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Abstract

Demonstrationer  i  Iran  år  2009  och  i  Egypten  år  2011  fick  två  olika  utslag: 
Egypten fick regimskifte medan Iran förblev oförändrat. Vår studie använder sig 
av Ruth Berins Colliers förklaringsmodell för länder i transition för att identifiera 
de inblandade aktörerna och deras arena of action. Vidare förklarar vi med hjälp 
av  teorin  om rational  choice  varför  aktörerna  agerade  som de  gjorde.  Vi  har 
använt  oss  av  en  empirisk  analys  där  materialet  har  bestått  av  primär-  och 
sekunddärmaterial.

    De aktörer vi har kunnat identifiera har till stor del tillhört insidergruppen 
och konflikterna har uppstått främst på grund av splittring mellan dessa. Outsiders 
har tagit del i konflikterna men inte varit lika framträdande.

Vårt  resultat  visar  att  kommunikationen  har  ökat  i  betydelse  men att  våld 
fortfarande är avgörande. Andra faktorer som utländsk påverkan och historia har 
även spelat en roll i konflikterna. 

Nyckelord: Makt, regim, sociala rörelser, klass, rational choice, kommunikation, 
massmedia, politiska aktörer
Antal ord: 9968
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1 Inledning

Den gröna vågen i Iran år 2009 och arabvåren mellan år 2010 till år 2011 skakade 
om  olika  perspektiv  inom  statsvetenskapen.  En  av  dessa  perspektiv  anser  att 
arabvärlden och Islam är  oförenlig  med demokrati  och  representeras  av  bland 
annat Samuel P.  Huntington. Ändå riktade protesterna i  Tunisien,  Egypten och 
Libyen  krav  om  ökad  inflytande  från  folket  trots  att  majoriteten  av 
demonstranterna  var  muslimer.  Om  dessa  protester  kommer  leda  till  en 
demokratisk  utveckling  är  dock  för  tidigt  att  säga  därför  händelserna  inte  är 
avslutade under skrivande stund.  

    Vår studies centrala  fokus ligger inte i  vad de olika demonstrationerna 
resulterade i utan på vilka aktörer som deltog och vilka maktmedel dessa använde 
sig av. Det maktmedel  som vi fokuserar på är kommunikation.  I kontrast med 
tidigare inre konflikter har det spekulerats om Internet och telekommunikationens 
roll  i  organiserandet  och  informationsspridandet  för  de  sociala  rörelserna. 
Demonstrationer  idag  skiljer  sig  mot  tidigare  eftersom kommunikation  genom 
Internet  nu  möjliggör  en  snabbare  organisering  av  olika  aktörer.  De  sociala 
rörelserna tenderar att vara mer spontana och intensiva på grund av sociala medier 
som exempelvis twitter och facebook.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med den här studien är att studera varför vissa sociala rörelser lyckas få till 
stånd ett  regimskifte  medan andra slås ned.  Olika aktörer har genom historien 
tagit del i olika processer som förändrat styret i landet. Tonvikten i den rådande 
teoribildningen i den statsvetenskapliga diskursen behandlar främst Europa, USA 
och Sydamerika men vi har valt att studera Mellanöstern. Genom vår studie av 
aktörerna i Iran och Egypten hoppas vi att tillföra ny kunskap om de maktmedel 
som används. Vår centrala teoribildning är Ruth Berins Colliers förklaringsmodell 
och spelteori som vi ska försöka använda för att förklara varför Egypten lyckades 
med regimskiftet och inte Iran. Vår frågeställning behandlar detta fenomen som vi 
har ett stort intresse för.  

Vår frågeställning är följande:           

 Varför blev utfallet i Iran år 2009 olikt det i Egypten år 2011?  
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För att  inrikta  vårt  arbete  mera  väljer  vi  att  ställa  en  underfråga  till.  Den 

anknyter till vår huvudfrågeställning och berör maktmedel. Underfrågeställningen 
är följande:

 Varför agerade aktörerna olika (om de agerade olika)?

2 Teori 

I vår teoridel går vi först igenom de begrepp som ska operationaliseras och vilka 
definitioner  av  begrepp  som ska  användas.  Därefter  förklarar  vi  Ruth  Berins 
Colliers teori om dimensioner av demokratisering och tar upp kritik mot teorin. 
Till  sist  går  vi  igenom teorin om rational  choice  som är  sammankopplat  med 
Colliers teorier. Även kritik mot teorin om rational choice tas upp.  

2.1 Operationalisering

I vår studie används begrepp som måste definieras för att skapa klarhet om dess 
användning och innebörd.  De begrepp som ska definieras är:  Stat,  regim, elit,  
makt, massmedia, sociala rörelser, protestcykler, demonstrationer och etnicitet. Av 
dessa  begrepp  är  regim,  elit,  massmedia,  makt  och  sociala  rörelser  de  mest 
centrala  i  vår  metod  medan  de  andra  främst  används  för  att  tydliggöra 
bakgrundshistorien hos Iran och Egypten.

Begreppet  regim är  nära  associerat  med begreppet  stat.  Därför  behövs  det 
klara definitioner av dessa begrepp. Richard Rose definierar begreppet stat som ett  
territorium där staten har monopol på tvångsåtgärder. Staten kan tvinga personer 
inom  territoriumet  att  exempelvis  betala  skatt  eller  ingå  i  militären  genom 
värnplikt.  De  institutioner  som  ofta  räknas  in  i  staten  är  polis,  militär  och 
rättsväsendet. En regim är de centrala institutioner genom vilket en stat utövar sin 
makt. Till  skillnad från en stat  kan en regim bytas ut medan staten finns kvar 
(Rose, 2009, s. 11).  

I ett samhälle finns det aktörer som anses tillhöra eliten. Ruth Berins Collier 
identifierar tre olika koncept av elit. Det första synsättet att se på en elit är ur ett  
klassperspektiv.  Eliterna anses  därmed tillhöra övre och medelklassen och kan 
exempelvis  vara landägare,  kapitalister  och  borgare (Collier,  1999,  s.  17).  Det 
andra perspektivet är att se eliter som personer med politisk makt. Det medför att 
personer i opposition kan anses vara eliter ifall de innehar någon form av makt för 
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att påverka politiken (Collier, 1999, s. 18). Det sista perspektivet är att fokusera på 
ledaren.  En  elit  är  enligt  det  synsättet  en  person  som  genom  sitt  strategiska 
ledarskap i en inflytelserik organisation kan påverka det politiska utfallet ofta och 
märkbart. Perspektivet fokuserar mer på de individuella aktörerna och förhandling 
jämfört med de två första perspektiven (Collier, 1999, s. 18). Vi väljer i den här 
uppsatsen att definiera eliter som en kombination av de tre perspektiv som Collier 
behandlar. En aktör kan alltså anses vara en elit ur dels ett klassperspektiv, dels 
genom deras politiska makt och dels genom ett strategiskt ledarskap. 

Political participation, eller politiskt deltagande, innebär en persons möjlighet 
att delta i politiken. Detta hänvisar till rätten att få bli medlem i politiska partier, 
rösta, delta i öppna diskussioner om politik och delta i demonstrationer utan att bli 
förhindrad (Rose, 2009, s. 12-13).

Talcott  Parsons  tolkar  begreppet  makt  som en  regims  kapacitet  att  förmå 
befolkningen  att  uppfylla  sina  skyldigheter  och  plikter  för  att  uppnå  ett 
gemensamt mål. Tolkningen står dock i viss kontrast mot Robert Dahls definition 
av makt. Dahl menar att makt är en aktörs förmåga att förmå en annan aktör att 
göra något som den annars inte hade gjort (Hague & Harrop, 2007, s. 10-11). Vi 
väljer Dahls definition av makt eftersom vi anser att definitionen passar bättre till 
de valda fallen. 

En form av makt är kontrollen över massmedia. Med massmedia syftas det på 
metoder av kommunikation som kan nå ett stort antal människor samtidigt. Detta 
sker  genom antingen tv-sändningar,  tryckta tidningar,  Internetuppkoppling (där 
bloggar, hemsidor, sociala medier, Internettidningar och liknande ingår), böcker, 
affischer och radio (Hague & Harrop, 2007, s. 122).

Sociala rörelser definierar Rod Hague och Martin Harrop som personer som 
står utanför den politiska processen och som samlas tillsammans för att uppnå ett 
gemensamt mål genom att utmana den nuvarande politiska ordningen. De sociala 
rörelserna saknar ofta en organiserad politisk ledarstruktur och tillämpar en rad 
olika  protestaktioner  som  exempelvis  demonstrationer,  bojkott  och  strejker 
(Hague & Harrop, 2007, s. 168-169).    

De  sociala  rörelsernas  roll  och  funktion  under  en  demokratisk  transition 
påverkas av protestcykler, den politiska möjlighetsstrukturen och strategiska val. 
Protestcyklerna kan ibland konvergera i strejker och demonstrationer vilket möter 
motstånd  ifrån  regimen  och  anhängare  till  den  rådande  regimen.  Om  inget 
regimskifte sker dämpas demonstrationerna för att sedan återkomma när samma 
protestcykel påbörjas igen (Rossi & Della Porta, 2009, s. 178). Demonstrationer 
inträffar  därmed  när  en  eller  flera  sociala  rörelsers  aktioner  konvergerar  och 
manifesterar  på  gator  och  torg.  Även  om  själva  begreppet  protestcykler  inte 
kommer ligga i fokus relaterar begreppet ändå till maktmedel. 

Begreppet etnicitet är omdebatterat inom statsvetenskapen och därmed viktigt 
att definiera. Vi utgår ifrån definitionen att etnicitet är en persons skapade identitet 
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som  grundar  sig  i  historia,  sociala  symboler,  religion,  språk  och  geografisk 
tillhörighet (Gilley, 2004, s. 1158).

2.2 Dimensioner av demokratisering

Vår studie använder Ruth Berins Colliers som den centrala teorin om hur olika 
aktörer agerar gentemot varandra. Anledningen till varför Collier valdes som den 
centrala teorin är för att förklaringsmodellen fokuserar på det område som vi ville 
studera;  nämligen varför  vissa  sociala  rörelser  lyckas  med ett  regimskifte  och 
varför vissa inte gör det. Vi kommer främst att använda Colliers arena och action 
dimension i vår studie för att kunna fokusera på diverse maktmedel. Valet av teori 
gör det enklare för vår studie att få det önskade fokus och bringa större klarhet till 
det material som ska analyseras. Vi är dock medvetna om att denna teori kan leda 
till att vissa händelser och faktorer nedprioriteras.

