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Abstract(English) 

 

This paper examines the correlation between street art and the mass mobilization in 

Egypt that culminated in 2011 with the so called Egyptian revolution. For this purpose 

the paper examines how culture and politics consociate. By using Frantz Fanon and his 

theory regarding cultural emancipation and national emancipation it is understood that 

cultural means such as street art can be used as a weapon against a national suppressor. 

However, Fanon fails to examine how culture can be used to make a movement grow in 

size and numbers. To fill this gap, Tina Rosenberg’s theory about the social cure is used 

to understand that culture is also a tool for the people and to unite. 

The material used to reach these conclusions are made up by a systemization of 

articles regarding street artists and what their claim is to be the overall purpose of 

practicing street art. I have found that the overall purpose generally is about having a 

forum for expression, to give comment and response to events and happenings, to 

spread information and to try to make people less afraid of the regime and get them out 

of their apathetic comfort.  

 The paper does not discuss whether the Egyptian revolution 2011 was an actual 

revolution or not. The purpose is limited to mobilization; the aftermath is irrelevant for 

this paper. Nor does it discuss if street art is considered a legitimate art form or not.  

 My findings are that street art works as a form of weapon and as a tool for the 

people, and in the paper I discuss the role of street art and how it is used in the process 

of mass mobilization.  

 

Keywords: Egypt, Street art, Mobilization, Frantz Fanon, Tina Rosenberg, Ganzeer, 

Keizer, Walls of Freedom, 2011, Revolution, Otpor 

 

  

 

 

 



Abstract (Svenska) 
Denna uppsats undersöker sambandet mellan gatukonst och massmobiliseringen till den 

egyptiska revolutionen 2011. För detta syfte undersöker jag hur kultur och politik 

samverkar. Genom att använda Frantz Fanons teori om kulturell och nationell frigörelse 

kan vi förstå hur gatukonst kan användas som ett vapen mot en nationell förtryckare. 

Hur kultur kan användas för att få en rörelse att växa förklaras dock inte av Fanon. Tina 

Rosenbergs teori kring det sociala botemedlet används  därför i denna uppsats för att 

fylla denna lucka, och för att förstå hur kulturell verksamhet också kan fungera för att 

ena folket.  

Materialet som används kommer från artiklar och texter som beskriver 

huvudsakliga syften och teman i gatukonstnärernas målningar. Slutsatserna bygger 

sedan på en systematisering av dessa syften och teman. 

De främsta syften och teman jag har funnit är  att kunna uttrycka sig fritt, att ge 

kommentarer och respons på händelser, att sprida information, att försöka få folket att 

inte längre vara rädda för regimen och att bota den rådande apatin inför förtrycket.  

 Denna uppsats diskuterar inte huruvida den egyptiska revolutionen 2011 var en 

faktisk revolution eller inte. Uppsatsen fokuserar på mobiliseringen, och det som skedde 

därefter är alltså inte en fråga för den här uppsatsens syfte. Huruvida gatukonst är en 

faktisk konstform eller inte tas inte heller upp.  

Uppsatsens slutsats är att gatukonst fungerar som ett vapen mot en förtryckare 

och som ett medel för folket. Avslutningsvis diskuteras gatukonstens roll i en 

mobiliseringsprocess. 

 

Nyckelord: Egypten, Gatukonst, Mobilisering, Frantz Fanon, Tina Rosenberg, Ganzeer, 

Keiser, Walls of Freedom, 2011, Revolution, Otpor 
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1. Inledning 
 
Denna uppsats undersöker gatukonstens samspel med, och påverkan på, 

mobiliseringsprocessen inför den egyptiska revolutionen 2011. Materialet som används 

berör gatukonstnärernas bakomliggande syften och budskap med sina konstuttryck.  

Jag kommer göra en innehållsanalys som undersöker material som berör 

gatukonstnärers motivation till att utöva konst i det offentliga rummet. Jag vill 

undersöka detta då jag tror att det finns ett samband mellan kulturellt utövande och 

politisk medvetenhet. Utövandet av konst kan ha större påverkan på ett samhälle än vad 

den generella uppfattningen förefaller vara. Detta är intressant eftersom konstnärligt 

utövande sällan är en faktor som brukar tas i beaktande vid folkliga uppror.  

 
 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att försöka förstå och analysera hur gatukonst  kan 

samspela med mobiliseringsprocesser, och vilken roll det spelade att måla gatukonst på 

väggarna i Egypten under mobiliseringsprocessen inför den egyptiska revolutionen. 

Vidare undersöks varför det är just gatukonst dessa individer och grupper väljer som 

metod för att sprida sitt budskap, och varför det är just det konstnärliga utövandet i det 

offentliga rummet som används. Genom att göra detta ska jag besvara min 

huvudfrågeställning kring orsakerna till gatumålningarnas uppkomst och påverkan på 

mobiliseringsprocessen i Egypten 2011, samt hur gatukonstens funktion som ett medel 

för propaganda och kommunikation kan förklaras.  

  För uppsatsens undersökning finns det flera aspekter på gatukonsten som är 

viktiga att ta upp för att till fullo kunna förklara och analysera dess innebörd. De 

aspekter jag har funnit relevanta är de som är har att göra med konstverkens 

bakomliggande syften. Andra aspekter är de som inte nödvändigtvis är definierade som 

ett övergripande syfte för aktörerna bakom gatukonsten, men som själva  handlingen i 

sig skapar. Det är nödvändigt att förstå att själva handlingen att måla på en offentlig 

vägg och/eller plats är en olaglig handling, och därigenom är det också en politisk 

handling.  

  För att besvara huvudfrågan måste frågor kring relationen mellan politik, 
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konflikt och kultur (i detta fall gatukonst) besvaras. Hur samspelar dessa med varandra 

och vilken relation kan man finna? Detta kräver ett teoretiskt perspektiv som Frantz 

Fanon bidrar med. Den andra relevanta frågeställningen är hur användandet av 

gatukonst som ett medel för politiska grupper och rörelser kan få deltagandet i en folklig 

mobiliseringsprocess att växa. Detta förklaras inte av Fanon och jag använder mig 

därför av Tina Rosenbergs nätverksteori, som förklarar hur grupptryck fungerar som ett 

socialt botemedel för att engagera ett folk i en nationell frigörelse. Rosenbergs teori 

berör tillväxten av deltagare, och kompletterar således Fanons teori.  

  Genom att förklara sambandet mellan Fanons och Rosenbergs teoretiska 

ramverk kommer det vara möjligt att förstå och analysera huvudfrågan kring hur 

gatukonst påverkar och samverkar med mobiliseringsprocessen inför den egyptiska 

revolutionen 2011.   

1.2 Material och avgränsningar  

För att besvara uppsatsens frågeställning har jag sökt material som kan ge en djupare 

förståelse av syftet med gatukonst under mobiliseringsprocessen i Egypten 2011. 

Undersökningsmaterialet består av artiklar, intervjuer och texter som berör artisterna 

bakom gatukonstverken. Detta material har jag analyserat genom att undersöka vilka 

genomgående teman som finns för målningarna. På så sätt har jag kunnat förklara de 

olika syften som skaparna anser att målningarna fyller. 

Materialet är begränsat och jag kan enbart ta del av material som redan blivit 

bearbetat av de källor jag använder mig av. Därför är det viktigt att vara medveten om 

att det som framställs i mitt material inte nödvändigtvis är helt representativt för 

gatukonsten i Egypten under denna tidsperiod.  

 

1.2.1  Primär- och sekundärmaterial 

 
Mitt primärmaterial består av artiklar, texter och intervjuer med aktörerna bakom de 

målningar som går att finna på väggarna på Kairos gator. Detta material finner jag i 

intervjuer och artiklar som främst berör konstnärerna, men i uppsatsen kommer även 

intervjuer med andra människor som varit aktiva inom scenen för gatukonst, men inte 

som konstnärer, att tas med. Dessa människor har också inblick i syftet med 
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gatukonsten och kommer med relevanta förklaringar för gatukonstens betydelse. För 

primärmaterialet har jag, förutom tillgång till de tusentals bilder och texter som 

presenterats på olika internetsidor, böckerna ”Revolution Graffiti – Street Art of the 

New Egypt” av Mia Gröndahl och ”Walls of Freedom – Street art of the Egyptian 

Revolution” av Basma Hamdy och Don Karl. Gröndahls bok och flera av artiklarna 

finns med i systematiseringen och underbygger de olika teman som jag funnit som 

genomgående vid min undersökning. 

För att förstå budskapet bakom Kairos gatukonstverk, och varför de är 

presenterade och utformade som de är, har jag sökt efter mer djupgående intervjuer med 

människorna bakom konstverken. Detta finns det stor tillgång till, även om just det jag 

söker specifikt inte presenteras som huvudsakligt syfte med artiklarna i fråga. Därför 

har jag sökt den röda tråden, och funnit den genom att läsa olika artiklar med och om 

olika artister, och därmed vilka teman som är möjliga att fastslå som genomgående. Det 

jag anser som konkreta bakomliggande teman för gatukonsten, vare sig dessa är 

politiska eller inte, utgör primärmaterialet och således området för analysen.  

Sekundärmaterialet består av material som kan beskriva kontexten för att förstå 

vilket händelseförlopp som utspelat sig och vid vilken tidpunkt.  Kontexten kan bidra 

med ytterligare förståelse för att analysera budskapet och syftet med målningarna, och 

för personerna som skapat dem. Mitt främsta sekundärmaterial är vetenskapliga artiklar 

kring mobiliseringsprocessen i stort, där jag valt material som passar den teoretiska 

infallsvinkeln för denna uppsats. Jag har också valt Emad El-Din Shahins artikel ”The 

Egyptian Revolution: The Power of Mass mobilization and the Spirit of Tahrir Square”. 

Denna artikel följer det genomgående tema som jag funnit vara väsentligt för hur 

mobiliseringsprocessen skedde.  Författaren är verksam vid American University i 

Kairo vilket gör att han bidrar med insikter från insidan av Egypten, som även ökar 

trovärdigheten i vad han presenterar i sin artikel. Shahin bidrar även till 

bakgrundskapitlet ”kontext” på sida 16 som jag har skrivit för att ge läsaren en insikt i 

under vilka omständigheter och i vilken kontext som gatukonstnärerna arbetar, och hur 

det påverkar syftet med målningarna för dessa konstnärer.   

Jag har, av naturliga skäl, inte haft möjlighet att läsa alla de artiklar som finns på 

internet och som berör detta ämne. Därför har jag främst förlitat mig på det material 

som är av större och mer välkända publikationer, till exempel nyhetstidningars 

hemsidor. Eftersom sådana medier av olika anledningar kan vilja avstå från att 

presentera visst material eller åsikter som kan anses vara kontroversiella och/eller skada 
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dem själva, blir det utbud jag har begränsat. För att täcka denna begränsning och få 

tillgång till ett större utbud av material har jag även förlitat mig på en blogg som ofta 

återkommer vid internetsökningar och omnämns när ämnet omtalas i media. Bloggen 

heter Suzeeinthecity och är en blogg som främst publicerar bilder på gatukonst runt om i 

Kairo. Personen bakom Suzeeinthecity är Soraya Morayef och hon har på bloggen lagt 

upp en sida med rekommendationer för intressant läsning som handlar om egyptisk 

gatukonst. Jag har använt många av dessa rekommendationer då de levererar material 

som är relevant för denna uppsats. Soraya Morayef intervjuas frekvent i artiklar som 

berör egyptisk gatukonst under denna tidsperiod.   

 
1.2.2 Källkritik 
 
Källorna för det material jag har tillgång till är begränsade, och dessutom bor jag inte i 

Kairo eller har inte heller besökt staden i samband med uppsatsen. Därför måste jag 

förlita mig på det material som andra människor har gjort offentligt, och hur dessa 

människor har gjort sin urvalsprocess blir ytterligare en faktor att ta hänsyn till. 

