetna om strategin. Gräsrotsrörelser från olika håll kan därmed ha stor 

betydelse för att kunna göra ett motstånd strategiskt. Utifrån analysen kan vi se att många olika 

gräsrotsrörelser och aktivister länge kämpat i landet för att få ut information. Därmed kan denna 

slutsats bli en uppmuntran för de gräsrotsrörelser och aktivister som engagerar sig i andra diktatoriska 

länder att fortsätta med sitt arbete för att bygga en medvetenhet om strategiskt ickevåldsmotstånd. 

Aktörerna behöver dock komplettera varandra för att fylla upp alla de faktorer som behövs informeras 

om för att få en så komplett strategi som möjligt. Vi kan också lära oss utifrån detta fall att det 

underlättar om information nått ut till civilbefolkningen om strategin innan revolutionen bryter ut, detta 

för att det kan bli svårare att få information under motståndet om regimen väljer att stänga av telefon 

och internet för att förhindra aktivisterna att samordnas. Om teknik och resurser blir berövat under 

motståndet, är det bra om så många som möjligt redan kan vara samlade så att ordet istället kan spridas 

verbalt, och för att man inte ska vara rädd för att vara ensam, då ensam är svag. Med grund i att redan 

aktiva aktivister drog aktivister är det viktigt att någon vågar börja engagera, sig trots regimens 

förtryck, för att en samordning ska kunna ske. När väl några engagerar sig är det viktigt att så många 

som möjligt ställer upp eftersom att själva styrkan kommer när aktivisterna är många.  
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8. Slutdiskussion 
 

I detta kapitel kommer först möjligheten att applicera slutsatsen på andra fall att diskuteras, därefter 

kommer personliga reflektioner om arbetet att tas upp och slutligen ges förslag på framtida forskning 

på ämnet.  

 

8.1 Implikationer av generalisering till andra fall 

En invändning mot validiteten i slutsatsen i detta arbete är hur väl de beskrivna 

informationsprocesserna egentligen kan sprida ett meddelande. Med tanke på att inte ens de få utvalda 

aktivisterna i detta arbete var medvetna om samma saker i alla lägen, säger det en del om spridningen 

av informationen. Slutsatsen är fortfarande riktig ”en informationsprocess kan se ut på ovanstående sätt 

för att göra civila aktivister medvetna om strategi i ickevåldsmotstånd”, men frågan är om de beskrivna 

informationsprocesserna kan sprida strategin till hela civilbefolkningen. Som tidigare nämnts speglar 

inte urvalsgruppen hela Egyptens civilbefolkning. Det är därför svårt att generalisera denna slutsats på 

hela Egypten. Övriga hinder för att denna slutsats skulle kunna appliceras på andra fall skulle vara om 

samordningsaktörerna inte skulle kunna existera på grund av allt för hårt förtryck från diktaturen. Detta 

skulle kunna leda till att människor inte vågar utgöra aktörer som oppositioner, motståndsrörelser eller 

protester. Ett annat hinder skulle kunna vara om befolkningen är så pass isolerade ifrån varandra att de 

inte kan kommunicera för att utgöra de aktörer som sågs på som källor till information, där skulle 

utöver de nyss nämnda aktörerna också vänner med mer kunskap behöva uteslutas. Beroende på om 

religion ses som en lära och inte som något personligt kan även religionen uteslutas genom isolering. 

De aktörer som var uteslutande externa så som andra länder, revolutionära förebilder, internationella 

organisationer samt omvärlden, kan alltid existera, men kan förhindras att dela information i vissa fall 

om diktaturen lyckas isolera landet totalt från omvärlden. För att sättet att dela information på om den 

Egyptiska revolutionen ska kunna generaliseras, krävs det att fallet har de resurser som behövs. Teknik 

så som telefoni, internet, TV och video behöver finnas. Den mediala tekniken kommer självklart att 

utvecklas i framtiden, och för att denna slutsats då ska kunna generaliseras behöver nuvarande teknik 