Colliers  teorier  kring  demokratisering  är  aktörscentrerad  och  bygger  på 
transitionsteorin.  Den  traditionella  transitionsforskningen  identifierar  tre  olika 
stadier som en stat i en demokratiseringsprocess genomgår. Det första stadiet som 
ett land uppnår innebär en splittring inom den auktoritära regimen. Splittringen 
leder till konflikt över regimens legitimitet och grupper bildas inom regimen. Det 
andra  stadiet  karaktäriseras  av  en  liberalisering.  Missnöje  och  uppror  bland 
befolkningen pressar regimen att minska sitt förtryck av folket och således behålla 
makten. Under det sista stadiet som uppnås är när regimens eliter börjar förhandla 
med oppositionen. Det förekommer strategiska spel bland regimens olika grupper 
och  oppositionens  grupper.  Oppositionen  pressar  regimen  längre  med  politisk 
liberalisering än vad den annars hade gjort (Collier, 1999, s. 5-6).

Collier  använder  sin  modell  främst  på  länder  som industrialiserats  genom 
arbetarklassens  och  eliternas  interaktioner.  Tanken  med  Colliers  modell  är  att 
aktörerna är rationella och följer spelteoretiska mönster när ett skifte i makten har 
skapats.  Tonvikten  ligger  vid  att  identifiera  vilka  sorters  aktörer  som  är 
involverade och hur de agerar mot varandra (Collier, 1999, s. 13-14).

Collier konstaterar tre olika dimensioner som är viktiga när vi identifierar en 
aktör. Den första dimensionen som Collier tar upp i sin modell är klass. Collier 
definierar arbetarklassen som en grupp människor som alla enas i en känsla av 
klassolidaritet  eller  identitet.  Över-  and  medelklassen  är  de  personer  som kan 
anses vara högre i  den sociala hierarkin än arbetarklassen. Medelklassen anses 
vara en heterogen grupp i det urbana samhället som främst arbetar inom privata 
företag (Collier, 1999, s. 14-17).

Den andra dimensionen som Collier inkluderar i sin modell är prior inclusion. 
Begreppet utreder om en aktör har politisk makt i den rådande regimen eller inte. 

7



Lunds universitet STVA21
Statsvetenskapliga institutionen HT11

Handledare: Mia Olsson
En  aktuell  aktör  kan  anses  vara  en  insider  (ins)  eller  en  outsider  (outs).  Det 
innebär att över- och mellanklassen kan vara outsiders medan arbetarklassen kan 
anses vara insiders i ett politiskt system; alltså att regimen främst söker stöd hos 
arbetarklassen (Collier,  1999, s. 18-19). Exempelvis skulle det religiösa rådet i 
Iran kunna anses vara insiders medan oppositionen kan anses vara outsiders. 

Den sista dimensionen som Collier använder i sin analysmodell är arena of 
action. Dimensionen berör hur aktören utövar sin makt. Det kan antingen vara 
genom demonstrationer på gator och torg eller genom ett aktivt deltagande och 
förhandlingar med den rådande regimen (Collier, 1999, s. 18-19). Collier nämner 
inte direkt massmedia som en form av maktmedel och vår förhoppning är att vi 
ska kunna tillföra massmedia som en form av maktmedel som kan användas i den 
här dimensionen. 

I figur 1.1 representerar x-axeln prior inclusion, y-axeln klass och z-axeln står 
för  arena  of  action.  Det  finns  åtta  olika  klassificeringar  av  en  aktör.  Figuren 
tydliggör var aktören söker sitt stöd, hur aktören utövar sin makt och om aktören 
anses vara insiders till den rådande regimen eller är outsiders (Collier, 1999, s. 19-
20).  Exempelvis  skulle  demokratiseringen i  Sverige  på  tidigt  1900-talet  kunna 
anses  vara  främst  mellan  överklass  insiders  som  förhandlar  med  över-  och 
medelklass-outsiders samtidigt som arbetarrörelsen, alltså arbetarklass-outsiders, 
pressar förhandlarna genom demonstrationer på gatan.

Figur 1 – Collier dimensioner av demokratisering

De slutsatser som Collier framför i sin bok Paths Towards Democracy är att 
demokratiseringsprocessen  bör  ses  ur  ett  klassperspektiv.  Olika  klasser  i  ett 
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samhälle tar del i demokratiseringsprocessen och kan samtidigt främja demokrati 
(Collier,  1999, s. 194).  Processen bör även ses som ett  strategiskt  spel  mellan 
insiders och outsiders. Outsiders eftersträvar att  ta del av den politiska makten 
medan insiders försöker behålla  status quo. Dessa roller påverkar aktörernas val 
av  strategier.  Insiders  försöker  oftast  förhandla  med  centrala  aktörer  eller 
genomföra reformer medan outsiders oftast demonstrerar (Collier, 1999, s. 194).

Slutligen konstaterar Collier att  demokratiseringsprocessen är resursbaserad. 
Med resurser  menar  Collier  historiska  minnen,  symboliska  ramar,  organisation 
och maktresurser. Dessa resurser är inbäddade i landets historia och institutioner. 
Det  är  genom  resurserna  som  en  aktör  kan  få  stöd  och  makt  under  den 
demokratiska transitionen (Collier, 1999, s. 195).

En forskare som är kritisk till transitionsparadigmet är Thomas Carothers. I 
artikeln “The End of the Transition Paradigm” påstår Carothers att länder som 
ansetts  vara  i  transitionen  att  bli  demokratiska  i  själva  verket  aldrig  blivit 
välfungerande  demokratier.  Antingen  har  dessa  länder  utvecklats  till  dåligt 
fungerande demokratier, med exempelvis brister i de politiska rättigheterna, eller 
har  länderna  blivit  auktoritära  stater  (Carothers,  2002,  s.  14-15).  Vidare  riktar 
Carothers  kritik  mot  själva  transitionsbegreppet  som  Carothers  anser  är 
missvisande.  Tanken  att  länder  måste  uppnå  vissa  stadier  i  en  demokratisk 
utveckling står i kontrast  mot de snabba förändringarna i exempelvis Sydkorea 
och Mexiko (Carothers, 2002, s. 15). Transitionsparadigmet är ofta inte fokuserat 
på  de  rådande  förhållandena  innan  den  demokratiska  transitionen  påbörjas. 
Carothers konstaterar dock att Collier är en av dem som fokuserat på de rådande 
strukturerna i ett land innan en demokratisk transition påbörjats vilket utvecklar 
transitionsbegreppet och ger en mer realistisk bild över verkligheten (Carothers, 
2002, s. 20-21).

Trots  kritiken  mot  transitionsforskningen  anser  vi  att  Colliers  teori  kan 
tydliggöra  aktörernas  agerande  under  ett  händelseförlopp.  Collier  har  väl 
underbyggda argument om de fall hon studerar samt har en enkel och lättförståelig  
förklaringsmodell. Även om vi inte berör alla tänkbara faktorer som kan påverka 
aktörers agerande tror vi oss ha en robust förklaringsmodell.

2.3 Rational Choice och spelteori 

Ruth Berins Collier menar att strategiska spel uppkommer mellan insiders och 
outsiders. Vi utgår från att dessa spel följer teorin om rational choice. Vi väljer 
därmed att inkludera teorin som ytterligare en förklaringsdimension till Colliers 
teori. Särskilt intressant är de spel där aktörernas agerande tydligt visar hur de vill 
försöka manipulera sina motaktörer att förändra sitt beteende. 
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Teorin  om  rational  choice  bearbetades  av  amerikanska  behavioralistiska 

forskare på 1950- och 1960-talet. Tanken bakom teorin är att en aktör som möter 
ett val alltid kommer att välja det som är mest fördelaktigt för den (det rationella 
valet eller det vinstmaximerande valet). Med det rationella valet menas det val 
som  aktören  själv  anser  är  mest  fördelaktigt  antingen  ur  ett  ekonomisk, 
känslomässig  eller  en  kombination  av  dessa  aspekter.  Ur  rational  choice  har 
spelteorin  arbetats  fram.  Spelteorin  rör  problematiken  huruvida  en  aktörs 
handlingar kan påverka en annan aktörs val eller förväntade val (Ward, 2002, s. 
65-66). 

Det  klassiska  tankeexperimentet  fångarnas  dilemma  visar  oss  hur  ett  spel 
mellan  flera  aktörer  kan  resultera  i  att  de  påverkar  varandras  beslutsfattande. 
Resultatet  av  detta  är  att  aktören  kanske  inte  väljer  den  strategi  som är  mest 
vinstmaximerande  för  sig  själv  utan  kanske  väljer  det  val  som  är  det  mest 
fördelaktiga beroende på hur motaktören väljer. Det här ger upphov till tankar om 
dominanta, mixade, rena och tit-for-tat-strategier (Varian, 2006, s. 504-511). En 
dominant strategi innebär att en aktör alltid kommer att välja samma val oavsett 
vad motaktören väljer. En mixad strategi innebär att en aktör kommer att välja 
olika val varje gång de ställs inför ett val. Den rena strategin innebär att aktören 
håller fast vid ett val trots vad motaktören väljer. Ifall ett spel pågår över en tid 
kommer aktörerna, med stor sannolikhet, att modifiera sina val av strategier i ett 
försök att antingen belöna eller straffa sin motparts agerande. Den här strategin 
brukar kallas för tit-for-tat (Varian, 2006, s. 509-518).

För  att  ett  spel  ska  anses  vara  en  realistisk  representation  av  verkligheten 
måste flera möjliga val finnas. En aktörs val begränsas oftast inte till endast två 
val  utan  flera  olika  val  och  omkringliggande  faktorer  måste  inkluderas  i  vår 
modell för att ge en tydlig bild av verkligheten (Ward, 2002, s. 70-71). 

Teorin  om rational  choice  och  spelteorin  är  dock  inte  fri  från  kritik.  Den 
vanligaste kritiken mot teorierna är om det rationella valet. En individs handlingar 
behöver inte reflektera självintresse utan kan påverkas av känslor som exempelvis 
avundsjuka, skuld- och hämndkänslor och självuppoffring (Ward, 2002, s. 79-82). 
Normer, ideologier och sociala strukturer är också något som påverkar en aktörs 
val. Tanken om ett rationellt val anser rational choice kritikerna är missvisande. 
Sociala strukturer påverkar i hög grad en aktörs beteende. Det här visade bland 
annat  Adam  Przeworski  som  konstaterade  att  en  regims  sociala  strukturer 
påverkade dess syn på det rationella valet (Ward, 2002, s. 74-75).