Eftersom de som presenterat och dokumenterat materialet också har olika intressen av 

vad som ska presenteras kan jag inte sammanställa  ett objektivt och komplett material. 

Komplett material hade i detta fall inneburit alla de som målat, oavsett kvalitet, budskap 

eller syfte, och alla de verk som dessa människor har producerat på Kairos väggar. Detta 

har varken jag eller någon annan möjlighet att få tillgång till, men varför ett visst 

material presenteras måste förstås i relation till allt material. Varför är det just dessa 

aktörer och målningar som får utrymme, vilka anledningar finns det till det? Politisk 

åsikt, geografiska områden där andra målningar kanske inte varit möjliga att nå vid 

tidpunkten de varit uppe, målningar som kan ha blivit borttagna innan de hunnit 

dokumenteras och den estetiska aspekten är bara några av anledningar till att det inte 

finns ett totalt sammanställt material av gatumålningar från framväxten av den 

egyptiska revolutionen. När det inte går att finna alla de verk som har producerats, 

betyder det att det inte heller går att finna alla de som har målat och i vilket syfte dessa 

människor gjort det.   

Hur målningar och aktörer framställs i media kräver också att vi tar hänsyn till 

vem det är som översätter texter och intervjuer. Det är viktigt att komma ihåg att det 

material jag gör mitt urval från i sin tur redan har valts ut av andra, och vissa röster 

tenderar att få en större och mer betydande roll än andra på grund av detta. Således kan 
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det betyda att jag blir presenterad ett urval som till exempel är framställt av en homogen 

journalistkår. Förhoppningsvis undviker jag detta, och lyckas diversifiera mina källor 

genom att använda både utländska och inhemska (om än översatta till engelska) 

publikationer. Jag kommer förlita mig främst på nyhetssidor och de två böcker som jag 

tidigare nämnt.   

Mia Gröndahl, författare till boken Revolution Graffiti – Street Art of the New 

Egypt, har flera tidigare publikationer och har arbetat som både journalist och 

korrespondent i Egypten. Walls of Freedom, skriven av Basma Hamdy och Don Karl, är 

publicerad av publikationsbolaget From Here to Fame som drivs av Don Karl som 

tidigare varit mycket aktiv inom gatukonstprojekt och publicerat böcker om arabisk 

gatukonst. Böckerna är därför trovärdiga eftersom människorna bakom dem verkar ha 

en stark vilja att göra materialet de presenterar rättvisa. I denna uppsats refererar jag 

direkt till Walls of Freedom, medan Gröndahls bok har använts mer som ett 

skuggmaterial för att bekräfta vissa teman. I uppsatsen kommer jag alltså inte att 

presentera några direkta hänvisningar till Gröndahls bok, men den har varit närvarande 

under arbetets gång. Jag har valt att göra på detta sätt eftersom Walls of Freedom 

innehåller betydligt mer utförliga texter som behandlar gatukonst, medan Gröndahls bok 

är mer en sammanställning av verk och historisk kontext.  

En blogg är inte alltid den mest tillförlitliga källan vad gäller material, men 

eftersom Suzeeinthecity är en omnämnd och erkänd blogg inom ämnet gatukonst under 

egyptiska revolutionen har jag gjort bedömningen att sidan är värdefull och pålitlig för 

sammanhanget. Där är det inte enbart större sidor som uppmärksammas, utan även 

mindre som kan vara mer politiskt oberoende alternativt ha en annan infallsvinkel än 

den som större medier brukar ha. Dessutom tas inget material direkt från bloggen, utan 

den används bara som en källa för att dirigera mig till de artiklar jag använder.  

Ett övergripande tema som presenteras i materialet är att i princip alla som 

publicerat material inom detta ämne tar ställning, uttalat eller inte, mot det muslimska 

brödraskapet. Det muslimska brödraskapet var i allra högsta grad närvarande både i 

samhället och under revolutionen. De  ansågs dock av många vara en bakåtsträvande 

kraft för att nå det gemensamma målet för förändring som majoriteten ville se, utöver 

att Hosni Mubarak skulle avgå. Det muslimska brödraskapet var dock också aktiva i att 

skapa gatukonst. Uteslutandet av det muslimska brödraskapet kan tyda på att medier 

som publicerar material kring gatukonst i Egypten är partiska i förhållande till 

muslimska brödraskapet, vilket jag är medveten om. Däremot är uteslutandet av 
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muslimska brödraskapet inte ett genomgående syfte för att måla gatukonst, budskapet i 

målningarna riktas inte mot det muslimska brödraskapet.  

 Ytterligare kritik mot den litteratur som jag använt mig av är att de flesta medier 

och böcker har en kommersiell utgångspunkt för att sälja så stora kvantiteter som 

möjligt. Detta betyder att det är mer populära och kommersiellt gångbara målningar och 

artister som lyfts fram. Däremot verkar de två böckerna jag valt att använda mig av, 

främst Walls of Freedom, vilja få med ett så brett spektra som möjligt, vilket inkluderar 

mindre artister och verk samt mer kontroversiella grupper, exempelvis det muslimska 

brödraskapet. 

 
1.2.3 Avgränsningar 
 
I denna uppsats avgränsar jag mig till att enbart välja konstnärer som verkat i Kairo, 

trots att det finns mängder med andra städer som deltagit i både revolutionen och i 

skapandet av gatukonst. Däremot var Kairo centrum för revolutionen och som Egyptens 

huvudstad med störst befolkningsmängd är staden intressant eftersom många olika 

aktörer och grupper är tydligt närvarande i revolutionen. Dessutom är dokumentationen 

av gatukonst mer tillgänglig, och händelserna kring Tahrirtorget är mer 

väldokumenterade än i andra egyptiska städer. Eftersom Tahrirtorget var en form av 

epicentrum för den egyptiska revolutionen är händelserna kring och i Kairo mer 

påtagliga för diskussioner och det som är relaterat till revolutionen. Dock inte sagt att 

andra städer inte var i lika stor utsträckning deltagande i revolutionen. Samma 

undersökning skulle kunna göras för de städerna, och en jämförelse sinsemellan skulle 

vara intressant, men i denna uppsats kommer det inte att behandlas.   

Huruvida den egyptiska revolutionen faktiskt var en revolution eller inte 

kommer inte heller att diskuteras i denna uppsats. Denna avgränsning gör jag eftersom 

frågan inte är relevant för undersökningen eller analysen. Mitt undersökningsmaterial 

behandlar det som skedde under mobiliseringen och diskussionen kring begreppet 

revolution baseras snarare på utfallet av händelsen.  Jag kommer dock att beskriva 

händelserna i Egypten 2011 (och den process som ledde fram till dem) under begreppet 

”den egyptiska revolutionen”, eftersom det är så händelserna beskrivs i folkmun.

Vidare avgränsar jag mig från diskussionen om huruvida dessa verk faktiskt är 

konst eller inte och om gatukonst är en legitim konstnärsform. För denna uppsats är det 
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inte relevant om olagliga målningar är uttryck för konstnärlighet, utan istället som en 

uttrycksform för budskap och åsiktsfrihet. Den estetiska aspekten av verken kommer 

därför inte diskuteras eller behandlas, däremot är syftet med motivet intressant. Jag 

använder mig av begreppen konstnärer och konstverk, samt ord som i uppsatsen är 

synonymt med dessa. Begreppen fyller en beskrivande funktion oavsett vilka olika 

definitioner som finns för dem. 

De motsättningar som finns inom olika grupper är också dokumenterat genom 

gatukonst. Jag kommer inte diskutera detta spänningsförhållande eftersom den 

huvudsakliga tematiken berör de övergripande tillvägagångssätten för mobiliseringen. 

Av samma anledning presenterar jag inte material som är riktat mot specifika 

samhällsgrupper. Som tidigare nämnts i uppsatsens material är det många som motsätter 

sig det muslimska brödraskapet. Att denna grupp inte i lika stor utsträckning är 

närvarande i skapandet av gatukonst eller via intervjuer som berör gatukonst ser jag inte 

som ett problem. Det förändrar inte de övergripande teman jag funnit i vad som är syftet 

med gatukonsten, och vilken funktion gatukonst fyller under mobilisering.  

Om revolutionen faktiskt gick fredligt till eller vad som anses vara fredligt 

avgränsar jag mig också från. Många faktorer spelar in i detta och olika människor 

tolkar denna aspekt olika. Dödsiffrorna från revolutionen varierar från olika källor och 

jag kommer därför förlita mig på de siffror som finns i den text jag har valt för att 

beskriva kontexten.  

 Tina Rosenbergs teori handlar om de positiva förändringar som kan uppstå 

genom grupptryck. Givetvis finns det även negativa konsekvenser av grupptryck, men 

hennes teori är utformad för att visa på positiva aspekter. Denna uppsats handlar inte om 

de negativa konsekvenserna och de kommer således inte att diskuteras.  

 Gatukonsten som jag studerar i uppsatsen är begränsad till de verk som 

producerats inom rimlig tid för revolutionen i Egypten. Tekniskt sett vill jag hävda att 

grottmålningar och liknande kan kopplas till en tidig form av kommunikation som delas 

med gatukonst, men det är inte relevant för det som skedde i Egypten 2011.  
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2.  Teori  
För detta arbete kommer två olika fält av teorier vara nödvändiga för att analysen ska bli 

så komplett och utförlig som möjlig. Genom att använda mig av teorier som behandlar 

konst och politisk samverkan tillsammans med teorier för att förstå hur 

massmobilisering kan växa fram, vill jag försöka hitta gemensamma nämnare för att se 

om det finns anledning att tro att ett samband kan existera. För att förklara sambandet 

mellan konsten och politiken har jag använt mig av Frantz Fanons bok ”The Wretched 

of the Earth” och den teori han presenterar som berör kultur i kapitlet ”On National 

Culture”. För att förklara massmobiliseringen har jag använt mig av Tina Rosenbergs 

bok ”Join the Club” och hennes teori kring det sociala botemedlet. Tina Rosenberg 

beskriver mobiliseringsprocessen för studentgruppen Otpor i Serbien för att dra 

kopplingar till hur en grupp växer till organisation, och sedan till en rörelse, genom att 

använda olika typer av okonventionella medel. I min undersökning använder jag detta 

exempel för att dra paralleller till utvecklingen i Egypten 2011. 

 

2.1 Frantz Fanon 
Fanon presenterar i sin bok ”The Wretched of the Earth” en teori kring kulturens 

samspel med folkets frigörelse från kolonialismen i Afrika under 1950-talet. I kapitlet 

”On National Culture” går det att utläsa att en kulturell frigörelse genomgår tre faser. 

Fanons positionerar sig efter kultur i allmänhet, och därmed inkluderat visuell kultur, 

även om han ofta exemplifierar med litteratur hämtar han även exempel från skulpturer 

och keramik. Kulturen utgör, enligt Fanon, en form av motstånd mot kolonialismen. De 

tre faser som Fanan talar om sker inom stadiet för att forma en nation. I den första fasen 

är den kulturella produktionen kopplad till identifikation av den som förtrycker folket.1 

Detta görs antingen för att vara förtryckaren till lags eller för att fördöma förtryckaren. 

Detta kommer dock övergå till den andra fasen där artisten kommer att adressera sitt 

kulturella verk direkt till folket.2 Slutligen kommer dessa artister, oavsett vilken form de 

utrycker sig inom, att nå den sista fasen där den faktiska revolten mot förtryckare tar sig 

uttryck. I denna fas hävdar Fanon att det är dessa artister som agerar som aktörer för att 

”väcka folket” och därigenom är viktiga aktörer för den största och viktigaste kulturella 

manifestationen som finns - att ett folk genom medveten, organiserad kamp för ett 
                                                
1 Fanon, Frantz, The wretched of the earth, Penguin, London, 2001[1965], s. 173 
2 Fanon, 2001, s. 173 



Carl-Adam Kjellström  910629-3112 
  MRSK30 
 

 9 

förtryckt folk söker att återställa nationell suveränitet.3 Dessa tre faser är inte exklusiva 

för vilket ramverk aktörerna arbetar inom, alla tre går att inkorporera i samma verk och 

olika aktörer arbetar inom olika faser.  