översättas till motsvarande teknik då. Det kan även finnas fall där aktörerna inte har tillgång till 

tekniken på grund av olika anledningar som fattigdom eller ett outvecklat samhälle. För att dessa sätt 

att dela information på ska kunna generaliseras krävs det också att människor kan läsa och skriva vilket 
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inte är självklart i ett olitterärt samhälle, och även om människor kan läsa behövs resurser som böcker 

och tidningar finnas till hands. En annan viktig förutsättning för att mycket i slutsatsen ska kunna 

generaliseras till andra fall är att aktivisterna och de som delar informationen kan prata samma språk 

för att kunna kommunicera över huvud taget.  

8.2 Personliga reflektioner 

För att knyta ihop detta arbete där det började vill jag återkoppla till att det inte heller i detta civila 

motstånd  alltid verkar ha varit självklart att en strategi och plan skulle ha funnits. Att vidare kämpa för 

att motstånd och protester bör vara genomtänkta och strategiska, skulle utifrån detta arbete kunna 

medföra mindre aggression, våld och högre chanser att lyckas med en hållbar förändring.  Aktivisterna 

påpekade många gånger under intervjuerna och frågeformulären att revolutionen var spontan och att 

vidare planer ej fanns, trots att det visade sig att det fanns en viss strategi och plan med revolutionen. 

Detta skulle kunna ses kopplas ihop med hur Wael Ghanim sa att folkhopen på gatan efter tag tog 

kommandot och gick snabbare fram än aktivisternas planer. Teoretiskt sett känns det väldigt logiskt att 

ett motstånd borde vara strategiskt för att lyckas, men praktiskt sett verkar det vara svårt att förhindra 

att ett civilt motstånd uppstår plötsligt och spontant. Aktivisterna svarade också ofta med svar som att 

det borde ha funnits en genomtänkt plan för vad som skulle ske efter det att Mubarak var störtad, men 

att det inte gjorde det. Eftersom att vi såg en intention hos många av samordningsaktörerna att vilja 

sprida de genomtänkta planerna verkar informationsprocessen med andra ord inte alltid ha fungerat och 

nått fram till aktivisterna. Man kan i dess lägen undra hur denna information som inte nådde fram 

delades, och vad som hindrade den att nå ut. 

 

Att denna revolution avsatte en diktator stämmer, men uppföljden av det är en helt annan studie och 

oroligheterna har ännu inte upphört helt i Egypten. Det Muslimska Brödraskapet som valts med 

Muhammed Mursi som president valdes i en demokratisk process. Det går dock att diskutera vidare det 

råder ett fritt demokratiskt system i Egypten idag eller ej. Efter det att valet genomförts var det 

fortfarande inte fastställt hur den nya konstitutionen skulle se ut, i dagens läge finns det många delade 

meningar om den genomförda folkomröstade konstitutionen. Enligt två av aktivisterna som jag pratade 

med under den tid att folkomröstningen var i färd att röstas igenom, tänkte många de kände rösta för 

förslaget om den nya konstitutionen, inte för att de tyckte den var bra, men för att de var rädda för vad 

som skulle ske om inte denna skulle tillträda. Rädslan över att något ännu värre än vad det Muslimska 
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Brödraskapet föreslog var större än rädslan att den nya konstitutionen skulle träda i kraft. Detta är 

något som även verkar spegla situationen idag, rädslan för det okontrollerade och rädslan för att 

situationen ska bli värre än på Mubaraks tid är stor. Frågan blir återigen om situationen skulle kunna ha 

sett annorlunda ut om en bättre plan och strategi hade finnits under revolutionen.  