Den  kritik  som  förts  mot  spelteori  är  viktig  att  behandla  för  att  förstå 
modellens begränsningar. När vi tillämpar teorin på Iran och Egypten måste vi 
vara medvetna om andra faktorer som kan påverka en aktörs agerande under en 
händelse.  Trots bristerna i  modellen tror vi  att  spelteorin kan ge oss en viktig 
förklaringsmekanism till varför aktörer agerar som de gör. Vi får en viktig insikt 
över hur aktörers beslutsprocess kan påverkas av tanken om det rationella valet 
och således dra en slutsats ifall en regims agerande påverkas av de maktmedel 
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som  används  av  motaktörerna.  De  matematiska  beräkningarna  av  spelteori 
kommer inte att tillämpas av spelteorin utan vi kommer följa teorins grundtankar 
och resonera om aktörernas val. 

  

3 Metod

I vår metoddel går vi igenom följande: Beskrivande och förklarande, hur mycket 
vår  studie  har  tagit  del  av  dessa  tillvägagångssätt;  Empirisk  analys,  var  våra 
funderingar framkommer om den valda metoden;  Beskrivning av arbetsprocess, 
som klarlägger  hur  vi  har  gått  tillväga;  och  slutligen  Validitet  och  reliabilitet, 
vilket behandlar varför vi har uppnått god resultatsvaliditet.

3.1 Beskrivande och förklarande

Vi gjorde en beskrivande studie eftersom vi ville ge svar på följande frågor: var, 
när,  hur och vilka.  Vår huvudfråga är egentligen en varförfråga,  som vanligen 
ställs vid förklarande studier, men den kunde bara besvaras genom att beskriva 
händelserna i Iran och Egypten. På detta sätt kunde vi se vad som skiljde dem åt 
med  hjälp  av  Ruth  Berins  Colliers  tre  dimensioner  av  demokratisering  och 
spelteori,  därför  att  det  gav  oss  ett  något  intressantare  perspektiv  att  studera 
händelserna ur. För att uttrycka det enklare besvarades vår varförfråga på det sätt 
som en hurfråga ska besvaras vid beskrivande studier (Esaiasson  et al, 2010, s. 
37).

Vi  skapade,  utifrån  Collier,  en  begreppsapparat  och  ett  empiriskt 
klassifikationsschema. Det hjälpte oss att bland annat lättare kunna identifiera de 
olika aktörer och stadier i händelserna som utspelade sig i Iran och Egypten. Det 
bidrog till att vi kunde dra andra slutsatser än vad som redan var direkt utsagd i 
materialet (Esaiasson  et al, 2010, s. 38 & Devine,  2002, s. 199), i  vårt fall  de 
valda statsvetenskapliga artiklarna. Vi har gett ett hållbart svar på vår fråga som vi 
anser vara ett återkommande fenomen (Esaiasson et al, 2010, s. 38), vilket gör sig 
tydligt i den arabiska våren.

Utöver att det är, praktiskt taget, en beskrivande studie valde vi att även göra 
vår studie till en förklarande sådan. Vi valde att ställa en underfråga till, vilket var 
en varförfråga, för att skapa en mer utvecklad studie (Esaiasson et al, 2010, s. 37). 
Vi besvarade vår underfråga med hjälp av den valda metoden, empirisk analys. Vi 
utgick från att  X påverkade Y kombinerat med antagandet till  varför faktor  X 
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påverkade faktor Y. Vi ville se om det fanns en kausal relation mellan X och Y 
(Esaiasson et al, 2010, s. 38-39). 

Det finns tre typer av förklarande studier: teoriprövande, teorikonsumerande 
och teoriutvecklande studier. Vår studie är främst teoriutvecklande. Vi utvecklar 
en  av  Colliers  dimensioner  genom  att  ta  ha  tagit  en  närmare  titt  på 
kommunikationens roll  som maktmedel i både Iran och Egypten som ger sig i 
uttryck i arena-of-action-dimensionen (Esaiasson et al, 2010, s. 42-43).

3.2 Empirisk analys

Den metod som vi valde att  använda i vår studie är empirisk analys. Empirisk 
analys är en form av textanalys var vi hämtar inspiration från kvalitativ textanalys, 
som fokuserar på texters innehåll och mening. Metoden möjliggjorde att vi kunde 
bearbeta och undersöka olika faktorer som framgår i materialet. Vi kunde således 
klargöra händelseprocessen och tankestrukturerna ur ett begränsat material hos de 
deltagande aktörerna (Esaiasson et al, 2010, s. 238).

Kvalitativ  textanalys  har  ett  antal  fördelar  jämfört  med  andra 
textanalysmetoder. Den största fördelen med den valda metoden är att vi kunde 
göra mer avancerade tolkningar och bedömningar av vårt material. Vi behövde 
därmed inte inhämta ett stort antal källor för att kunna få en ökad förståelse utan 
kunde med ett  begränsat  material  dra  viktiga  slutsatser  (Bergström & Boréus, 
2010, s. 84-85). 

En  stor  problematik  för  den  kvalitativa  textanalysen  är  tolkningen  av 
materialet.  Tolkningen  av  materialet  skapar  problem  med  reliabiliteten.  Att 
reproducera  vår  studie  kan  leda  till  att  andra  personer  kan  dra  annorlunda 
slutsatser eftersom förkunskaper och värderingar skiljer sig från person till person 
(Bergström  &  Boréus,  2010,  s.  82-83  &  Devine,  2002,  s.  205-207).  Trots 
tolkningsproblemet innebär våra valda teorimodeller och vår begreppsapparat att 
realibilitetsproblematiken motverkas. Andra intresserade personer kan, genom de 
valda teorimodellerna, förstå sig på vår tankeprocess och vår analys och således 
förstå hur vi har resonerat (Esaiasson et al, 2010, s. 242-246). 

En fördel med empirisk analys är att tillgång till källor är relativt  stort och 
förser  oss  med  mycket  information  (Denscombe,  2009,  s.  316).  Här  uppkom 
problematik vilket berörde omfånget och urvalet av vårt material. På grund av att 
vi hämtade inspiration från kvalitativ innehållsanalys blev vi tvungna att begränsa 
vårt material till en realistisk arbetsmängd. En alltför stor datamängd lämpar sig 
inte för en kvalitativ analys. Konsekvensen av begränsningen av materialet är att 
vi kan ha missat aspekter som kunnat vara av betydelse för analysen (Esaiasson et  
al,  2010, s. 249 & Devine,  2002, s.  207).  Vår förhoppning är att  vi,  med vår 
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kunskap om de valda händelserna, har kunnat begränsa materialet till de relevanta 
källorna och ändå fått en korrekt och realistisk bild av händelseförloppen.

3.3 Beskrivning av arbetsprocess

Arbetsprocessen  av  analysmomentet  var  uppbyggt  av  tre  större  moment.  Det 
första momentet bestod i  att välja relevanta händelser som studieobjekt.  Dessa 
händelser som vi valde i Iran och Egypten liknade varandra i den utsträckningen 
som det var möjligt. Vi är medvetna över att exakta händelser är omöjliga att hitta 
i  två  skilda  länder  och  tidsperioder.  Vår  förhoppning  var  dock  att  de  valda 
händelserna påminde om varandra.

Det andra momentet påbörjades när relevanta händelser valdes för både Iran 
och Egypten. Vi påbörjade arbetet med att samla in primär- och sekundärmaterial 
som  behandlar  händelserna.  Primärmaterialet  är  det  som ligger  till  grund  för 
analysen  medan  sekundärmaterialet  togs  med  för  att  stärka  primärmaterialets 
grund  (Esaiasson  et  al,  2010,  s.  323-324  &  May,  2010,  s.  217). 
Sekundärmaterialet består av forskningsmaterial om de händelser som vi valde att 
studera. Det är artiklar om sociala rörelser, maktmedel som använts och hur de 
olika  aktörerna  har  agerat.  Forskningsmaterialet  har  bearbetats  genom  en 
forskningsprocess och anses uppfylla vissa krav. Kraven är att forskningen bygger 
på  systematiska  och  hederliga  undersökningar  samt  att  forskningen  är 
forskaroberoende,  genomskinlig  och  värderingsfri.  Vi  kan  därmed  ha  ett 
förtroende för att forskningsmaterialet  har en form av objektivitet  och att  dess 
uppgifter stämmer (Esaiasson et al, 2010, s. 23-25 & Denscombe, 2009, s. 302-
303). 

Ett problem uppstod dock i samband till sekundärmaterialet för de båda fallen. 
Eftersom händelserna i  Egypten är  relativt  aktuella  har inte forskningsmaterial 
tillkommit i större utsträckning. Detta medförde att i valet av material till Egypten 
användes det främst primärkällor. Sekundärkällor som behandlar Iran kan dock ge 
oss viktig information som kan relateras till händelserna i Egypten. 

Primärmaterialet  som  vi  valde  att  använda  i  vår  studie  inhämtades  ifrån 
internationellt  erkända  nyhetsmedier  som är  skrivna  under  händelsernas  gång. 
Genom att använda artiklar från händelsernas gång hoppades vi få större fokus på 
själva händelserna och mindre analyser ifrån journalisterna (Esaiasson et al, 2010, 
s. 320-321). Till skillnad från sekundärmaterialet har inte nyhetsartiklarna följt en 
forskningsprocess. Det här medförde att vi inte kunde lita på att uppgifterna som 
framgick  i  artiklarna  verkligen  stämde.  Därför  var  vi  källkritiska  mot  dels 
journalisten som stod bakom artikeln och dels uppgiftslämnarna åt journalisterna. 

13



Lunds universitet STVA21
Statsvetenskapliga institutionen HT11

Handledare: Mia Olsson
Vi inkluderade därmed flera olika nyhetskällor för att få en klarare bild över vad 
som verkligen hände (Esaiasson  et al, 2010, s. 316-320 & Denscombe, 2009, s. 
316-317). Däremot valde vi inte nyhetsmaterial ifrån nyhetskanaler som inte är på 
engelska eller  svenska.  Det  här  valet  tog vi  för  att  undvika  missförståelser av 
översättningar och feltolkningar av det skrivna materialet (Bergström & Boréus, 
2010, s. 249-251). 