Fanons tre stadier av anti-kolonialt motstånd är än idag användbara för att förstå 

kulturens samverkan med politik och folkets sätt att uttrycka sig under en förtryckare. 

Idag är dock inte kolonialismen den centrala makten för analys utan politisk makt, som i 

denna uppsats är Hosni Mubaraks maktmissbruk och förtryck av det egyptiska folket. 

Fanons teori använder jag för att förstå och analysera gatukonstnärers syfte med 

gatukonst och hur gatukonstnärernas budskap förhåller sig till kring kultur och ett 

samhälle under förtryck. Därmed inte sagt att Fanon har rätt i sin teori, men han bidrar 

med ett intressant teoretiskt ramverk för analys av gatukonstens framväxt och syfte 

under den egyptiska revolutionen. 

 

2.2 Tina Rosenberg 
Processen för mobilisering och hur det egyptiska folket enades under ett gemensamt 

mål, går till stor del att likna vid ”det sociala botemedlet” och den mobiliseringsprocess 

som skedde i Serbien fram till att Milosevic avsattes. Tina Rosenbergs bok Join the 

Club används i denna uppsats som ett teoretiskt ramverk för att förstå hur den egyptiska 

gatukonsten i Kairo under revolutionen 2011 kom att bli en del av 

mobiliseringsprocessen. I sin bok myntar Tina Rosenberg begreppet det sociala 

botemedlet och baserar detta på upproret i Serbien och organisationen Otpor och deras 

arbetsmetod. Tina Rosenberg hävdar att med hjälp av grupptryck och gruppers sociala 

band kan positiv förändring ske och bota sociala problem. Grupper kan sprida 

information och förespråka positiva livsstilar som verkar för positiv förändring.4 I detta 

fall måste vi gå vidare med tanken att det är något positivt att engagera människor i att 

arbeta med strukturerade och icke-våldsamma metoder för att avsätta en diktator, och att 

demokrati är bättre än diktatur.  

 Det sociala botemedlet kan, enligt Rosenberg, identifieras genom fem 

tillvägagångssätt som skapar positivt grupptryck5: 

1. Genom att sprida och öka tillgängligheten till information. 

                                                
3 Fanon, 2001, s. 178 
4 Rosenberg, Tina, Join the club: how peer pressure can transform the world, W.W. Norton & 
Co., New York, 2011, s. 19 
5 Rosenberg, 2011, s. 20-22 
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2. Skapa ökad känsla av mening hos individer genom socialt engagemang.  

3. Genom att skapa sociala normer som gruppmedlemmarna känner att de måste 

anpassa sig efter. 

4. En grupp skapar en ömsesidighet i den meningen att dess medlemmar gör saker 

och tjänster för varandra, utan att förvänta sig en direkt återtjänst, eftersom detta 

brukar komma någon gång senare.   

5. Kollektivt handlande är lättare än och engagerar mer än individuellt handlande.  

Implementeringen av det sociala botemedlet och dess påverkan på en diktatur 

exemplifierar Rosenberg genom det som hon anser vara den mest målande och lyckade 

användningen av det sociala botemedlet i modern tid. Fallet är studentorganisationen 

Otpor (serbiska för motstånd) som i Serbien under Milosevics lyckades skapa en fredlig 

rörelse som kom att avsätta den sittande diktatorn. Teorin om det sociala botemedlet ser 

nätverkande som huvudorsaken till att det går att genomföra positiv social förändring. 

Genom just nätverkande och positiva sociala egenskaper växte Otpor till att bli den 

största rörelsen för förändring i Serbien och hade vid Milosevics avgång 70 000 

medlemmar.6  

 Otpors användning av nätverk och alternativa metoder till traditionella 

mobiliseringstekniker utgör en tydlig historisk händelse som exemplifierar det sociala 

botemedlets positiva förändringspotential. Otpor lyckades få människor som lever under 

passivitet och rädsla för en diktator att bli aktiva i arbetet för demokratisering.   

 Däremot skulle inte Otpor kunna ha attraherat medlemmar om de förespråkade 

våld, eller om risken för att bli utsatt för våld hade varit för stor. Istället använde sig 

Otpor av fredliga aktioner och guerillaspridning av propaganda. För att sprida sin 

närvaro i samhället började medlemmarna spraymåla sin logotyp (en knuten hand) på 

Belgrads gator. Otpor skulle framstå som en massiv rörelse genom att göra sin logotype 

synlig på så många platser som möjligt.7 Otpor bestämde sig för att använda sig av 

guerillametoder för att visa att de existerade. Men eftersom organisationen inte var 

särskilt stor i början, var det alltid samma människor som deltog i gatuaktionerna. 

Guerillametoderna kombinerat med mycket gatukonst, klistermärken, affischer samt 

uppmärksamhet i media gjorde att Otpor verkade vara en betydligt större organisation 

än vad den egentligen var. Det gav hopp hos många som kände sig mer villiga att delta i 

                                                
6 Rosenberg, Tina, Revolution U: What Egypt Learned From the Students who Overthrew 
Milosevic., Foreign Policy, 22 februari 2011, s. 5 
7 Rosenberg, 2011, s. 234 
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motståndet mot Milosevic eftersom organisationen framstod som en stor rörelse i 

Serbien.8 Detta var också mycket ekonomiskt eftersom gruppen inte hade mycket 

kapital att spendera. De kunde enkelt med billig färg och rekvisita skapa nyheter som 

nådde förstasidorna på nyhetstidningarna. Det var särskilt viktigt eftersom det var få 

serber som hade råd att faktiskt köpa tidningar, men alla kunde läsa första sidan.9 På så 

sätt kunde Otpor nå fram till alla människor i det serbiska samhället.  

 

3 Metod 
Jag kommer att skriva en kvalitativ uppsats genom att göra en förklarande studie av 

gatukonstens roll för mobiliseringsprocessen under egyptiska revolutionen. Metoden jag 

använder mig av är kvalitativ innehållsanalys.10   

För att genomföra min undersökning och analysera materialet kommer jag att 

undersöka och systematisera vilka budskap och syften som aktörerna bakom 

gatukonsten finner viktigt att få fram, vare sig de är del av en större gruppering eller en 

fristående aktör.   

Urvalet av vilka artiklar och texter som jag ska använda i denna uppsats är gjort 

med en urvalsnyckel baserad på bredd i materialets ursprung. Med detta menas att jag 

har valt texter och artiklar som representerar olika källor, personer och medier. Det är 

viktigt att ha bredd i urvalet för att annars riskerar materialet att begränsas till de största 

och mest förekommande medierna. Jag vill undvika detta då det annars kan finnas risk 

att till exempel politiska syften, ekonomiska intressen och/eller religiösa inriktningar 

förhindrar intressanta åsikter att komma fram. Jag kommer presentera de teman som jag 

genom en systematisering av flera texter hävdar är de tydligaste i materialet. Detta 

material är i sin tur det som jag anser vara mest rimligt för det jag försöker göra med 

denna uppsats och det som har störst forskningsvärde.  

   En kvantitativ innehållsanalys hade varit intressant, men skulle innebära att jag i 

förväg måste besluta om vilka teman jag skall undersöka, till exempel för att skapa ett 

kodschema.11Vidare har en kvantitativ metod en allvarlig begränsning för mitt syfte då 

”hårt strukturerade analystekniker gör att texten inte tillåts ’tala’, samt att 

                                                
8 Rosenberg, 2011, s. 233 
9 Rosenberg, 2011, s. 233 
10 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 50 
11 Bergström & Boréus, s. 54 
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analysinriktningen tenderar lägga för lite vikt vid sammanhangets betydelse”.12Den 

kvalitativa innehållsanalysen är därmed den metod som ger mig utrymme att genom min 

undersökning, och inte på förhand, hitta de tydligaste och mest förekommande syften 

och teman som förekommer i materialet. För att uppsatsens syfte att ”förstå och 

analysera hur gatukonst kan samspela med mobiliseringsprocesser”, krävs att texten och 

symbolerna tillåts ’tala’. Uppsatsens frågeställning om ”vilken roll det spelade att måla 

gatukonst på väggar i Egypten under mobiliseringsprocessen inför den egyptiska 

revolutionen” kräver i sin tur att sammanhanget ges relevant utrymme i undersökningen. 

Jag menar att kontexten för mobiliseringsprocessen inför den egyptiska revolutionen är 

en mycket viktig fråga i min undersökning för att förstå gatukonstens betydelse inför 

den egyptiska revolutionen 2011. Detta redovisas i denna uppsats under kontextavsnittet 

på sidan 16. 

   Ytterligare en anledning till att jag väljer en kvalitativ metod är att materialet 

som finns tillgängligt för mig är begränsat till det som andra människor valt att 

publicera. Jag kan inte ta materialet direkt från Kairos gator. Alternativet hade varit att 

använda mig av en kvantitativ metod men då hade materialet behövt vara möjligt att 

kvantifiera till den grad att det kan kategoriseras med hjälp av siffror. Detta hade varit 

möjligt att göra genom att kategorisera enskilda målningar och sedan analysera vad de 

kan ha för syfte. Dock är gatukonst sällan så pass enkel att den enbart kan förstås genom 

en aspekt. Återigen måste budskapen tillåtas att “tala”. När det är andra människor som 

har tagit fram materialet jag använder i uppsatsen kommer detta dessutom begränsa vad 

jag kan ta del av, och därmed hade dessa siffror som en kvantitativ metod erbjudit inte 

kunnat visa en representativ bild. Det beror främst på att urvalet inte är randomiserat 

utan ett medvetet valt urval i ett kommersiellt eller politiskt syfte. I en kvantitativ 

undersökning skulle jag dessutom inte lyckas fånga in budskapet bakom målningarna i 

lika hög grad som vid en kvalitativ undersökning av just specifika och återkommande 

budskap. Genom en kvalitativ metod kan jag göra en fördjupad analys av gatukonst och 

mobiliseringsprocesser genom att använda mig av den egyptiska revolutionen som ett 

enskilt fall, som kan tänkas ha relevans, betydelse och likhet med andra fall. Den 

kvantitativa analysen hade blivit allt för fast i sin kontext, och skulle inte kunna 

appliceras med samma rimlighet vid andra fall. Dock bör vi komma ihåg att den 

kvalitativa analys som bedrivs i denna uppsats baseras på de teorier jag valt att använda 

                                                
12 Bergström & Boréus, s. 80 
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eftersom jag tycker att de bäst lyckas beskriva fenomenet. Om andra teoribildningar 

skulle användas skulle annorlunda resultat kunna uppstå. Dessutom råder en 

problematik i vad som räknas till gatukonst, mobilisering och andra centrala begrepp i 

denna uppsats, och beroende på hur smalt eller brett dessa begrepp tolkas kan resultaten 

påverkas i olika riktningar.  

  Materialet för uppsatsen har jag tagit fram genom att läsa flera internetartiklar 

och två böcker som behandlar ämnet. I mitt sökande hittade jag en mängd artiklar som 

är förknippade med konsten och revolutionen i Egypten, men jag har enbart valt ut de 

artiklar som fokuserar mer djupgående på konstnärerna som målat snarare än de artiklar 

som enbart beskrivit det estetiska eller den historiska bakgrunden till konstverket. Jag 

motiverar mitt material och min teori genom en systematisering av de genomgående 

teman som presenteras, för att slutligen analysera hur gatukonst samverkar med 

mobiliseringsprocessen för den egyptiska revolutionen. Jag kommer inte enbart titta på 

syftet med gatukonsten utan på fenomenet gatukonst som helhet och om det kan vara en 

del av mobiliseringsprocessen. Uppsatsens innehållsanalys är baserat på de teman jag 

funnit som genomgående i materialet.   