Även aspekten av samordning trots de olika ideologierna och religionerna som finns i landet är något 

som intresserat mig under studien. Som det nämndes i svarsempirin så drog det gemensamma målet, att 

störta diktatorn, de olika folkgrupperna och de olika ideologiska uppfattningarna civilbefolkningen 

samman. I en av intervjuerna berättar aktivisten hur man kom överens på torget om att inga religiösa 

och partipolitiska slagord fick användas, vilket verkade bli accepterat för att man skulle kunna 

samarbeta tillsammans. Efter det att det ”gemensamma målet” försvann då Mubarak störtats, uppstod 

åter igen ideologiska och religiösa konflikter, idag kan vi framförallt se att minoriteter har fått det 

svårare i Egypten. Något som fascinerat mig under arbetet är hur den nya media som finns idag, så som 

sociala medier, kan lyfta upp information på ett demokratiskt sätt, på så vis att det som människor 

väljer att dela också blir delat. Nyfikenheten på om detta kan bidra till en mer demokratisk värld där det 

även i framtiden blir lättare att göra motstånd mot en diktatur är befintlig. De källor till information 

som användes för att samordna ickevåldsmotståndet under revolutionen kan dock också missbruka sitt 

inflytande. Ett exempel på hur en och samma källa kan användas för två olika syften är den kända TV-

kanalen al Jazeera, om man ska tro på en av den intervjuade. Han berättar hur TV- kanalen under 

revolutionen var en av de anledningar till att han fick information om hur institutionerna kunde 

förändras i landet, och en av inspirationskällorna genom sin rapportering till att ta sig ut på torget för 

att demonstrera. Detta till trots hade al Jazeera motsatt effekt i senare protester, de nya protesterna som 

uppkom efter revolutionen mot konstitutionen och det Muslimska Brödrakapet. I dessa fall berättar 

aktivisten att TV-kanalen filmade tomma gator där bara ett fåtal människor befann sig, och lät det 

framstå som att detta var de stora protesterna, detta trots att det fanns väldigt stora folksamlingar i 

protester på andra ställen. Detta gjordes för att människorna skulle bli rädda för att komma ut på gatan 

för att inte många andra verkade vara där.  En annan fundering har varit om ett mer utvecklat land 

skulle ha större möjligheter att samordna ett strategiskt ickevåldsmotstånd. Detta eftersom att tekniska 

resurser och en högre utbildningsnivå då skulle infinna sig vilket tyder på något som skulle underlätta 

det för en informationsprocess att ta plats. Med andra ord kan medel som hjälper till att utveckla ett 

land indirekt vara ett sätt att samordna ett strategiskt ickevåldsmotstånd. Problemet är dock att 

diktatoriska styren ofta går hand i hand med att vara underutvecklat, och för att utveckla ett land kan 
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behövs i många lägen i sin tur en fungerande demokrati. Slutligen hoppas jag att det i framtiden ska 

finnas aktörer som kämpar tillsammans för en samordning av strategiskt ickevålds-motstånd för en mer 

demokratisk värld.  

 

8.3 Framtida studier 

I detta arbete har det bara skrapats lite på ytan på frågan ”hur man kan samordna ett strategiskt 

ickevåldsmotstånd”. Många fler studier kan göras på ämnet. En intressant undersökning skulle vara 

vidare ett mer strukturerat ledarskap skulle kunna leda till en större effektivitet i samordningen. En 

annan intressant undersökning byggd på denna skulle kunna vara vidare de aktörer som ansågs som 

källor till informationsprocessen, utifrån analysen, skulle kunna ha ett gemensamt forum där de 

samarbeta för att kunna ge ut information som täcker alla områden i ett ickevåldsmotstånd. Ytterligare 

en undersökning, kanske mer på ett tekniskt plan, skulle vara hur informationen kan bli spridd till så 

många som möjligt trots förtryck från regimen. I ett väldigt tidigt skede av denna uppsatsprocess skulle 

ytterligare ett fall, Burmas protester 2007, undersökas, detta för att kunna jämföra de två fallen. En 

jämförelse skulle kunna vara en idé för framtida studier, då det är intressant att jämföra ett mindre 

utvecklat lands informationsprocesser med ett mer utvecklat lands. Det hade varit intressant att veta om 

ett land som Burma lättare hade kunnat lyckas med sitt strategiska ickevåldsmotstånd om landet varit 

mer utvecklat med en högre utbildningsnivå och mer tekniska resurser.  
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