Det  sista  momentet  påbörjades  när  artiklar  var  insamlade.  Artiklarna 
bearbetades  och  analyserades  med  hjälp  av  vår  valda  metod.  Med  hjälp  av 
metoden och  de  valda  teorierna  beskrev  vi  händelseförloppet,  identifierade  de 
centrala  aktörerna  och  försökte  förklara  aktörernas  handlande.  De  centrala 
aktörerna  identifierades  med  hjälp  av  Ruth  Berins  Colliers  förklaringsmodell, 
dimensioner av demokratisering, som behandlades i tidigare avsnitt. Aktörernas 
handlingar analyserades med hjälp av spelteori.

3.4 Validitet och reliabilitet

Med vår  studie  anser  vi  har  uppnått  hög begreppsvaliditet  som består  av:  (1) 
överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationella indikator (2) och 
frånvaro  av  sytematiska  fel.  Detta  leder  i  sig  till  att  vi  har  uppnått  god 
resultatvaliditet som består av god begreppsvaliditet och reliabilitet (Esaiasson et  
al, 2010, s 63). Angående reliabiliteten, att reproducera vår studie genom Ruth 
Berins Colliers teori och empirisk analys, anser vi vara relativt enkel att utföra och 
att det skulle dras liknande slutsatser som vi har gjort anses inte vara långt ifrån – 
eftersom vi följer teorin om rational choice som uppmuntrar att se saker och ting 
ur ett perspektiv. Om denna undersökning skulle reproduceras krävs det av andra 
forskare tar till sig samma perspektiv som vi hade (Esaiasson et al, 2010, s 70-71). 

I  vår  studie  finns  det  inte  brister  i  överensstämmelsen  av  de  teoretiska 
definitionerna och de valda empiriska indikationerna. Operationaliseringen, var de 
teoretiska  definitionerna  har  översatts  till  operationella  indikatorer,  har  gjorts 
noggrant  och  därför  undgått  från  att  bli  bristfälliga  instrument  som  orsakar 
systematiska fel, utifrån Colliers tre dimensioner och spelteori (Esaiasson  et al, 
2010, s 64-65). Vi anskaffade ett brett urval av material som vi gick igenom noga 
och sållade bort allt som inte berörde vår undersökning. 

Vi resonerade om den bästa möjliga operationaliseringen. Därför valde vi att 
kopiera den operationalisering som Collier hade gjort för sina studier. Vi ställde 
oss på Colliers axlar i detta avseende (Esaiasson et al, 2010, s 68-69). Varför vi 
har ett stort förtroende för vår begreppsvaliditet är att vi har följt Colliers egna 
operationaliseringar, även om det har lagts till nya eftersom vi har studerat Iran 
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och Egypten som skiljer sig från hennes tidigare studier. Det gjordes dessutom 
några mindre justeringar i samband till detta, men grundtanken finns kvar.

4 Iran och Egypten

För att förstå de olika faktorer som legat till grund för de händelser som förekom i 
Iran år 2009 och i Egypten år 2011 måste kunskap erhållas om ländernas historia, 
deras politiska system samt ländernas etniska grupper. Ländernas historia ger oss 
indikationer på vad som kan ha legat till grund för händelseutbrotten, det politiska 
systemet visar oss vilka möjliga handlingsarenor som aktörerna kan agera utifrån 
och de etniska grupperna visar om länderna har möjliga konfliktområden.

4.1 Historik över Iran

År 1977  började  oppositionen  demonstrera  mot  Shah  Pahlavi,  Irans  statschef. 
Dessa  demonstrationer  ökade  i  intensitet  år  1978.  Våldsamma 
sammandrabbningar  mellan  säkerhetspolisen  och  demonstranterna  ökade 
allmänhetens stöd åt demonstranterna. Det slutgiltiga kom i januari år 1979 när 
Shah  Pahlavi  tvingades  abdikera  och  lämna  Iran.  Återkomsten  av  Ayatollah 
Khomeini, den 1:e februari samma år, från sin exil i Frankrike markerade början 
på den islamiska republiken Iran (Countrywatch, 2011).    

År 1980, året efter den iranska revolutionen, invaderades Iran av Irak. Detta 
blev känt som det Iran-irakiska kriget och skulle pågå fram till år 1988. Vidare 
rensades motståndare och anhängare till shahen ut från Iran. Ervand Abrahamian 
menar att kriget och utrensningarna hjälpte den nya regimen att öka sin legitimitet 
bland befolkningen (Abrahamian, 2009, s. 10-11).

Ayatollah Khomeinis död innebar att Ali Akbar Rafsanjani valdes till landets 
president. Rafsanjani stärkte banden mellan moské och stat och genomförde ett 
antal  ekonomiska  reformer.  Rafsanjanis  reformer  orsakade  dock  missnöje  och 
uppror  hos  befolkningen  genom  en  minskad  offentlig  sektor  och  matbrist 
(Countrywatch, 2011 & Simbar, 2007, s. 58-59).

Rafsanjanis avgång ledde till att Ali Mohammad Khatami kunde ta makten år 
1997. Khatamis olika reformer orsakade konflikter mellan de konservativa och 
moderata falangerna. Även om Khatami hade kontroll över parlamentet hade Irans 
konservativa Hard-liners kontroll över landets domstolar, militär och den statliga 
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median.  De  tilltänkta  reformerna  som  Khatami  ville  genomföra  blev  därmed 
motarbetade (Countrywatch, 2011).

Konflikterna mellan de reformvänliga moderaterna och de konservativa i Iran 
slutade med de konservativas seger när Khatami förlorade valet år 2005 mot den 
mer  konservative  Mahmoud  Ahmadinejad  (Countrywatch,  2011 & Mirsepassi, 
2009, s. 175).

4.2 Historik över Egypten

Egypten förklarades för allra första gången självständigt år 1922 under Kung Faud 
I  men  var  fram  till  andra  världskriget  en  lydstat  åt  Storbritannien.  År  1952 
genomförde  Gamal  Abdel  Nasser  en  statskupp  och  året  därpå  blev  Nasser 
president efter monarkins avskaffande (Regeringen, 2011).

Egypten  var  en  militärdiktatur  som  närmade  sig  Sovjetunionen. 
Inrikespolitiken fokuserade på förstatligande av både jordbruk och industri. Efter 
Nassers avlidande efterträddes han av Anwar al-Sadat,  som själv hade deltagit 
under statskuppen. Under al-Sadat styre utfördes en rad olika viktiga beslut. Ett 
flerpartisystem infördes, ett  fredsavtal  undertecknades med Israel och politiken 
närmade sig USA:s. År 1981, mördades Al-Sadat av islamiska extremister, vilket 
detta  ledde  till  att  Hosni  Mubarak  kunde  ta  plats  och  styra  landet  fram  till 
demonstrationerna år 2011 (Regeringen, 2011).

4.3 Styrelsestruktur & regim

De  politiska  strukturerna  är  viktiga  för  vår  analys.  Ruth  Berins  Colliers 
förklaringsmodell fokuserar på vilken arena de olika aktörerna kan agera utifrån. 
Grundläggande kunskaper om de politiska strukturerna är essentiella för att förstå 
vilka  möjligheter  de  olika  aktörerna  har  att  försöka  agera  gentemot  varandra. 
Även kränkningar mot de mänskliga rättigheterna och begränsningar i massmedia 
tas upp för att ge en större förståelse kring hur insiders har agerat mot outsiders 
tidigare och tvärtom. 

4.3.1 Iran    

Det  politiska  systemet  är  baserat  på  den  grundlag  som  antogs  år  1979  och 
omarbetades år 1989. Irans viktigaste och utmärkande maktinstitution är  Vali-ye  
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Faqih  eller  väktarrådet.  Väktarrådet  består  av  12  platser  där  sex  utses  av 
rättssystemet  och sex av landets högste  religiöse ledare och statschef,  Rahbar. 
Väktarrådets  uppgift  är  att  godkänna  parlamentets  lagförslag  (The  Economist 
Intelligence Unit, 2011, s. 23).

Iran har allmän rösträtt för alla vuxna. Det folkvalda parlamentet,  Majlis-e-
Shuray-e Islami,  består av 290 platser.  Alla  kandidater  som ställer  upp i  valet 
måste vara godkända av Vali-ye Faqih. Presidentens mandatperiod är fyra år och 
presidenten kan endast inneha två mandatperioder. Irans kabinett utses av landets 
president  och  godkänns  av  Majlis-e-Shuray-e  Islami  (BBC,  2009:a  &  The 
Economist  Intelligence  Unit,  2011,  s.  23).  Presidenten  måste  även  vara 
shiamuslim för att inneha positionen (Regeringskansliet, 2010:a, s. 16). 

Uppkommer konflikt mellan Majlis-e-Shuray-e Islami och Vali-ye Faqih kring 
ett  lagförslag kopplas Expertförsamlingen (The Expediency Council)  in för att 
lösa  problemet.  Expertförsamlingen  är  den  enda  institution  utöver  Majlis-e-
Shuray-e  Islami  och  presidenten  som  det  iranska  folket  kan  rösta  om. 
Expertförsamlingens roll är att utse Irans Rahbar och att överse dennes arbete. Om 
expertförsamlingen anser att Rahbar inte gör sitt arbete kan församlingen avsätta 
personen (BBC, 2009 & The Economist Intelligence Unit, 2011, s. 23).

Den politiska oppositionen har motarbetats av den sittande regimen med den 
konservativa faktionen i fronten. Nya partier har svårt att etablera sig och riskerar 
att uteslutas från Majlis-e-Shuray-e Islami (Razavi, 2010, s. 88-91). Den politiska 
oppositionen  tillåts  alltså  inte  i  praktiken  i  Iran  och  informationsfriheten  är 
begränsad. De mediekanaler som inte styrs av staten censureras eller begränsas. 
Internettillgången  har  starkt  begränsats  efter  den  gröna  vågen  år  2009 
(Regeringskansliet, 2010:a, s. 10 & 12). 