 Genom att dra paralleller till serbiska Otpor och genom att göra en innehållsanalys 

av syftet bakom gatukonsten kommer jag besvara min frågeställning. På så sätt kan jag 

förenkla det mycket komplicerade fenomenet där gatukonsten samspelar med 

mobiliseringsprocessen. Jag kommer att bedriva en teorikonsumerande studie för att nå 

mina resultat och basera min analys på resultatet. Det innebär att jag främst kommer att 

pröva att se hur gatukonsten i Egypten kan förstås genom de två teorier jag valt att 

arbeta med.  

 Mitt teoretiska perspektiv har jag tagit fram genom att främst läsa om sambandet 

mellan konst och politik. Mycket av den läsning jag började med handlade mer om 

politikens närvaro i konsten, och vilken påverkan politik har på det konstnärliga 

skapandet. Jag valde Fanons teori eftersom han, mer än någon annan av de teoretiker jag 

läst, fokuserade på hur konsten snarare samspelar med politiken, än att konsten är en 

direkt reaktion på det politiska klimatet. Han har dessutom applicerat samspelet mellan 

konst och politik på begreppet om nationell frigörelse och skriver om hur folket ska 

kunna resa sig mot en totalitär makt. Trots att Fanon talar om frigörelse i slutändan, är 

hans teori fokuserad på arbetet fram till frigörelse och inte på utfallet av en revolution. 

Detta gör det lämpligt för mig att applicera Fanons teori på den egyptiska revolutionens 

mobiliseringsprocess.  
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  Tina Rosenbergs bok Join the Club har jag valt att använda efter att ha letat efter 

en nätverksteori som förklarar deltagandet i revolutioner. De flesta teorier är mer 

fokuserade på förändringar i samhället, exempelvis ekonomiska förändringar, vilket inte 

var relevant för mig eftersom min uppsats inte handlar om själva revolutionen utan om 

mobiliseringen före revolutionen. Jag har valt Rosenbergs teori om det sociala 

botemedlet eftersom hon skriver på en individnivå som är kopplad till människors inre 

vilja att delta. 

  Om jag enbart hade valt att använda ett av dessa teoretiska perspektiv hade inte 

resultatet eller analysen konstaterat mer än vad undersökningen presenterar. Genom att 

använda två teorier och sedan analysera det samband som går att finna får analysen av 

gatukonstens roll under mobiliseringsprocessen i Egypten mer grund att stå på. 

 

4  Litteraturöversikt och tidigare 

forskning 
Den tidigare forskning som bedrivits på det specifika område jag har valt är väldigt vag. 

Mycket av gatukonsten i Egypten under mobiliseringen till den egyptiska revolutionen 

har dokumenterats, men förvånansvärt lite av materialet har tidigare analyserats och 

tolkats genom forskning på området. Mycket forskning har tidigare bedrivits för att 

förklara den egyptiska revolutionens orsaker, vilka olika faktorer som bidrog till att 

revolutionen genomfördes, och hur många olika grupper inom det egyptiska samhället 

lyckades förena sig under ett gemensamt mål. Emad El-Din Shahin presenterar i sin 

artikel ”The Egyptian Revolution: The Power of Mass Mobilization and the Spirit of 

Tahrir Square” en väldigt övergripande bild av olika aktörer och faktorer som samspelat 

under år av förtryck av det egyptiska folket, och som kulminerade den 25 januari 2011 i 

den egyptiska revolutionen.13 Tidigare forskning har bedrivits avseende olika aktörers 

inflytande, exempelvis fotbollsfans, på den egyptiska revolutionen.14  

 Som titeln på Shahins artikel antyder är massmobilisering den faktor som Shahin 

hävdar var den mest betydande när den egyptiska revolutionen lyckades störta Mubarak 

efter 30 år av styre. Shahin är inte ensam om att försöka förklara processen som ledde 
                                                
13 El-Din Shahin, Emad, The Egyptian Revolution: The power of Mass Mobilization and the 
spirit of Tahrir Square, Taylor & Francis Group, 2012, s. 46 
14 Woltering, Robbert, Unusual Suspects: “Ultras” as Political Actors in the Egyptian 
Revolution, Arab Studies Quarterly Volume: 35 Issue: 3, 2013, s. 290-304 
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upp till den egyptiska revolutionen. Andra forskare som Killian Clarke, har också skrivit 

om ämnet och tycker annorlunda än vad Shahin gör.15 Shahin hävdar att revolutionen 

var en kumulativ process som byggts upp över flera år, Clarke hävdar att det var en mer 

spontan och snabb process under ett fåtal dagar innan revolutionen började den 25 

januari 2011. Jag anser dock att Shahins arbete ger mig en bättre kontext och mer 

förståelse för mobiliseringen. Detta för att Shahin identifierar kännetecken för rörelsen 

bättre än det jag annars läst. Andra texter fokuserar på enskilda händelser och dess 

effekt, men Shahin är mer övergripande. Det är dock viktigt att veta att det finns olika 

åsikter om hur det gick till.  

Det fält som berör gatukonstens roll i samhället är teoretiskt forskat på tidigare, 

och har konkretiserats, exempelvis med muralmålningarna på Nordirland.16  

Gatukonst i samband med den egyptiska revolutionen 2011 är inte särskilt 

forskat på, men väldokumenterat genom nyhetsartiklar, böcker och dokumentärer. 

Däremot finns det flera intressanta paralleller med den gatukonst som uppstått under 

den egyptiska revolutionen och den guerillaspridning av propaganda som använts i 

Serbien för att avsätta Milosevic. Det senare är ett betydligt mer utvecklat 

forskningsområde, och där finns det mycket att granska och ta lärdom från som kan 

användas för att analysera gatukonsten och dess aktörer i Egypten.  

Ämnet jag har valt är alltså väldokumenterat men har inte direkt använts i 

forskning. Dock är gatukonst som politisk handling mer forskat på och flera 

vetenskapliga artiklar har skrivits kring ämnet. Även denna forskning är i allmänhet 

baserat på fallstudier och är av en beskrivande form. Att gatukonst däremot skulle 

kunna ha en effekt på en mobiliseringsrörelse är inte forskat om, det handlar mer om hur 

traditionella kommunikationsmedel tar utrymme i processen för mobilisering. Där kan 

man koppla affischering till gatukonst och därmed är den forskningen applicerbar för 

detta ämne. Rosenberg nämner detta i sin teori och jag använder hennes forskning för 

att få med gatukonstens roll. 
 

 

 

                                                
15 Lynch, Marc, After Egypt: The Limits and Promise of Online Challenges to the Authoritarian 
Arab State, Perspectives on Politics, juni 2011, s. 301-307 
16 Goalwin, Gregory, The Art of War: Instability, Insecurity, and Ideological Imagery in 
Northern Ireland's Political Murals, 1979-1998, International Journal of Politics, Culture & 
Society, 2013, s. 189-215. 
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5 Undersökning 
Undersökningen börjar med ett kontextavsnitt för att förstå vilka omständigheter som 

genomsyrade mobiliseringsprocessen i Egypten 2011. Därefter följer undersökningen 

med ett avsnitt som presenterar de genomgående teman jag har funnit som sedan 

förklaras med hjälp av Fanon respektive Rosenberg.   

 

5.1  Kontext  
Revolutionen i Egypten 2011 var inte en sporadisk handling utan en kumulativ process 

som byggts upp under flera års politisk repression, ekonomisk misshantering, social 

orättvisa och politisk aktivism. Under tvåtusentalet började konsensus mellan 

vänsteranhängare, liberaler och islamistiska politiska krafter att växa fram, med 

gemensamma mål för politisk reform. Målen var främst att implementera direkta 

flerkandidatsval med full juridisk bevakning, att avskaffa de rådande restriktioner som 

fanns för att bilda politiska partier och organisationer, att stoppa statligt ingripande i 

NGO:ers arbete och slutligen ett avskaffande av krislagen.17 18 Trots att dessa grupper 

kunde mötas under gemensamma mål för reformer fanns det mycket som delade dem åt 

och många frågor de inte kunde enas i. Trots vissa meningsskiljaktigheter protesterade 

grupperna tillsammans, och efter arton dagar av protester i januari 2011 avgick 

president Hosni Mubarak efter 30 år av styre.19 

Det som är särskilt intressant för denna uppsats är hur dessa olika grupper, och 

även regimstödjande grupper, har använt sig av gatukonst för att sprida sitt budskap och 

hur det kan ha haft en effekt på mobiliseringsprocessen. Det gemensamma målet finns 

väldokumenterat på Kairos väggar, och det gör även flera frågor som inte delades av 

olika oppositionella grupperna. Denna kumulativa mobiliseringsprocess involverade 

flera aktörer, grupper och rörelser, och revolutionen var inte enbart en ungdoms- eller 

Facebookrevolution vilket den ofta beskrivits som. Det var en folklig revolution som 

använde sig av såväl traditionella och moderna medel för mobilisering.20 Trots att flera 

nyckelfaktorer spelade roll under den egyptiska revolutionen 2011, var 

massmobiliseringen den mest framträdande. 

                                                
17 Fidh.org, The Emergency Law in Egypt, 17 november 2001(uppdaterad 3 feburari 2011) 
18 El-Din Shahin, Emad, 2012, s. 62 
19 El-Din Shahin, 2012, s. 66 
20 El-Din Shahin, 2012, s. 47  
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 För att förstå gatukonstens budskap och aktörernas syfte och mål måste vi förstå 

vilka olika signifikanta kännetecken som gjorde revolutionen lyckad i den meningen att 

Mubarak avsattes. Vi måste också förstå hur den kom att bli en demonstration med runt 

15 miljoner deltagare och ett av de största civila motstånden i människans historia.21 

Shahin identifierar sex olika kännetecken för den egyptiska revolutionen, där 

den främsta egenskapen är det otroligt stora antalet deltagande i protesterna. 22 

Förklaringarna till det stora antalet deltagande ligger hos de andra fem kännetecknen för 

revolutionen – fredlig, folklig och klassöverskridande, välorganiserad, avsaknad av 

ledare och hierarki samt närvaro av religion och tro. Revolutionen i Egypten var av en 

övervägande fredlig natur, trots att många protester möttes av hårda och kvävande 

polisstyrkor. Fredligheten har dock inte alltid fungerat och flera demonstrationer har 

varit våldsamma och demonstranter har uppvisat våld. I den egyptiska revolutionen dog 

ungefär 800 människor på arton dagar. Däremot var demonstrationerna alltid fredligt 

organiserade och vid konfrontationer uppmanades demonstranterna att agera därefter. 

Vidare var revolutionen som tidigare nämnts en folklig revolution och också en 

revolution som sträckte sig över klassgränserna. Därav begränsades inte revolutionen 

till en specifik samhällsklass utan fick stöd från olika sociala klasser. Att revolutionen 

var fredlig och klassöverskridande innebar att fler människor var villiga att visa sitt stöd 

och känna att de var del av det som pågick i Egypten. Tillsammans kunde folket enas 

under parollen att de ville förändra den sittande regimen och att Mubarak skulle avgå, 

och under detta mål var mobiliseringen väl organiserad. Det är även mycket 

anmärkningsvärt att revolutionen i Egypten saknade ledare. Den följde inte en 

traditionellt hierarkisk struktur och hade ingen ledarfigur, grupp, förtrupp eller rörelse. 

Istället var det flera olika grupper och organisationer som var aktiva där ingen åtog sig 

den främsta rollen för revolutionen.  