4.3.2 Egyptens regim innan upproret

Egypten  var  en  republik  som var  baserad  på  ett  flerpartisystem  och  hade  en 
maktdelning  mellan  lagstiftande,  verkställande  och  dömande  makten,  enligt 
konstitutionen  från  år  1971  som  blev  både  ändrad  år  1980  och  år  2007. 
Presidentens makt var obegränsad och den utsåg en regeringschef som i sin tur 
utsåg  en  regering,  som  blev  tvungen  att  godkännas  av  presidenten.  De  två 
kammare i parlamentet hade ett begränsad inflytande (Regeringskansliet, 2010:b, 
s. 10-11).

Det politiska livet i Egypten dominerades av regeringspartiet NPL, vilket står 
för National Democratic  Party. Egyptens 23 lagliga oppositionspartier  som var 
registrerade, var splittrade och svaga. Ett parti var tvunget att godkännas av en 
kommitté  för  att  legaliseras  men  trots  detta  hade  få  partier  rättslig  status. 
Kommittén var upprättad av parlamentets högre kammare. Lag från 1977 förbjöd 
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partier baserade på religion- eller klasstillhörighet (Regeringskansliet, 2010:b, s. 
11).

Parlamentsvalen var rent formellt sett ett personval som gjorde att kandidater, 
som inte tillhörde ett parti, kunde ställa upp. Presidentvalen skedde var sjätte år 
och  parlamentsvalen skedde vart  femte  år.  Det  pågick  ständigt  valfusk i  olika 
former, arresteringar och våldshandlingar under valen. Den egyptiska regeringen 
motsatte sig internationella observatörer dessutom (Regeringskansliet, 2010:b, s. 
11).

Yttrande-, tryck-, mötes- och föreningsfrihet var garanterad i konstitutionen 
men kränktes  av  undantagslagen.  Tillgången  på  Internet  var  stor  under  Hosni 
Mubaraks tid vid makten. Bloggare som hade riktat kritik mot regimen fick dock 
utstå trakasserier och hotades ibland med arresteringar (Regeringskansliet, 2010:b, 
s. 10).

4.4 Etniska grupper

Den etniska aspekten tas upp kortfattat i vår studie. Detta eftersom vi försöker 
identifiera möjliga konfliktområden som inte tas upp i de historiska och politiska 
strukturdelarna. Även om de etniska konflikterna inte tas upp i djupare detalj i vår 
studie anser vi det vara av stor vikt att ha den etniska aspekten i baktanken när de 
olika fallen studeras och analyseras.

4.4.1 Iran

Iran har runt 26 olika folkgrupper där den persiska gruppen är störst. Begreppet 
perser är dock inte helt enhetligt enligt Sekandar Amonolahi. Perser kan definieras 
som personer som talar persiska och exkluderar andra personer som skulle kunna 
anses tillhöra den persiska folkgruppen. Cirka 85 procent av Irans befolkning kan 
anses ha rötter i den persiska folkgruppen (Amanolahi, 2005, s. 37-41). 

Islam  är  den  dominerande  religionen  i  Iran.  99  procent  beräknas  vara 
muslimer i Iran och shia är den största inriktningen. De andra religionerna i Iran 
utgör 1 procent av befolkningen och benämnas som aqallyate mazhab, religiös 
minoritet.  Till  aqallyate  mazhab tillhör  religionerna  judendom,  zorastrism, 
mandaeism och kristendom (Amanolahi, 2005, s. 39-41).

De olika minoriteterna i Iran är officiellt skyddade ifrån diskriminering men 
utsätts ändå för övergrepp. Särskilt  förekommer diskriminering mot kurder och 
balucher  med  begränsad  yttrandefrihet,  mötesfrihet  och  rättssäkerhet. 
Minoriteterna har svårt  att  hävda sin etniska identitet  vilket  har  lett  till  ökade 
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konflikter. Religionsfriheten är skyddad i den iranska konstitutionen och det är 
inte förbjudet att tillhöra en annan religion än islam i Iran. Att konvertera ifrån 
islam är däremot inte tillåtet (Regeringskansliet, 2010:a, s. 16-18).

4.4.2 Egypten

En majoritet av befolkningen i Egypten är sunnimuslimer, 10 procent är kristna 
kopter  och  mindre  än  1  procent  är  shiamuslimer.  Grundlagen  förbjöd 
diskriminering på grund av ursprung, religion, språk och tro, och det förväntades 
av staten att garantera religions- och trosfrihet. Islam var statsreligionen och det 
fanns med i artikel 2 i grundlagen. Sharia hade inflytelse över hur lagen i Egypten 
såg ut (Regeringskansliet, 2010:b, s. 17). Hur det blir i framtiden är osäkert.

Trots  att  religionsfrihet  var  skyddad i  grundlagen upplevde  kristna  kopter, 
ahmadiyya-  och shiamuslimer  ständigt  olika  former av  diskriminering.  Många 
olika lagar var utformade till fördel för dem som var sunnimuslimer. I praktiken 
accepterades  det  enligt  myndigheterna  bara  kristendom,  islam  och  judendom. 
Bahrierna  som  funnits  i  Egyten  sen  1910-talet  fick  också  utstå  sådan 
diskriminering (Regeringskansliet, 2010:b, s. 17-19).

5 Analys 

Analysen av Iran och Egypten bygger på att  identifiera aktörerna utifrån Ruth 
Berins  Colliers  förklaringsmodell,  åskådliggöra  aktörens  maktmedel  och 
analyserar aktörernas beteende med hjälp av spelteorin. Först skapas en generell 
bild över  situationen där  primär-  och sekundärkällor bidrar till  en kronologisk 
beskrivning av händelsen. Därefter analyseras hur aktörerna har agerat med hjälp 
av våra valda teorier. Sen redogör vi för vilka faktorer som enar Iran och Egypten 
och vilka som skiljer dem åt. Till sist avslutar vi med att dra generella slutsatser.

5.1 Iran

Presidentvalet  i  Iran  den 12 juni  år  2009 resulterade i  att  uppskattningsvis  en 
miljon  personer  deltog  i  demonstrationer  samma  dag  och  under  de  följande 
dagarna. Demonstranterna var missnöjda med att Mahmoud Ahmadinejad hade 
deklarerats  som vinnare av presidentvalet  vilket  den andra presidentkandidaten 
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Mir Hossein Mousavi ansåg var felaktigt (Mahtafar, 2010, s. 23 & BBC, 2009:b). 
Irans  statschef,  Ayatollah  Ali  Khamenei,  ställde  sig  bakom  Ahmadinejad  och 
gratulerade  för  segern.  Ayatollah  Khamenei  manade  även demonstranterna  till 
lugn (BBC, 2009:c). Demonstrationerna resulterade i konfrontationer mellan polis 
och demonstranter. Det spända läget ledde till att  polisen sköt demonstranterna 
med tårgas och skarp ammunition vilket resulterade i att sju dog (Jönsson, 2009 & 
BBC,  2009:d).   Den  14  juni  förekom  det  även  demonstrationer  till  stöd  för 
Ahmadinejad  som anklagade  oppositionen  att  inte  respektera  de  demokratiska 
värderingarna (BBC, 2009:e).

Mehdi  Karroubis,  en  annan  presidentkandidat,  och  Mousavis  krav  på  att 
valresultatet skulle ogiltigförklaras ledde till en blockering av media och Internet 
från regimen. De utländska medierna uppmanades även av den iranska regimen att  
lämna Iran inom 24 timmar (El Rafie & Svahn, 2009 och BBC, 2009:f). Tidningar 
som stödde de andra presidentkandidaterna stängdes ned och Mousavis hemsida 
blockerades.  Övriga  tidningar  censurerades  av  regimen  och  satellitsändningar 
stördes med hjälp av störningssignaler.  Trots begränsningen av massmedia och 
Internet dokumenterade personer i Iran händelserna med hjälp av mobiltelefoner 
(Sohrabi-Haghighat & Mansouri, 2010, s. 28). 

Demonstrationerna  i  anknytning  till  valet  höll  på  i  två  dagar  innan  dessa 
lugnades  ned.  Detta  skedde  efter  att  ett  antal  demonstranter  och  aktivister 
häktades  av  polis  och  säkerhetsstyrkor  (BBC,  2009:g).  Mindre 
sammandrabbningar förekom senare mellan polis och demonstranter fram till 23 
juni när Vali-ye Faqih, väktarrådet, nekade förfrågningen att valresultatet skulle 
ogiltigförklaras  (BBC,  2009:h  och  Slackman,  2009).  Deklarerandet  gjorde  att 
cirka 200 personer försökte demonstrera den 24 juni  men blev motverkade av 
säkerhetspolisen (BBC, 2009:i). 

Ett  par veckor efter  valet  tillkännagav Mousavi  sin plan att  skapa  en bred 
koalition  av  reformpartier  och  andra  politiskt  aktiva  grupper  för  att  bibehålla 
protesterna  på  ett  organiserat  sätt,  men  regimen  förkastade  all  form  av 
oppositionell politiskt protest. Mousavi tog till en alternativ åtgärd och utformade 
en  oppositionell  strategi  genom  att  förstärka  och  konsolidera  sociala  nätverk. 
Argumentationen  var  att  sociala  nätverk  är  effektiva  och  mindre  sårbara  för 
statligt förtryck - detta antagande gjordes i samband med den välgång som sociala 
nätverkssidor hade före valet.  Oppositionsledare och aktivister omfamnade den 
högt varierade fabriceringen av rörelsen som ledde till utvecklingen av en icke-
våldsam och tunn ideologiskt rörelse (Sohrabi-Haghighat & Mansouri, 2010, s. 
30). 

De  första  demonstrationerna  skapade  en  bild  av  att  vara  spontana  men  i 
efterhand skapade aktivisterna strategier, kollektiva identiteter, en lös struktur med 
visst  ledarskap,  och visioner  över framtiden. Fortfarande,  åtta månader  senare, 
efter  valet  intog folk gatorna och blev motarbetade  av regimen.  Det  fanns  ett 
samspel mellan gatorna och nätet: Folk planerade en demonstration, diskuterade 
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slogans  och  strategier  för  att  sedan  förverkliga  planerna  på  gatan  och 
konfronterade  säkerhetsstyrkorna.  Efteråt  återvände  de  till  Internet  för  att 
publicera  bilder,  nyheter  och  inspelningar  av  händelserna.  Sen  diskuterade  de 
utfallen och planerade för nästa demonstration (Sohrabi-Haghighat & Mansouri, 
2010,  s.  28).  Demonstrationerna  efter  presidentvalet  har  kallats  för  Twitter-
revolten i  samband  med  den  roll  som  sociala  nätverk  har  spelat.  Under  de 
intensiva  stunderna  bad  USA  till  Twitter  om  att  skjuta  upp  den  planerade 
underhållningen för att låta demonstranter från Iran använda det i kommunikativt 
syfte (Sohrabi-Haghighat & Mansouri, 2010, s. 25).

Under  juli  fram till  november  förekom inga  större  demonstrationer  i  Iran. 
Visserligen förekom det ett  antal  demonstrationer  under den här perioden men 
dessa  var  mindre  än  de  demonstrationer  som  förekom  i  samband  med 
presidentvalet.  Exempelvis  pågick  det  demonstrationer  samma dag som Quds-
dagarna  men  dessa  möttes  av  polisstyrkor  som  motade  bort  demonstranterna 
(BBC, 2009:m & Besèr, 2009). Fokus började vid den här perioden främst läggas 
på de demonstranter som fängslats i samband med demonstrationerna och som 
riskerade långa fängelsestraff. Samtidigt som vissa av de begränsningar som legat 
på mobiltrafiken släpptes (BBC, 2009:j & 2009:k & 2009:l och Fathi, 2009). 

Utöver  de maktmedel  som användes  av demonstranterna tillämpades  andra 
mer oortodoxa metoder. En metod som användes i Iran var propagandaspridandet 
av  oppositionen  genom  banksedlar.  Slagord  och  porträtt  kopierades  över  de 
officiella sedlarna vilket ledde till att Irans centralbank deklarerade dessa sedlar 
som ogiltiga (Mahtafar, 2010, s. 24 & BBC, 2009:n). 

För  att  försöka  motverka  de,  enligt  den  iranska  regimen,  oönskade 
kommunikationer  formade  Iran  den  15  november  år  2009  en  kommitté  med 
uppgift att kontrollera och stoppa regimkritisk information (BBC, 2009:o). Vidare 
stängdes  cirka  400  Internetkaféer  ned  av  den  iranska  regimen  samtidigt  som 
användarinformation hämtades av personer som ansetts ha deltagit i protesterna 
(Golkar,  2011,  s.  61).  I  slutet  av  händelseförloppet  började  även  den  iranska 
regimen att hota oppositionen att analysera videor ifrån demonstrationer och de 
identifierade deltagarna skulle åtalas. Det hävdas även att agenter ifrån regimen 
infiltrerade oppositionens kommunikationer för att sprida material som orsakade 
splittringar inom oppositionens olika grupper (Golkar, 2011, s. 61-62). Irans regim 
styrde huvudkanalerna av kommunikationen och blockerade dem i fall av politisk 
omvälvning. Efter valet 2009 försökte Irans regim att lägga ner alla former av 
kommunikation  som  satellitkanaler,  nyhetstidningar,  mobiltelefoner  och 
oppositionens  hemsidor.  I  ett  led  att  förhindra  kommunikationen  och 
organiseringen  hos  oppositionen  arresterades  för  reformistpartierna  (Sohrabi-
Haghighat & Mansouri, 2010, s. 30).

I december inträffade de sista stora demonstrationerna i Iran som resulterade i 
att  ett  antal  demonstranter  dog.  I  samband  med  de  shiareligiösa  festivalerna, 
mellan  den  26-27  december,  anordnade  oppositionen  demonstrationer.  Dessa 
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demonstrationer möttes av säkerhetspolis som försökte skingra demonstranterna 
(Dagens  Nyheter,  2009  &  BBC,  2009:p).  Flera  ledare  inom  oppositionen 
arresterades  i  samband  med demonstrationerna  samt  som en  nära  släkting  till 
Mousavi  blev  mördad  (BBC,  2009:q).  Retoriken  från  regimanhängare  blev 
hårdare  genom  att  bland  annat  Abbas  Vaez-Tabasi,  talesman  för  Ayatollah 
Khamenei, deklarerade att demonstranterna var mohareb, fiender till gud. Att bli 
deklarerad som mohareb innebär att bestraffningen är dödsstraff i Iran (Dagens 
Nyheter, 2009 & BBC, 2009:r). 

Efter  den  28  december  förekom  ett  sista  försök  från  oppositionen  att 
demonstrera. Den sista aktionen som den gröna vågen försökte genomföra var i 
samband med firandet  av grundandet  av den islamska republiken Iran  den 11 
februari  år  2010.  I  samband  med  de  officiella  demonstrationerna  försökte 
oppositionen att genomföra egna aktioner.  Demonstranterna blev dock beskjutna 
med tårgas och skarp ammunition av säkerhetsstyrkor (BBC, 2010:a & Sandin, 
2010). Några dagar innan de planerade demonstrationerna arresterades flera ledare 
för oppositionen i ett försök att förhindra det (BBC, 2010:b & 2010:c). Samtidigt 
som  dessa  aktioner  pågick  kom  anklagelser  från  USA som  hävdade  att  Iran 
försökte  blockera  alla  former  av  kommunikation  med  omvärlden,  men  det 
laddades fortfarande upp videor ifrån demonstrationerna (BBC, 2010:d). Under 
årsdagen  av  demonstrationerna  uppmanade  både  Mousavi  och  Karroubi  sina 
anhängare  att  inte  gå  ut  på  gatorna.  Mousavi  och  Karroubi  ansåg  att  dessa 
demonstrationer endast skulle mötas med våld och att rörelsen borde fokusera på 
att organisera sig genom Internet (Dagens Nyheter, 2010 och Yong & Slackman, 
2010). Protestcyklerna i Iran verkade divergera men lyckades ändå att fortleva 
genom kommunikationens roll. En delning mellan rörelsens topp och botten blev 
tydlig.

    Tendenserna  som  förekom  under  hela  konflikten  var  styrandet  av 
propagandan och splittring mellan olika grupper. Regimen skapade en bild av den 
gröna vågen utifrån två komponenter: för det första var demonstranterna få i antal 
och för det andra var demonstranterna upprorsmakare och vandaler.  Två dagar 
efter valet kallade Ahmadinejad demonstranterna för smuts och damm. De statliga 
tevesändningarna  försökte  att  framhäva detta  med bilder  på  skadade bilar  och 
byggnader. Reaktionen på detta blev att demonstranterna försökte framhäva sin 
fredliga  natur  genom “tysta  rallyn”  och antog slogan som ”Vi är  oräkneliga”. 
Flera  klipp  på  Youtube  lades  upp  för  att  visa  regimens  agerande  gentemot 
demonstranterna.  Regimen  blev  tagen  på  bar  gärning  när  polis  på  uppdrag 
vandaliserade  bilar  och  byggnader,  som sedan  regimen  kom  att  senare  lägga 
skulden på demonstranterna (Sohrabi-Haghighat & Mansouri, 2010, s. 33-34). På 
vägen uppstod dock en kollektiv identitet hos demonstranterna. Den gröna färgen 
blev en enande symbol för rörelsen och namnet som tilldelades rörelsen var den 
gröna vågen (Sohrabi-Haghighat & Mansouri, 2010, s. 34). 
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Sociala  rörelsers  uppkomst  vilar  på  de  politiska  möjligheterna.  När 

splittringen  inom  de  regerande  eliterna  blev  synligt  under  valet  tillkom  en 
oförutsedd möjlighet till  mobilisering av folket. Sen revolutionen 1979 har det 
funnits  konflikter  mellan  de  två  stora  kroppar  av  makt  inom  staten.  Dessa 
konflikter har lösts genom godtyckliga processer, men just den här händelsen var 
alltför  intensiv  för  att  lösas  med  hjälp  av  konventionella  metoder  (Sohrabi-
Haghighat & Mansouri, 2010, s. 32). Internet var den informationskanal som blev 
ett nytt område att försöka ha makten över. Den nya kommunikationstekniken gav 
möjligheten att kontakta internationella organisationer (exempelvis internationella 
mänskliga  rättighetsorganisationer),  sprida  information,  rekrytera  folk  och 
organisera kommande demonstrationer (Sohrabi-Haghighat & Mansouri, 2010, s. 
32-33).

5.2 Aktörerna och deras beteenden i Iran

Konflikten i  Iran  består  av  två  sidor  av prior  inclusion-dimensionen.  Den ena 
sidan  består  av  den  sittande  regimen  och  den  andra  sidan  av  Mir  Hossein 
Mousavi, Mehdi Karroubi och en grupp demonstranter som inte kan identifieras 
som anhängare av dem. 

    Den  sittande  regimen  tillhör  insidergruppen  och  består  av  Mahmoud 
Ahmadinejad och Vali-ye Faqih - väktarrådet. Vem som har den egentliga makten 
hos den sittande regimen är svår att bedöma, eftersom vårt material är begränsat, 
men det vi har kunnat se är att väktarrådet verkar inneha den egentliga makten. 
Den sittande regimen är en tydlig insidergrupp och tillhör över- och medelklassen. 
Vali-ye  Faqih  består  av  utbildade  personer  som förmodligen  inte  relaterar  till 
arbetarklassen.

    Den politiska oppositionen ses ofta som aktörer vilket är outsiders. Mousavi 
och  Karroubi  var  dock  tidigare  insiders  som  hamnat  i  en  outsider  position. 
Mousavi var Irans premiärminister mellan år 1981 till år 1989 och Karroubi var 
Majlis-e-Shuray-e  Islami:s  talesman  under  president  Ali  Mohammad  Khatami. 
Både Mousavi  och  Karroubi  kan  anses  tillhöra  över-  och  medelklassen.  Detta 
eftersom de tidigare har haft höga positioner inom Irans politiska system och som 
domineras av över- och medelklassen.

De sista  aktörerna  är  demonstranterna  som verkar  ha  bestått  av  två  större 
grupper.  Den  första  gruppen  av  demonstranter  som  protesterade  under 
händelseförloppet var anhängare till Mousavi och Karroubi. Den andra gruppen 
av demonstranter är de outsiders som började demonstrera i allt  större grad ju 
längre  konflikten  pågick.  Dessa  demonstranter  slöt  till  viss  del  upp  bakom 
Mousavi och Karroubi men verkar ha följt sin egna agendor i vissa fall. Oftast 
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bestod den här gruppen av yngre universitetsstudenter som tillhörde över- och 
medelklassen.  Båda grupper  demonstranter  är  dock svårt  att  definiera  som att 
tillhöra en specifik klassgrupp. En tendens bland de demonstranter som inte var 
anhängare till Mousavi eller Karroubi verkar dock vara studenter, alltså över- och 
medelklass.