 Organiseringen är också signifikant för mobiliseringsprocessen. Flera olika 

grupper koordinerade och interagerade för revolutionen. De organiserade protester, 

formulerade krav och förvandlade Tahrir-torget till en ”ministat” som bidrog med mat 

och nödvändigheter. Här fanns hälsa och sjukvård, försvar och säkerhet, media och 

kommunikation samt underhållning så som konserter för miljoner deltagare. Vidare 

fanns en oerhörd acceptans, tolerans och pluralism hos folket som tidigare varit 

frånvarande under Mubaraks styre. Demonstranterna kom från olika ideologiska 
                                                
21 El-Din Shahin, 2012, s. 60 
22 El-Din Shahin, 2012, s. 60 
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bakgrunder, religioner, politisk orientering, socioekonomiska förhållanden, och 

geografiska områden, och de var accepterande och toleranta mot varandra och kunde 

överse varandras olikheter. 23  Slutligen hade religion och tro en påfallande roll i 

revolutionen, vilket syns tydligt på Egyptens gator där korset och halvmånen i en 

gemensam symbol funnits mycket närvarande på Kairos väggar. Kända bilder har 

cirkulerat av kristna som skyddar muslimer under deras fredagsbön och muslimer som 

skyddar kristna under söndagsbönen. Bilder har blivit ikoniska för denna tolerans och 

överskridande acceptans hos folket, och som har kommit att kallas för Tahrir-andan.24 

Det är under dessa omständigheter som gatumålarna i Kairo arbetar och 

kontexten är ofta representativ för vad som målas.  

 

5.2  Gatukonstens funktion 
Många har tidigare hävdat att den egyptiska revolutionen var ett resultat av en 

mobiliseringsprocess vars främsta verktyg var sociala medier. Däremot var det enbart 

23 miljoner egyptier av 83 miljoner medborgare som hade tillgång till internet, och av 

dessa var det exempelvis enbart 130 000 som använde sig av Twitter.25 Traditionella 

kommunikationsmedel var mer förekommande än vad den allmänna västerländska 

mediabilden visar av den egyptiska revolutionen. Ett av det tydligaste medlet för 

kommunikation var den explosion av gatukonst som tidigare nästan var helt frånvarande 

i det egyptiska samhället.26 Syftet med denna gatukonst har varit olika och haft flera 

olika betydelser för konstnärerna bakom verken. Jag har identifierat flera genomgående 

teman som jag funnit genom flera intervjuer, texter och essäer av eller om aktörer som 

arbetat med gatukonst. Detta kommer jag nu att förklara med hjälp av Fanons och 

Rosenbergs teorier. Undersökningen kommer vara uppdelad i tre delar där jag först 

presenterar de genomgående teman jag funnit, och sedan studerar hur de förhåller sig till 

Fanons respektive Rosenbergs teorier.  

  

 

 
                                                
23 El-Din Shahin, 2012, s. 48 
24 El-Din Shahin, 2012, s. 49 
25 Söderling, Fredrik, ”Det krävs mer än 140 tecken för att starta en revolution”, DN Kultur, 
2012-08-20 
26 Beach, Alastair, Revolutionary Road: the urban showcase of Egypt’s uprising, The 
independent, 2012-10-09 
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5.2.1  Genomgående teman för gatukonstens syfte 
Den egyptiska revolutionen var en rörelse som sträckte sig över klassgränserna och som 

byggdes upp efter flera år av förtryck från den då sittande presidenten Hosni Mubarak. 

För att hålla revolutionen klassöverskridande och för att nå ut till alla människor inom 

det egyptiska samhället behövdes medel för att nå ut. Att nå ut till människor är ett 

tydligt genomgående tema för gatukonstnärer och ett återkommande ämne som flera 

artister tar upp i intervjuer. Ett mycket tydligt exempel på detta är gatukonstnären Karim 

Gouda som menar att gatukonsten är:  

 

”… about a message in the street. It reaches the poor, the rich, the trash 

collector, the taxi driver. Most of these people are away from the Internet 

and the social networking world so it's a way to reach them.”27  

 

Att nå ut till folket är kanske det tydligaste syftet som finns hos de flesta gatukonstnärer 

som var aktiva under den egyptiska massmobiliseringen. Att dra till sig uppmärksamhet 

från stora mängder människor är syftet med all offentlig politisk verksamhet. För de 

flesta gatukonstnärer i Egypten var detta enbart ett syfte för att få sitt budskap framfört. 

Olika budskap och syften samspelar med varandra att nå ut till hela det egyptiska folket. 

För många artister handlade utförandet av konsten om att ge respons på och en 

kommentar till händelser och det rådande läget. Sherif Boraie, som har varit aktiv i att 

publicera texter och bilder om gatukonstverk, säger att:  

 

"The revolution started and was fought on the street, the art was a 

constant response and commentary on events as they unfolded."28 

 

Att ge kommentarer på händelser under mobiliseringen kan ta sig olika uttryck i 

gatukonsten och dess utformning. Flera gatukonstnärer hävdar att de ville påverka 

människorna direkt, och uppmuntra dem att inte längre vara rädda för den sittande 

regimen. Därmed kunde målningarna vara en aktion mot den rådande apatin och 

                                                
27 (Associated press), Egyptians move to reclaim streets through <, NewsOK, 2012-01-29 
28 Beach, Alastair, 2012-10-09 



Carl-Adam Kjellström  910629-3112 
  MRSK30 

 20 

hopplösheten som fanns hos folket. Detta är mycket tydligt i flera intervjuer med 

gatukonstnärer. Exempelvis hävdar gatukonstnären Kaizer att:  

 

”My art is supposed to be thought provoking, with open-ended themes. 

I’m telling people its time to think for themselves (…) I’m always 

attacking fear through my art. It seems to have gripped our world and its 

inhabitants, rendering the humanity into a state of paralysis and humans 

into passive observers. My art is that slap on the face or that provocative 

element that will shove people out of their comfort zone.”29 

 

Delar av gatukonsten tog sig uttryck genom uppmaningar till folket att agera och delta i 

den rådande process för förändring som pågick i Egypten. Många gatukonstnärer valde 

också att måla motiv som representerade särskilda händelser, ofta för att dessa inte 

skulle glömmas bort eller för att ge en viss synvinkel på händelsen i fråga. Här är också 

martyrskapet mycket väsentligt och ofta förekommande. Mängder av porträtt och andra 

minnesmålningar har skapats på väggarna i Kairo för att minnas och hedra de som dött i 

revolutionen och den process som lett fram till den egyptiska revolutionen. Ett av de 

absolut mest kända exemplen på detta är Khaled Said som 2010 blev mördad av 

egyptisk polis. Han blev hyllad och memorerad både på gator och i sociala medier, med 

slagord som ”We are all Khaled Said”.30 Saids död blev oerhört uppmärksammad och 

bidrog till det växande föraktet mot Mubarak som spred sig i Egypten. Mycket av 

gatukonsten gjordes för att visa och skapa en känsla av att jaget och kollektivet är ett 

tillsammans, och att det som påverkar individen påverkar hela samhället och vice versa.  

 Slutligen har gatukonst skapat ett nytt forum för människor att kunna uttrycka 

sig fritt. Yttrandefriheten under Mubaraks tid på presidentposten var oerhört begränsad 

och media hade stora restriktioner för vad som fick publiceras. Eftersom gatukonst och 

att måla på offentliga väggar är olagligt har den handlingsformen för uttryck redan 

korsat gränsen för en brottslig handling. Även om vissa målningars innebörd skulle 

kunna ge värre repressalier för den som skapat verket, skulle konsekvenser ske vid ett 

gripande oavsett budskap. Därför är det en politisk handling i sig, att inte lyda denna lag 

och uttrycka sig fritt offentligt. Det öppnar även upp för att utrycka sig helt fritt, 

                                                
29 Danna Writes, Street Art In Egypt After The Revolution: An Interview With Keizer, 2013-05-
31 
30 El-Din Shahin, 2012, s. 61 
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eftersom handlingen i sig redan är olaglig och även det en offentlig kritik mot regimen i 

många fall. Denna kritik kommer inte bara nå folket och möjliggöra andra åsikter i det 

offentliga, utan kommer även nå staten eftersom de kommer tvingas att ta bort 

gatukonsten. Det är därmed en direkt politisk handling som underminerar makten och 

auktoriteten i landet. Caleb Neelon är en amerikansk artist som har skrivit en historisk 

redogörelse av urban konstnärlighet. Han menar att även de egyptiska gatorna faller 

inom denna tradition eftersom:  

 

"Whether it's political message or imagery, name-based graffiti, or street 

art of any kind, there's always an implicit exhortation to freedom in it."31  

 

För tydlighetens skull vill jag sammanfatta de fyra genomgående teman som 

konstnärerna anser som de viktigaste syftena med sina verk.  

1. Gatukonsten fungerar som ett forum för att kunna uttrycka sig fritt. 

2. Gatukonsten ger dem ett verktyg för att ge respons och kommentar på det som 

sker i samhället . 

3. Gatukonsten ger dem möjlighet att påverka människor att inte längre vara rädda 

för staten och att våga agera.  

4. Gatukonsten fungerar som ett forum att få sitt budskap framfört och att sprida 

information. 

 

5.2.2  Gatukonst och politisk samverkan utifrån Fanons teori 
I Fanons tre faser för kulturell frigörelse handlar den första fasen om att identifiera 

förtryckaren, antingen tillfredsställande eller kritiskt. Denna fas är viktig för de 

kommande faserna, även om den må vara den som är minst kulturellt produktiv för den 

nationella frigörelsen. De former av gatukonst i Egypten som uppstod tidigt under 

mobiliseringsprocessen var exempel på detta. Även om gatukonst existerade långt innan 

var de flesta målningar neutrala eller bestod av enkla neutrala fraser. Det finns väldigt 

lite dokumentation som behandlar gatumålningar i Egypten under den tidiga fasen för 

mobiliseringsprocessen, men ett av de mer kända fallen är från 2003 då en man blev 

arresterad för att ha skrivit ”No to power inheritance” på en gatuvägg i Kairo. Mannen, 

                                                
31 Beach, Alastair, 2012-10-09 



Carl-Adam Kjellström  910629-3112 
  MRSK30 

 22 

som heter Mohamed Nada, blev åtalad för ”förtal mot nationellt ledarskap”.32 Nada blev 

dock frikänd efter 15 dagar, då brottet inte ansågs vara politiskt motiverat. Mångas 

tankar fördes dock ändå mot Mubarak och hans son Gamal, eftersom det vid denna 

tidpunkt ryktades om att Gamal skulle överta presidentposten efter sin far.33  

 Syftet bakom första fasen är ofta att skapa ett forum att uttrycka sig fritt och att 

göra sin åsikt hörd, vilket under ett förtryck ofta innebär att lagen behöver brytas. Fanon 

menar att den första fasen är små tecken på rörelse och förändring i ett nationellt och 

kulturellt landskap som under flera decennier har präglats av förtryck.34 Kreativiteten 

hos folket har stannat av och genom ett kulturellt förtryck har folket fastnat i en apati 

inför sin förtryckare. Fattigdom, nationellt förtryck och kulturell repression är ett 

tillsammans.35 Fanon skriver att när människors kreativitet och rätt att använda sig av 

kultur som uttrycksform förhindras, kombinerat med förbud mot att demonstrera och 

organisera sig, uppstår en aggression hos folket, som ofta påbörjar ett arbete för 

kulturell frigörelse. Det arbetet sker ofta genom en ny våg av produktivitet hos det 

förtryckta folket.   

 För gatukonsten i Egypten var arbetet med kulturell frigörelse det främsta syftet 

under den tidiga mobiliseringsprocessen. Konstnärerna nämner inte alltid direkt att 

gatukonsten är en politisk handling, men som Caleb Neeson sa så finns det alltid en 

frihetsaspekt av att måla gatukonst, vilket gör att det alltid är ett underliggande syfte för 

alla gatumålare. Det finns även ett starkt intresse av att visa människor att det finns 

andra alternativ och att förändring kan komma. Att uttrycka sig fritt trots förbud 

kommer enligt Fanon leda till att människors behov av att få yttra sig genom att 

konfrontera förtryckaren, stegvis växer till dess att majoriteten av folket känner samma 

frustration och behov. Detta ger att fler människor kommer att vilja ansluta sig till 

kampen för nationell frigörelse.36 Därmed är gatukonsten ett steg mot att bota den 

rådande apatin som finns hos folket. Detta sker dock först i Fanons andra fas för 

kulturell frigörelse.  