Mousavi och Karroubis kritik mot den sittande regimen ledde till att Mousavis 
och  Karroubis  insiderstatus  började  omvandlas  till  outsiderstatus.  Detta  blev 
början  på  ett  strategiskt  spel  mellan  den  sittande  regimen  och  Mousavi  och 
Karroubi.  Det  missnöje  som  uppkom  dagarna  efter  presidentvalet  med 
demonstrationer innebar att Mousavi och Karroubi ansåg sig själva ha stöd vilket 
de  försökte  utnyttja.  Mousavi  försökte  skapa  en  koalition  av  aktiva  politiska 
opponenter  men  detta  förkastades  av  den  sittande  regimen  som  deklarerade 
Ahmadinejad som vinnare. Detta medförde att Mousavi och Karroubi gjorde det 
strategiska valet  att  försöka stärka  de sociala  rörelserna  som potentiellt  kunde 
innebära att Mousavi och Karroubi fick större inflytande över den förda politiken. 

Svaret ifrån regimens sida mot Mousavi, Karroubi och demonstranterna var att 
använda våld. Tårgas, batonger och skarp ammunition användes för att slå ned och 
upplösa demonstrationerna. Detta visar hur den sittande regimen fortfarande hade 
makten  över  våldsapparaten.  Polisen  och  säkerhetsstyrkorna  hade  gott  om 
utrustning och befogenheten att ta till drastiska åtgärder utan rädsla för att bryta 
mot Irans lagar. Innebörden av detta var att demonstrationerna nästan alltid slogs 
ned med hjälp  av  våld.  Det  var  inte  en  diskussion  om en förhandling mellan 
oppositionen och den sittande regimen. Det dominerande vinstmaximerande valet 
av  den  sittande  regimen  kan  alltså  anses  vara  att  använda  våld  eftersom 
våldsapparaten aldrig stod under fara. Oavsett vad demonstranterna gjorde för val 
kunde  regimen  behålla  makten  med  hjälp  av  våld  och  försöka  korrigera 
demonstranternas val  av strategi.  Regimen upplevde inte demonstranterna som 
riktiga hot förrän demonstrationerna mellan den 26-27 december. Dessa ledde till 
dödligt våld för att definitivt försöka få slut på demonstrationerna. 

Trots våldet ifrån polisen och säkerhetsstyrkorna slogs inte demonstrationerna 
ned  direkt  utan  fortlevde  under  en  viss  tid.  Demonstranterna  kunde  snabbt 
omorganisera  sig  till  nya  demonstrationer  vilket  gjorde  att  upproren  fortsatte 
under flera månader. Däremot var dessa senare demonstrationer allt mindre än de 
första. Detta på grund av dels för rädslan av våld ifrån polis och säkerhetsstyrkor 
och dels för att polisen och säkerhetsstyrkorna lärde sig motverka demonstrationer 
redan innan de påbörjades. Kommunikationen som ett potentiellt komplement till 
arena  of  action  blev  alltså  utslagen  genom  de  aggressiva  motattackerna  av 
regimen.

24



Lunds universitet STVA21
Statsvetenskapliga institutionen HT11

Handledare: Mia Olsson

5.3 Egypten

Den 25 januari år  2011 startade ett antal demonstrationer i  Egypten. Det finns 
olika faktorer till varför demonstrationerna just påbörjades vid den här tidpunkten. 
Händelserna i Tunisien var en bidragande faktor eftersom de visade att förändring 
var möjlig och inspirerade egyptierna att försöka samma sak (Washington Post, 
2011  och  Fahim  &  El-Naggar,  2011).  En  annan  bidragande  faktor  är  att 
arbetarrörelsen i Egypten redan tidigare anordnade demonstrationer som blev allt 
större  och  större  (Beinin,  2011,  s.  191,  table  1).  Andra  faktorer  som  stärkte 
känslan av missnöje var fattigdomen och korruptionen i landet (Washington Post, 
2011). 

    De demonstrationer som påbörjades den 25 januari  resulterade i  att  tre 
personer  dog  i  Kairo  på  Tahirtorget  när  demonstranter  sammandrabbade  med 
polis. Trots detta pågick demonstrationerna och ökade i mängd under natten och 
följande dagar (Svenska Dagbladet, 2011:a).  Protestcyklerna i Egypten verkade 
konvergera  i  allt  större  utsträckning.  Det  uppskattas  att  mellan  500-700 
demonstranter arresterades i anknytning till demonstrationerna och att tre personer 
dog  efter  sammandrabbningar  mellan  kravallpolis  och  demonstranter  (BBC, 
2011:a & 2011:b och Svenska Dagbladet,  2011:b). Telefonnätverk och Internet 
blockerades  den  26  januari.  Hemsidorna  Facebook,  Twitter  och  Bambuser 
bekräftade själva att de blivit blockerade i Egypten. Regimen med Hosni Mubarak 
hävdade att de inte låg bakom blockeringen av kommunikationen (BBC, 2011:a & 
2011:c). 

För  att  kringgå  blockeringen  av  Internet  använde  sig  demonstranterna  av 
proxyservrar.  Det här gjorde att regeringens blockeringsförsök inte hade någon 
direkt  effekt  (BBC,  2011:d  &  Chaaban,  2011).  Även  äldre  teknologi  började 
användas för att motverka informationsblockaden. Faxmaskiner, dial-up-modem 
och  radiosändningar  har  användes  eftersom  dessa  inte  lika  lätt  kan  blockeras 
(BBC, 2011:e). 

Desto längre konflikten fortgick ökade den internationella pressen på Hosni 
Mubarak. Bland de som satte press på Mubarak var USA:s utrikesminister Hillary 
Clinton  och  Japans  primärminister  Naota  Kan.  De,  liksom andra  världsledare, 
ville att dialog mellan folket och regimen skulle inledas och att våldsamheterna 
skulle upphöra (BBC, 2011:f och Alderman, 2011). 

I det tidiga skedet av demonstrationerna fanns det ingen tydlig ledarfigur för 
demonstranterna men den 27 januari återvände Mohamed ElBaradei till Egypten. 
En  del  spekulerade  i  att  ElBaradei  potentiellt  kunde  bli  en  viktig 
oppositionsledare. ElBaradei var vid det här skedet försiktig i sina uttalanden men 
uppmanade regimen att förhandla. Samtidigt uttalade National Democratic Party 
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(NDP), Mubaraks parti, att de var villiga att förhandla med oppositionen (BBC, 
2011:g & Dagens nyheter, 2011:a). 

Den  egyptiska  arméns  roll  i  konflikten  var  otydlig  under  de  inledande 
händelserna. General Tantawi, som enligt många var en av de troliga kandidaterna 
att ta över efter Mubarak, stod nära till regimen och det var tveksamt om militären 
skulle vända ryggen till Mubarak och ställa sig på folkets sida. Även Muslimska 
brödraskapet, en förbjuden politisk organisation i Egypten, stod vid sidolinjerna 
och väntade på rätt tillfälle att ta del i demonstrationerna och överta ledarskapet. 
Muslimska brödraskapet ville dock inte ge regimen legitimitet att använda grövre 
våld.  Elbaradei  hade  inte  heller  tagit  del  av  demonstrationer  och  ansågs  bara 
kunna bli  en frontfigur under transitionsprocessen (Washington Post, 2011 och 
MacFarquhar, 2011). 

När armén mobiliserades den 28 januari skapades ett spänt läge i Egypten. 
Utegångsförbud rådde och folket undrade om militären skulle använda våld mot 
demonstranterna.  Trots  det  här  fortsatte  demonstrationerna  (BBC,  2011:h  & 
2011:i).  Egyptens  regering  avskedades  den  29  januari  av  Mubarak  och  Omar 
Suleiman utnämndes  som vicepresident.  Vidare  försvarade  Mubarak militärens 
roll att upprätthålla säkerheten. (BBC, 2011:j & 2011:k och Svahn & Bergbom, 
2011). Runt den 30 januari drog sig polisen tillbaka från gator och torg och cirka 
100 personer beräknades ha dött i samband med olika sammandrabbningar mellan 
polis  och demonstranter  (BBC, 2011:l).   Den 31 januari  lovade den egyptiska 
armén  att  inte  använda  våld  mot  demonstranterna.   Militärens  ståndpunkt 
medförde att Mubarak bad vicepresidenten Suleiman att öppna upp för dialog med 
alla  politiska  partier  angående  reformer  av  grundlagen  (BBC,  2011:m  och 
Holender & Holmberg, 2011).

Den  2  februari  återställdes  kommunikationen  i  Egypten.  Samma  dag 
uppmanade militären att demonstranterna skulle gå hem. Demonstranterna ville 
sig  dock  inte  övertalas  utan  fortsatte  att  demonstrera  på  Tahirtorget  (BBC, 
2011:n).  Följande  dag  ledde  till  våldsamheter  mellan  pro-  och  anti-Mubarak 
demonstranter.  Detta  medförde  att  militären  fick  försöka  hålla  isär  de  olika 
grupperna (BBC, 2011:o och Svenska Dagbladet, 2011:c).

Samtalen  mellan  vicepresidenten  Suleiman  och  oppositionspartierna 
påbörjades  den  6  februari.  Oppositionen  bestod  främst  av  det  muslimska 
brödraskapet men även av andra viktiga aktörer, som exempelvis en representant 
för  ElBaradei,  fanns  med  i  diskussionerna  (BBC,  2011:p  &  Dagens  nyheter, 
2011:b).  Förhandlingen mellan oppositionen och Suleiman ledde dock inte  till 
några beslut. Muslimska brödraskapet meddelade att deras krav om att Mubarak 
skulle avgå fortlevde (BBC, 2011:q).  

Trots krav på avgång meddelade Mubarak att han tänkte sitta kvar vid makten 
till  efter  presidentvalet  i  september  men  att  viss  makt  skulle  tilldelas 
vicepresidenten Omar Suleiman.  Detta ledde till ökade demonstrationer och krav 
på Mubaraks avgång. (BBC, 2011:r & 2011:s). Den 11 februari meddelade den 
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egyptiska  armén  att  undantagstillståndet  skulle  lyftas  så  snart  den  nuvarande 
situationen var  avklarad.  Samtidigt  reste  Mubarak ifrån Kairo till  sin  bostad  i 
Sharm el-sheik (BBC, 2011:t). Den 12 februari avgick Mubarak som president av 
Egypten (BBC, 2011:u och Kirkpatrick, 2011).  