 Den andra fasen för kulturell frigörelse förklarar att de aktörer hos det förtryckta 

folket som tidigare riktat sin energi direkt mot förtryckaren förr eller senare kommer 

                                                
32 Hamdy, Basma & Stone, Walls of freedom: street art of the Egyptian Revolution, From Here 
to Fame, Berlin, 2014, s. 9 
33 El-Din Shahin, 2012, s. 55 
34 Fanon, 2001, s. 172 
35 Fanon, 2001, s. 172 
36 Fanon, 2001, s. 172 
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ändra fokus och istället tala direkt till folket. För att detta ska vara möjligt måste också 

dessa aktörer vara en del av folket och delta i kampen för nationell frigörelse, 

tillsammans med de människor som de vänder sig till. Fanon skriver att:  

 

”When the colonized intellectual writing for his people uses the past he 

must do so with the intention of opening up the future, of spurring them 

into action and fostering hope. But in order to secure hope, in order to give 

it substance, he must take part in the action and commit himself body and 

soul to the national struggle.”37  

 

Det är från den andra fasen som kulturen blir något mer än enbart kultur för folket - 

kulturen blir nu ett vapen som kallar folket till kampen för frigörelse, enligt Fanon.38 

Fanon menar att kulturen blir ett vapen eftersom den informerar det nationella samvetet, 

skapar dess form och öppnar upp för nya, obegränsade möjligheter.  

 Att nå ut till så många människor som möjligt är ett av de tydligaste teman som 

går att se hos gatumålare i Egypten. I Egypten spenderar många människor största delen 

av sin dag på gatorna. Genom att använda sig av gatukonst kan gatumålarna nå folket 

direkt. Mia Gröndahl, som har skrivit boken Revolution Graffiti, menar att det hon 

främst har stött på under sina intervjuer och undersökningar av gatukonsten i Egypten är 

tanken om att gatukonst handlar om att stärka folket, vara med folket och att lyssna på 

folket. Detta även om inte alla människor håller med om vad just den artisten förmedlar 

för budskap.39 Gatukonsten skapar i vilket fall en respons och kommentar på det som 

har skett och det som sker. Gatukonsten i sig blir därmed en aktör för 

mobiliseringsprocessen som tar del i kampen för nationell frigörelse.  

 Den andra fasen leder till en förlängning av en form av yttrande. Om syftet var 

att skapa en gemenskap genom kommentarer och respons, har gatukonsten lyckats 

skapa ett nytt forum för uttryck i den offentliga sfären som är öppet för alla att delta i. 

Detta skedde inte enbart genom möjligheterna att ge kommentarer på händelser, utan 

gatukonsten öppnade även upp för medborgarna att delta i offentliga debatter kring hur 

de ska leva tillsammans och för att deklarera sina rättigheter under en auktoritär regim.40 

En av de mest populära symbolerna som målats runt om i Kairo är korset och halvmåne- 
                                                
37 Fanon, 2001, s. 167 
38 Fanon, 2001, s. 173 
39 Wolf, Mat, Egypt’s graffiti artists make their mark, Al Jazeera, uppdaterad 6 maj 2014 
40 Hamdy, Basma & Stone, 2014, s. 89 
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symbolen. En gammal symbol som använts sedan den egyptiska revolutionen mot det 

brittiska styret 1919, och som står för nationell gemenskap mellan kristna och 

muslimer.41 Detta ligger i linje med både den kontext i vilken mobiliseringsprocessen 

skedde, att den skulle gå fredligt till, och med ett enat folk. Genom att ge det en ökad 

grad av gemenskap och användandet av en äldre symbolik tilltalar gatukonsten inte 

enbart de unga som annars kan vara med mottagliga för gatukonst som ett fenomen. 

Den andra fasen, där kulturen också spelar en roll som ett vapen för målarna som nu 

talar direkt till folket , har därmed kommit i förverkligande. Denna fas kommer att 

påbyggas och förlängas med Fanons tredje fas.  

 För den tredje och sista fasen där de kulturella aktörerna fungerar som ”väckare 

av folket” skriver Fanon att:  

 

”You can talk about anything you like, but when it comes to talking about 

the one thing in a man’s life that involves opening up new horizons, 

enlightening your own people, then muscle power is required.”42  

 

Fanon menar här att kulturen blir den faktor som ger hopp och upplyser folket, men att 

det inte är kulturen i sig som kommer att förändra situationen. Det krävs att människor 

mobiliserar sig tillsammans under ett gemensamt nationellt samvete. Fanon skriver även 

att:  

 

”If culture is the expression of national consciousness, I shall have no 

hesitation in saying, in the case in point, that national consciousness is the 

highest form of culture.”43  

 

Detta betyder att under Fanons premisser finns det ett tydligt samspel mellan kultur, i 

detta fall gatukonst, och politisk samverkan. Även om gatukonst inte är en enskild 

verksamhet för att skapa detta nationella samvete, fungerar gatukonsten inom samma 

ramverk som Fanon presenterar och utvecklas tillsammans med det övriga kulturella 

livet. Det viktigaste temat som illustrerar detta, och som återkommer i allt material jag 

har tittat på, är att gatukonstnärer vill få människor att inte längre vara rädda och att 

                                                
41 Hamdy, Basma & Stone, 2014, s. 63 
42 Fanon, 2001, s. 167 
43 Fanon, 2001, s. 179 
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våga delta i revolutionen. Det finns en strävan efter att slå hål på den rådande apatin och 

bryta upp acceptansen hos folket för hur situationen är.44  

 Utifrån Fanons teoretiska ramverk för kultur och politisk samverkan går det att 

konstatera att gatukonsten i Egypten under 2011 var något mer än enbart vanlig 

gatukonst. Det var ett uttryck som efter decennier av förtryck exploderade i Kairo och 

andra egyptiska städer. Gatukonsten gick från att ha varit ett anonymt underytan-

fenomen till att bli ett forum för mängder av olika grupper och individer att göra sina 

röster hörda. Den kulturella förändringen är del av den sociala förändringen och har 

verkat i samma takt och kontext som den sociala utvecklingen. Gatumålningarna har 

inte enbart givit människor ett forum för uttryck, genom sin närvaro har de även gett det 

egyptiska folket hopp om att gatorna tillhör dem och ingen annan.   

Jag kan konstatera att alla Fanons tre faser återfinns och kan identifieras i 

mobiliseringen inför den egyptiska revolutionen. Första fasen infaller tidigt i 

mobiliseringsprocessen och gatukonsten vänder sig här till eller mot förtryckarna. I den 

andra fasen utvecklas budskapen till att vända sig direkt till folket, och slutligen infaller 

den tredje fasen då konstnärernas budskap blir en kulturell manifestation som strävar 

efter att ”väcka folket” för en organiserad kamp och återställa nationell suveränitet. 

  

5.2.3  Gatukonst och det sociala botemedlet efter Rosenbergs teori 
Genom Fanons teori förstår vi vilken roll kulturell verksamhet har för de sociala 

förändringar som ett folk kan genomgå. För att däremot förstå hur gatukonst kan 

användas praktiskt för mobiliseringsprocessen behöver vi förstå hur grupper kan växa 

till rörelser för ett helt folk. Tina Rosenbergs nätverksteori bidrar med detta och ger en 

ny förståelse för gatukonstens roll i det egyptiska samhället under 

mobiliseringsprocessen för den egyptiska revolutionen 2011.  

 Rosenbergs sociala botemedel ger oss möjlighet att förstå den egyptiska 

mobiliseringsprocessen och hur gatukonst spelat en roll i den. Rosenbergs teori ger 

också förståelse för hur gatukonsten arbetar inom kontexten för fredliga 

demonstrationer och tillvägagångssätt.  

 Som tidigare presenterats skedde mobiliseringen i Egypten under liknande 

omständigheter som i Serbien. För att attrahera ett stort antal människor var det 

nödvändigt att den egyptiska revolutionen skulle genomföras fredligt. Genom att olika 
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grupper förespråkar fredligt handlande kan gatukonst spela en roll och användas som 

verktyg för den positiva förändring som Rosenberg hävdar kan ske genom det sociala 

botemedlet.  

     Det som skiljer Egypten från Serbien när det handlar om mobiliseringsprocessen 

är att det egyptiska samhället består av flera grupper som var aktiva i revolutionen. I 

Serbien var det framförallt Otpor som tillsammans med det redan etablerade 

oppositionspartiet, var aktörer och ledde rörelsen som skapade en massmobilisering av 

det serbiska folket mot Milosevic. I Egypten fanns det flera grupper som alla ville 

avsätta Mubarak, men som inte hade mycket mer gemensamt än just det målet och ett 

fåtal andra punkter. Detta gemensamma syfte gör dock att relevanta paralleller med 

Otpor går att göra, och på så sätt förklara hur gatukonst blir mer ett verktyg för 

revolutionen och får en roll som guerillapropaganda.  

  I Rosenbergs bok har jag identifierat fem tillvägagångssätt för positivt 

grupptryck, som vidare kan förklara gatukonstens syfte och påverkan på människors 

handlande. Det första tillvägagångssättet, att sprida och öka tillgängligheten till 

information, är ett tydligt syfte hos gatukonstnärer. Att nå ut till alla människor i det 

egyptiska samhället var väsentligt för att revolutionen inte skulle begränsas till någon 

specifik klass. Gatuartisten ”NeMo” skriver att när det var en mediablackout och alla 

former av kommunikation tillhörde auktoriteten, var gatukonsten viktigt för honom 

själv att få uttrycka sig men även för att kommunicera målen för revolutionen. Han 

beskriver att demonstranterna skrev upp tider och datum för protesterna på väggarna.45 

Utöver detta menar NeMo att gatukonst var ett kraftfullt verktyg mot all negativitet i 

samhället. Positiva bilder målas upp och ofta under temat att folket är enat mot 

Mubarak. NeMo menar att gatukonsten som förespråkade ett enat folk också skyddar 

alla minoriteter i landet som lider av förtyck och orättvisa. Genom att visa och diskutera 

dessa sociala orättvisor offentligt har Egypten kommit längre än hur minoriteter tidigare 

framställts samhället. Däremot har inte situationen direkt förändrats för dessa 

minoriteter, men frågan har kunnat lyftas fram i ett fritt forum som har förändrat den 

sociala bilden. För NeMo och många andra blir gatukonsten ett ärligt och fritt 

statsmedia, som är fritt från parti- och egenintressen, och som lyckas kommunicera med 

sin publik på deras nivå.46 

                                                
45 Hamdy, Basma & Stone, 2014, s. 105 
46 Hamdy, Basma & Stone, 2014, s. 205 
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 Det andra kännetecknet för Rosenbergs teori är att grupptryck har en positiv 

påverkan på människors liv eftersom det engagerar människor socialt vilket ger en 

högre känsla av mening hos individen. Om vi accepterar att socialt engagemang skapar 

en högre känsla av mening, blir det tydligt att det sociala engagemanget är ett väsentligt 

syfte med att skapa gatukonst. För att förstå hur detta kan uppnås genom gatukonst 

måste vi också förstå vad en kreativ process har för påverkan på individer. Syftet för 

många som målar gatukonst är att göra sin åsikt hörd och att få tala till folket och 

därmed ta del i samhället. Men detta räcker inte för att påvisa att ett socialt engagemang 

skulle ge individer en större känsla av mening. Basma El Husseiny, som är ”managing 

director of Culture Resources”, en organisation för stödja konstnärer i arabvärlden, 

skriver att:  

”… participating in an act of creativity enables people to feel and think 

beyond their immediate reality and outside their usual capacity.”47  

 

Utifrån detta uttalande och utifrån möjligheten att bli sedd vill jag hävda att 

skapandeprocessen tillsammans med uppmärksamheten kan ge individer en 

uppskattning från andra personer. Många konstnärer har uppmärksammats genom sin 

konst och blivit kända lokalt men även internationellt för sitt arbete.  Utifrån Husseinys 

uppfattning om kreativt deltagande och att uppskattningsnivån för gatukonstnärer är 

hög, utgår jag från att ett sådant engagemang kan skapa det som Rosenberg menar med 

mening hos en individ. Eftersom gatukonsten även har en aspekt av att uppmana 

människor till att delta aktivt i rörelsen för förändring, går det också att påvisa att 

gatukonst används som ett verktyg för att engagera människor.  

 Det tredje kännetecknet innebär att grupptryck skapar sociala normer som 

gruppmedlemmar anpassar sig efter. Gatukonstnärerna arbetade inom den kontext som 

gällde för den egyptiska revolutionen - den inkluderande och fredliga rörelsen. Dessa 

sociala normer, som jag vill hävda varit positiva under mobiliseringsprocessens gång, 

har förutom dess fredliga natur också skapat acceptans av olika religioner, 

klasstillhörighet och andra egenskaper relaterade till bakgrund. Denna acceptans var 

lika närvarande som gatukonst på väggarna genom exempelvis den kombinerade 

symbolen med korset och halvmånen. Viljan att förena folket under dessa villkor för hur 

förändringen i Egypten skall se ut går tydligt att se i de material jag har undersökt. 

                                                
47 Hamdy, Basma & Stone, 2014, s. 155 
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Givetvis är inte gatukonsten i sig det som påverkar människor till den grad att de kan stå 

enade, trots skillnader sinsemellan, mot en diktator. Däremot är det så att ju mer 

förekommande budskapet om att stå enade tillsammans är (vilket korset och halvmånen 

gör) desto troligare är det att budskapet blir inkorporerat i mobiliseringen. Därav är inte 

gatukonsten enbart ett resultat av dess omgivning, utan även en bidragande faktor 

genom sin närvaro.  

 Det fjärde kännetecknet, som handlar om människors förmåga att göra varandra 

tjänster utan att förvänta sig något tillbaka, är inte relevant för denna undersökning, och 

Rosenberg hävdar inte heller att alla fem kännetecken måste uppfyllas för att positivt 

grupptryck ska ske.  

Det femte kännetecknet, som menar att kollektivt handlande är lättare än och 

engagerar mer än individuellt, är dock mer intressant för att förstå gatukonstens 

påverkan i samhället genom sin konstanta och mycket påtagliga närvaro. Rosenberg 

berättar i sin bok om hur Otpor använde sig av gatukonst för att få gruppen att framstå 

som större än vad den egentligen var. Det är möjligt att detta inte var ett huvudsakligt 

syfte för de allra flesta som målade gatukonst i Egypten, men gatukonsten kom att få 

den effekten och tillhandahålla det syftet i vilket fall. Ganzeer, som egentligen heter 

Mohamed Fahmy och är en av de absolut mest kända gatukonstnärerna i Egypten, 

hävdar att det är viktigt att påminna folket om att gatorna tillhör folket eftersom:  

 

”They think that they're some kind of official government-controlled 

entity. I think it's important to remind people that they’re not.”48  

 

Ganzeers uttalande samspelar med det som Kaiser har sagt om att konsten ska 

provocera människor ut ur sin bekvämlighetszon för att kunna ta tillbaka gatorna. Med 

gatukonstens konstanta närvaro kring Tahrir-torget och runtom i Egypten har 

gatukonsten blivit socialt accepterad. Den har försäkrat människor om att revolutionen 

är närvarande hela tiden samt utmanat sociala strukturer i samhället. Detta är alltså det 

kollektiva handlandet. Det kollektiva handlandet påverkar människor på så sätt att ju 

fler som ansluter sig, desto troligare är det att enskilda individer känner sig mer benägna 

att själva bidra till utveckling. När människor ser det kollektiva arbeta tillsammans 

                                                
48 Chick, Kirsten, Egyptian graffiti artist Ganzeer arrested amid surge in political expression, 
The Christian Science Monitor, 2011-05-26 
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känns möjligheterna större än vad det gör om den enskilde individen ensam försöker 

handla för förändring. 

 Utifrån Rosenbergs teori uppfyller gatukonstens syfte och påverkan på det 

egyptiska samhället under mobiliseringsprocessen de flesta kriterier för hur grupptryck 

arbetar för positiv förändring. Gatukonsten blir både en del av det sociala botemedlet för 

Egypten samtidigt som det är ett socialt botemedel i sig självt för de individer som 

väljer att delta i revolutionen genom gatukonst. Detta är det som Fanon tidigare har 

bortsett från att förklara, alltså hur kulturell verksamhet kan användas som ett medel för  

folket och ha en positiv påverkan på människor som mobiliserar sig.  

 Gatukonstens roll i det sociala botemedlet är att den inkluderar den tematik som 

främjar det som är positivt för en nationell rörelse. Men hur fungerar gatukonsten som 

en del av det sociala botemedlet för att främja tillväxten för mobiliseringen av 

människor? 

 Precis som Otpor verkar gatukonsten inom en fredlig och inkluderande kontext. 

Revolutionen i Egypten var också som i Serbien en kumulativ process som växte från 

enskilda grupper till en massmobilisering av ett folk. Den enda väsentliga skillnaden är 

att det var flera olika grupper i Egypten medan det främst var en grupp i Serbien. 

Däremot har de båda länderna gemensamt att mobiliseringen skedde under ett 

gemensamt mål - att avsätta en diktator. I Egypten har gatukonsten använts som ett 

politiskt vapen för att öka attraktionsnivån till att ansluta sig till revolutionen. Det 

gatukonsten lyckas med är att vara konstant närvarande på gatorna och visa att 

revolutionen sker här och nu, i alla kvarter. Många människor är på plats på gatorna 

varje dag, framförallt runt Tahrir-torget. Det är enbart gatukonsten som med sina till 

synes enkla gemensamma budskap kan närvara i varje kvarter även om inget annat 

händer just där och då. Till skillnad från andra typer av kommunikation är gatukonsten 

ett kritiskt, ibland provokativt, kommunikationsmedel som påverkar alla. Keizer säger 

att:  

”Street art has the ability to induce change through socio-political artistic 

expression. Unlike the news, which desensitizes us, street art humanizes a 

message or image. We focus on a snapshot and we give it volume, 

character, and life.”49  

 

                                                
49 Danna writes, 2013-05-31 
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Gatukonst är givetvis inte den enda faktor som har bidragit till att deltagandet i den 

egyptiska revolutionen var ett av de största civila motstånden någonsin. Däremot är det 

en faktor som har använts för att få människor att lämna sin bekvämlighetszon, och 

gatukonsten har därmed varit en del av förändringen genom att ha blivit en mer socialt 

accepterad uttrycksform. Utan gatukonsten hade inte revolutionen framstått som lika 

massiv för människorna i staden. Eftersom revolutionen inte började med de 15 

miljoner människor som den slutande med, var gatukonsten ett viktigt verktyg för att 

locka till sig fler deltagare.   

 

5. Analys 
De resultat som är möjliga att utläsa i undersökningen går först att förstå genom 

sambandet som finns mellan Fanons och Rosenbergs teorier. Genom detta samband är 

det möjligt att förstå hur gatukonsten verkar genom sitt syfte och vilken påverkan och 

roll den har för en mobiliseringsprocess.  

 Med hjälp av Fanons teoretiska perspektiv har vi nu förstått att gatukonst kan 

användas för att uttrycka sig fritt och göra sin åsikt hörd under en förtryckande regim. 

Kulturens utveckling sker i takt med Fanons tre faser, och när en fas är uppnådd 

överlappar den första fasen de efterkommande för att slutligen nå den tredje och sista 

fasen. Denna kulturella utveckling går även att se på väggarna genom gatukonst. 

Gatukonsten är ett av de mest påtagliga kulturella fenomenen i vårt samhälle. Den är 

inte enbart en återspegling av den rådande revolutionskulturen, som bland annat i 

Egyptens fall beskrivits med begreppet Tahrir-andan. Gatukonsten är något mer. Det 

fungerar som ett politiskt vapen och är en viktig del av att kalla människor till 

deltagande och därmed bidra till mobiliseringen.  

 Fanons tre faser visar också att gatorna har blivit en plats där konstnärlighet och 

politisk representation har förts samman. Många gatukonstnärer kom att bli de som var 

de mäktigaste skaparna av den egyptiska revolutionskulturen. Deras verk fick stor 

uppmärksamhet. I takt med att konstnärerna öppnade upp ett nytt forum för att uttrycka 

sig och diskutera, blev gatorna en plats där kommunikativt utbyte inte kontrollerades av 

statlig censur eller fastnade inom en privat sfär. När fler människor vågade vara del i 

den offentliga diskussionen växte det som Fanon kallar för det nationella medvetandet. 

Den informativa delen av gatukonstens användning spelar en väsentlig roll för det 

nationella medvetandet. Gatukonst, som är en modern form av traditionell 
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kommunikation, kunde nå ut till en större massa än vad andra kommunikationsmedel 

kan, förutom muntliga konversationer mellan människor. Gatukonst på gatorna är dock 

väldigt påtagligt, och genom att vara en okonventionell installation i ett censurerat 

samhälle lyckas gatukonst sprida information väldigt fort till alla som sett målningarna. 

Korta slagord med stora kritiska bilder är ofta väldigt iögonfallande och blir uppskattade 

av många.  

 Fanon fäster mycket vikt vid att kulturen ska vara skapad av artister som talar till 

folket, annars kommer den kulturella frigörelsen aldrig nå längre än den första fasen. 

För många gatukonstnärer är ett av deras främsta syften att tala till folket: oavsett om 

det är för att kommentera händelserna, skriva tid och datum för protester, uppmana till 

deltagande eller att visa att det finns ett motstånd och ett annat sett att leva om folket rör 

sig utanför det som är bekvämt. Givetvis finns det också kritiska målningar mot 

regimen, militären, muslimska brödraskapet med mera, men utifrån det material jag 

tittat på är det ingen gatukonstnär som hävdar att deras främsta syfte är att tala till dem 

som de kritiserar. Om revolutionärer inte talar till folket på folkets nivå kommer de 

aldrig att få folket på sin sida, och mobiliseringen de eftersträvar kommer inte att 

uppnås.  

 För Fanons tredje fas där han talar om de kulturella utövarna som väckare av 

folket, är gatukonstnärer en aktör som närvarar, givetvis inte ensam aktör för denna 

process men väldigt påtaglig. Det är främst närvaron som kan sammankopplas med det 

vi kan förstå från Fanons teori. Genom att närvara och göra revolutionen påtaglig i hela 

det egyptiska samhället, verkar gatukonsten genom att visa hur stor revolutionsrörelsen 

är, och kanske till och med större än vad den faktiskt var. Även om jag inte har kunnat 

finna detta som ett specifikt syfte utifrån intervjuer med enskilda gatukonstnärer, är det 

ett påtagligt faktum. Denna taktik använde sig Otpor av, och utifrån Fanons teori kring 

hur kulturen samverkar med politiken kan vi nu knyta samman hans teori med 

Rosenbergs teori för att förstå gatukonsten. 

 Det som Fanons teori saknar är en förklaring till hur gatukonst kan ha en 

påverkan på antalet deltagare när ett folk mobiliserar sig. Fanon säger själv att den 

tredje fasen kan ha en effekt för nationell frigörelse, men beskriver inte vilken roll den 

har för nätverkets tillväxt, utan enbart att kulturen har ett värde av att vara informativ 

och väcka folket. Hur kulturen konkret kan användas utelämnar Fanon. Rosenbergs 

teori gör det lättare att förstå hur kulturen används som ett medel för folket, snarare än 
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ett medel mot en förtryckare. Om Fanons teori förklarar kulturen som ett vapen mot en 

förtryckare, menar Rosenberg att de kulturella medlen är till för folket. 

 Rosenbergs teori kring det sociala botemedlet lämnar utrymme både för att 

analysera och tolka gatukonst som en del av det sociala botemedlet, men även som ett 

botemedel i sig självt. Gatukonstens effekt på ett samhälle under förtryck varierar efter 

vad syftet med konsten är. I denna uppsats har jag undersökt dessa syften för en 

mobiliseringsprocess och de syften som är relevanta för det ämnet.  