5.4 Aktörerna och deras beteenden i Egypten

Konflikten i Egypten bestod till en början av två tydliga sidor. Den ena sidan var 
Hosni  Mubarak,  hans  regering  och  polisen  medan  den  andra  sidan  bestod  av 
demonstranter. Demonstranterna tillhörde alla delar av samhället men hade inga 
tydliga ledare. Det var först när Mohamed ElBaradei återvände till Egypten som 
rörelsen fick en ledarfigur. Elbaradei var dock tveksam till demonstrationerna och 
hans agerande var passivt. Muslimska brödraskapet gick med i demonstrationerna 
vid  ett  senare  skede.  Även  andra  mindre  aktörer  har  funnits  bland 
demonstranterna men deras roll har varit mycket liten. 

När militären mobiliserades i Egypten uppstod en ny aktör. Denna aktör var 
militären med bland annat befälhavare Mohamed Hussein Tantawi som ledare. 
Det  var  oklart  i  början vad militären  skulle  göra;  hade Mubarak makten  över 
militären eller skulle militären ställa sig på folkets sida? Militären valde att till 
viss del ställa sig på folkets sida genom att inte använda våld men verkar ändå inte  
vara aktivt deltagande i en konventionell form av Coup D’etait. 

Mubaraks  regim identifierar  vi  som tydliga  insiders  som tillhör  över-  och 
medelklassen.  Mubarak  hade  makten  i  31  år  och  hade  få  maktbegränsningar. 
Mubarak  utsåg  regeringschefen  som  i  sin  tur  bildade  en  regering  som  blev 
tvungen att godkännas av Mubarak - alltså var Mubarak kärnan av insidergruppen. 

Demonstranterna var, som tidigare nämnt, en varierad grupp. Det som dock 
enade dem alla var att majoriteten av deltagarna var outsiders. Demonstranterna 
var  missnöjda  över  den  fattigdom  och  korruption  som förekommit  i  Egypten 
vilket riktades mot regimen. Klasstillhörigheten bland demonstranterna var brett. 
Det  fanns  allt  ifrån  personer  med  tillhörighet  i  över-  och  medelklassen  till 
personer som ansåg sig tillhöra arbetarklassen. Elbaradei kan anses tillhöra över- 
och medelklassen på grund av hans höga positioner i FN och dessutom tagit emot 
prestigefyllda internationella priser som exempelvis Nobels fredspris.

Militären kan definieras som främst insiders. Den politiska makten i Egypten 
har historiskt sätt funnits hos militären. Tantawi är en tydlig insider eftersom han 
hade flera höga positioner inom de olika politiska instanserna. Trots militärens 
tillhörighet till insidergruppen valde militären att lägga sitt stöd hos folket. Folk 
som ingår i militären kommer från olika klassgrupper. Tantawis innehav av höga 
positioner gör att vi kan dra slutsatsen att han tillhör över- och medelklass.
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Det som karaktäriserar  början av händelserna  var  Mubaraks  bemötande av 

våld mot demonstranterna. Mubarak hade makten över en del av våldsapparaten 
och  valde  att  försöka  slå  ned  upproret  men  demonstrationerna  växte  dock  i 
mängd. Med både inre och yttre press tedde sig våldet ohållbart för Mubarak. När 
väl militären mobiliserades av Mubarak blev det uppenbart att Mubarak saknade 
den verkliga makten eftersom militären avstod ifrån att använda våld mot folket. 

Det rationella valet för militären verkar inte ha varit att stå på Mubaraks sida. 
Våldet  som  polisen  använde  mot  demonstranterna  samt  de  fortsatta 
demonstrationerna  verkar  ha  medfört  att  militären  förmodligen  ansåg  att 
demonstrationernas  makt  var  alltför  stor  för  att  slå  ned  utan  att  riskera  en 
upptrappning av konflikten.

I det här skedet av händelsen hade Mubarak inget annat  val än att försöka 
förhandla för att försöka behålla  den politiska makten.  Mubaraks olika förslag 
försökte  tillfredsställa  de  lägsta  kraven  hos  oppositionen.  Oppositionen verkar 
dock ha insett att de hade övertaget i förhandlingarna och gav inte efter. De visste 
att  Mubaraks  makt över våldsapparaten var  intetgjort.  Efter  påtryckningar från 
flera olika håll avgick Mubarak ifrån sin position. Det här strategiska spelet under 
förhandlingarna  tyder  på  att  oppositionen  kunde,  med  sin  kraftfulla  position, 
tvinga Mubarak att välja oppositionens vinstmaximerande val.

Kommunikationens roll i händelsen var en viktig aspekt. Detta insåg Mubarak 
själv och försökte snabbt blockera alla former av kommunikation. Trots Mubaraks 
försök till blockering hade oppositionen övertag. De visste hur man tog sig runt 
blockeringarna, med bland annat proxyservrar, samt som de fick utländsk hjälp. 
Samma  dag  som  Mubarak  började  förhandla  hävdes  blockeringarna  av 
kommunikationen eftersom kommunikationen inte var lika avgörande i det här 
skedet. 

Våldsapparaten  var  dock  det  mest  avgörande  i  konflikten.  Våldsamheterna 
kunde lätt ha eskalerat om militären valt att använda våld, men med militärens 
passiva position kunde demonstranterna fortsätta utan större rädsla för våld från 
regimen. 

5.5 Likheter och skillnader

Händelserna  i  Egypten  och  Iran  delar  många  aspekter  samtidigt  som  vissa 
avgörande  faktorer  skiljer  dem  åt.  Militärens  och  polisens  roll  har  haft  en 
betydande roll som våldsapparaten i båda konflikterna. Kommunikationen har haft  
en betydande roll för organiseringen och bildandet av demonstrationer över hela 
Egypten.  Frontfigurerna  har  varit  viktiga  i  både  Iran  och  Egypten  och  haft 
insiderpositioner. 
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    Den största skillnaden har varit hur våldet  har använts.  I Irans fall  har 

våldsamheterna eskalerat i samband med nya demonstrationer. I Egyptens fall har 
våldsamheter förekommit, främst mellan polis och demonstranter i början, men 
våldet har med tiden blivit mindre. Skillnaden som uppstod vid kommunikationen 
var  att  i  Iran  lyckades  de  förhindra  kommunikationen  medan  Egypten 
framgångsrikt kom runt det. En sista aspekt var när frontfigurerna inträdde. I Iran 
var frontfigurerna tydliga från första början medan de i Egypten framträdde i takt 
med demonstrationerna.

6 Slutsats

Vid båda händelserna i Iran och Egypten har våldet varit centralt. I enlighet med 
Ruth  Berins  Colliers  arena  of  action  kan  en  aktör  antingen  förhandla  eller 
mobilisera sig. Det tydliga i Iran har varit regimens makt över våldsapparaten. 
Oppositionens  demonstrationer  möttes  nästan  alltid  av  våld från  regimen.  Det 
rationella  valet  för  regimen  var  mobiliseringsdimensionen  eftersom  en 
förhandling inte var önskvärt. Detta står i kontrast med händelserna i Egypten där 
Hosni  Mubarak  förlorade  makten  över  sin  våldsapparat  och  tvingades  till 
förhandling.

    Kontrollen  över  kommunikationen har  varit  viktigt  för  alla  inblandade 
aktörer.  Kommunikationen  medförde  att  organiseringen  av  demonstrationerna 
underlättades. I Iran kunde demonstrationerna överleva under en längre tid innan 
regimens  hårda  bemötande  begränsade  dem.  Kommunikationen  är  dock  ett 
dubbeleggat svärd eftersom polis och säkerhetsstyrkor i Iran lärde sig att utnyttja 
oppositionens informationskanaler och motarbeta demonstrationerna innan dessa 
uppstod.  I  Egypten  försökte  regimen  blockera  Internet  men  demonstranterna 
kunde kringgå blockeringen, med hjälp av proxyservrar, och nå ut till omvärlden. 
Det här medförde att våld mot demonstrationerna fick ett dåligt bemötande från 
omvärlden vilket insidergrupperna ville undvika. Trots kommunikationens ökade 
roll i transitionsprocesser väger ändå våldsapparaten tyngre. Kommunikationens 
och massmedias roll har fått en större betydelse men är inte avgörande. Våld leder 
till rädsla som skrämmer nya potentiella demonstranter. 

    Internet fungerar även som ett redskap för att göra aktörer anonyma; vilket  
försvårar identifieringen av aktörer som deltar. Detta gör sig tydligast i Egypten 
som inte hade en frontfigur från första början. Frontfigurer behövs, trots dessa 
informella strukturer,  för  att  få  ut  rörelsens budskap och ena demonstranterna. 
Detta kan dock göra en rörelse bräcklig vilket är tydligt i fallet med Iran. I Iran 
fanns  det  tydliga  ledarfigurer  redan  från  början  vilket  underlättade  regimens 
förmåga att strategiskt motarbeta rörelserna. 
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    Vår studie har behandlat en händelse som inte i skrivande stund är avslutad. 

Fortfarande  förekommer  diskussioner  om  det  verkligen  var  ett  regimskifte  i 
Egypten  eller  om endast  galjonsfiguren  byttes  ut.  Detta  kan  innebära  att  våra 
påståenden kan förändras med tiden när ny information kommer fram. Trots detta 
ser vi viktiga aspekter om aktörernas beteende - i detta sammanhang rationella. 
Fortfarande spelar spelet mellan insiders och outsiders en avgörande roll i hur den 
politiska utvecklingen utvecklas. I våra fall har det utvecklats till en kamp mellan 
insiders som försöker få med sig outsiders på ena sidan. 

Internet har lett till en ny möjlighet att organisera sig och nå ut till omvärlden 
med  sitt  budskap  men  de  traditionella  maktmedlen  är  fortfarande  viktigare. 
Kontrollen över våldet är det viktigaste elementet i en konflikt. Mao Zedong sade 
att “Political power grows out of the barrel of a gun” (Hague & Harrop, 2007, s. 
68) och i både Iran och Egypten har detta varit uppenbart. Den aktör som har 
kontroll över våldet har kontroll över politiken. 
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