 Som en del av det sociala botemedlet där grupptryck verkar för en positiv 

samhällsförändring fyller gatukonst funktionen att få folket att inte längre ”nöja sig” 

eller ”finna sig” i den rådande situationen. Gatukonst är det mest närvarande och den 

ledande konstnärsformen för den revolutionskultur som bevittnats under egyptiska 

revolutionen. Därför har gatukonst genom dess bakomliggande syfte kunnat attrahera 

många människor till att delta inom den kulturella processen och därmed också den 

sociala förändringen. Som en del av det sociala botemedlet har gatukonsten verkat 

genom sin närvaro precis som den gjorde i Serbien och för Otpor. Det som skiljer 

Serbien från Egypten är som tidigare beskrivits att Otpor var en ensam aktör medan det 

fanns flera relevanta aktörer i Egypten. Genom sin närvaro i Serbien framstod Otpor 

som en rörelse som var betydligt större än den egentligen var. För Otpor var detta 

viktigt för att få fler människor att ansluta sig, och samma egenskaper kan gatukonsten i 

Egypten anses ha. Dessutom är det viktigt att poängtera att Otpor var väldigt fokuserade 

på att engagera unga i det politiska arbetet. Gatukonst är generellt en ungdomskultur, 

och brukar attrahera fler unga än äldre. Egyptiska revolutionen var dock inte riktigt den 

ungdomsrevolution som den har målats upp som i västerländsk media. Även om 

gatukonst inte hade samma attraktionskraft för hela folket och må har varit mer 

tilltalande för unga, har gatukonsten lyckats med att tilltala ett helt folk. Genom sin 

förekomst på gator och torg har gatukonsten nått ut till stora delar av folket, inte minst 

de, ofta äldre, som inte är dagliga användare av sociala medier.  Ju fler som redan har 

anslutit sig, desto fler kommer känna sig villiga att delta. Acceptansen för gatukonsten 

växte hos hela det egyptiska folket under tiden för mobiliseringen och revolutionen. 

Gatukonstens effekt och roll i samhället har varit påtaglig för de flesta som rörde sig i 

Kairo under denna period.  

 Varför mobiliseringsprocessen har lyckats attrahera den stora mängd människor 

som den gjorde beror mycket på kontexten som den arbetade inom. Genom dess fredliga 

och anti-våldsuppmanande natur har många människor varit villiga att delta. Otpor 
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arbetade under samma förhållanden, vilket var nödvändigt för att få människor att inte 

vara rädda för att delta. Att hålla protesterna fredliga gick betydligt bättre i Serbien än i 

Egypten där hundratals dödsfall har rapporterats från revolutionen. Icke desto mindre 

var fredligheten oerhört viktig för det övergripande syftet och för att kunna visa att det 

finns ett motstånd som inte var farligt att delta i. Gatukonst lyckas vara en del i att 

främja det fredliga syftet och därmed en del av det positiva grupptrycket som Rosenberg 

kallar för det sociala botemedlet. 

 Gatukonst är också ett socialt botemedel i sig själv. Genom att locka människor 

till att delta i diskussioner och vara en del av en kreativ process kan människor ges 

positiva erfarenheter. I stället för att kasta sten eller bruka våld uppmanas människor att 

använda sin kreativa förmåga för att kritisera. Dessa erfarenheter kan användas i 

gatukonst, oavsett vad kvaliteten på resultatet är eller vad som är det specifika syftet 

bakom. Gatukonsten kan förmedla de positiva erfarenheter som konstnären bakom 

besitter till en större publik. Förutsättningen är att arbeta inom samma fredliga och 

inkluderande kontext som resten av mobiliseringen överlag gör 

 Rosenbergs perspektiv fyller i den lucka som Fanon inte förklarar. Genom 

Rosenbergs teori kan vi förstå hur kulturell verksamhet som gatukonst kan verka för att 

få en rörelse att växa. Om den effekten kan uppnås tillsammans med andra faktorer, 

kommer en kulturell frigörelse vara det främsta vapnet för att kunna uppnå det Fanon 

beskriver som nationell frigörelse från en förtryckare. När det kreativa utövandet tar det 

fria ordet och använder det för att tala till folket, snarare än mot en förtryckare, skapas 

en lyckad mobilisering. Folket enas för att göra sig själva fria, inte enbart för att avsätta 

en diktator.  

 

7  Slutdiskussion  
Gatukonst är, givetvis, inte ensamt om att använda det offentliga rummet som en plats 

för att uttrycka politisk meningsskiljaktighet. Människor och grupper har i alla tider 

använt gatan för att protestera, dela ut informationsblad och engagera sig i debatter och 

tal. Jag vill dock hävda att gatukonst har lyckats kombinera kultur, politik och estetik på 

ett sätt som inget annat medel har lyckats med på samma nivå, och genom detta har 

gatukonsten blivit ett av de främsta medlen för revolutionskulturen. 

 Sociala mediers roll i den egyptiska revolutionen var viktig men får ofta, i min 

mening, för stort erkännande för sin roll. Den egyptiska revolutionen skedde inte på 
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Facebook och Twitter, utan av folket på gatorna. Samma sak gäller 

mobiliseringsprocessen. Sociala medier hade en betydande roll för kommunikationen, 

men efter detta arbete upplever jag att den rollen har överskattats i den västerländska 

media jag tagit del av. Jag hävdar inte att gatukonst ensamt har spelat den rollen, men 

gatukonsten har varit en starkt bidragande faktor som tillsammans med folket funnits på 

gatorna, och har haft en större påverkan på mobiliseringen än vad sociala medier 

lyckades göra.   

Som en bidragande faktor till mobiliseringsprocessen har gatukonsten varit 

ledande i utövandet för revolutionskulturen. Med detta syftar jag till praktiska 

handlingar, som utövats i linje med den accepterande och fredliga kontext som 

revolutionen skulle genomföras inom. Genom att vara både populärt och relativt billigt 

att producera har gatukonstens främsta egenskap i revolutionen i mitt tycke varit att 

skapa ett nytt forum för fritt offentligt uttryck. Det går dock att ifrågasätta hur fri och 

inkluderande gatukonsten är. Jag kan tänka mig att den estetiska aspekten är viktig för 

det som uttrycks i förhållande till hur pass uppmärksammat verket blir. En väldigt 

tekniskt duktig konstnär kommer antagligen dra till sig mer uppmärksamhet för sina 

verk än en mindre talangfull målare. 

När jag började med detta arbete förväntade jag mig att gatukonst enbart skulle 

spela rollen som ett medel för att kommentera politiska åsikter, alltså ett medel som 

formats efter den sociala förändringen. Nu vill jag dock hävda att gatukonst har haft en 

betydligt större roll i den egyptiska revolutionen än så, att gatukonsten snarare har varit 

en del av att forma Egyptens sociala förändring. Gatukonst har som ingen annan aktör 

gett folket ett alternativ till traditionell media för kommunikation. Medan statliga 

medier hävdar sina sanningar har gatukonst agerat som en motreaktion. Dels genom att 

ge sin syn på mediernas sanning, men kanske främst genom att uppmana människor att 

söka information i andra former av kommunikation som kan ge en annorlunda bild. 

Det finns fortfarande mycket att utforska inom detta ämne. Denna uppsats har 

kunnat placera gatukonst i en social kontext och på så sätt förklara vilken roll gatukonst 

medvetet har tagit (och kanske omedvetet fått) i en massmobilisering. Gatukonsten har 

fungerat både som ett medel inåt till folket och som ett vapen utåt mot förtryckarna. Det 

skulle dock vara intressant med vidare forskning som pekar på gatukonstens mediala 

roll. Både i denna uppsats och i media placeras gatukonst inom ett narrativ för 

revolutionär frigörelse. Däremot tror jag att det finns ett annat potentiellt forskningsfält 

inom den folkliga reaktionen gentemot gatukonst: en mer komplex historia där olika 
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människor och främst olika grupper, exempelvis politiska eller religiösa, förstår 

gatukonstens syfte ur ett perspektiv som inte alltid är relaterat till frigörelse. Denna 

uppsats har  fokuserat på de syften som kan förstås som genomgående för de allra flesta 

gatukonstnärer i den egyptiska revolutionen. Efter denna uppsats är gatukonstens syfte, 

roll och uppskattning förstådd. Dock finns det ett spänningsfält hos folket i hur 

gatukonsten mottas som går att undersöka vidare. Jag tror att vid en undersökning av 

detta kan fler svar ges på hur de sociala strukturerna i Egypten ser ut, och hur dessa 

också kan vara en begränsning för nationell frigörelse. Även om denna uppsats har 

konstaterat att det i Egypten finns en vilja och syfte att förändra den rådande apatin hos 

folket och vända rädslan som finns för förtryckaren, så finns det också ett socialt 

strukturellt problem med apati och rädsla för förtryckaren. Detta ligger till hinder för att 

kunna mobilisera ett folk, särskilt genom metoder som annars anses vara 

okonventionella och provocerande för stora delar. Den främsta begränsningen i min 

uppsats är just detta - att den inte lyckas ta i fullt beaktande Egyptens strukturella 

problem eller mer belysa vad gatukonsten har fått för reaktioner. Frågor kring detta 

finns alltså kvar att besvara och skulle kunna bidra till att detta forskningsfält 

utvecklades mer. 

Andra forskningsfält som går att utforska vidare är gatukonstens roll och syfte 

efter den egyptiska revolutionen, och vilken funktion gatukonst har fyllt de fem åren 

efter 2011. Detta är lika väldokumenterat, men kontexten har förändrats vilket skulle 

kunna leda till andra resultat än vad denna uppsats kommer fram till. Jag tror att 

Rosenbergs teoretiska perspektiv fortfarande skulle kunna användas vid en sådan studie, 

för att förstå hur gatukonst kan ha förändrats men fortfarande arbeta som ett socialt 

botemedel. Däremot kan en annan teoretiker än Fanon behöva användas, någon som 

snarare belyser hur frigörelse kan ske efter ett (ur mitt perspektiv) misslyckat försök till 

revolution och som tar hänsyn till hur en stat har förändrats efter detta.  

Den tidigare forskningen på området har identifierat olika aktörer, medel och 

nyckelhändelser i Egypten för att analysera och förstå deras roller för 

mobiliseringsprocessen, och det utfall som är känt som den egyptiska revolutionen. Jag 

vill hävda att gatukonst är ett medel som inte tidigare har utforskats som en metod för 

mobiliseringsprocessen i denna kontext. Denna uppsats bidrar med en förståelse av hur 

gatukonst är ett relevant område för analys och har haft en större roll än vad som brukar 

förväntas av denna typ av uttrycksform. Traditionella och moderna medel för 

mobilisering och den spänning som finns mellan dem är tidigare forskat på. Jag vill 
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hävda att gatukonsten är en förlängning av traditionella medier som mer än någon annan 

media har förmågan att snabbt kunna spela rollen som ett av de ledande verktygen för 

en revolutionskultur.  

Denna forskning kring okonventionella kommunikationsmedel är relevant för att 

förstå hur en mobiliseringsprocess kan fungera. Den kulturella frigörelsen är tätt 

sammankopplad med den nationella frigörelsen, och kulturen spelar stor roll för ett 

samhälle och för hur människor kan uttrycka sig. Ett samhälle som lever under förtryck 

kan förvandlas genom att använda kreativitet och kulturellt utövande dels som ett medel 

för att mobilisera sig själva, dels som ett vapen mot en förtryckande regim. Just 

gatukonst som ensamt medel är begränsat, men det är onekligen en relevant del av den 

kulturella förändringen. Utifrån gatukonst som medel går kulturen att förstås ur samma 

teoretiska perspektiv som använts i denna uppsats, samt dess samband med politisk 

förändring. 

 

8  Sammanfattning 
Denna uppsats har undersökt gatukonstens samspel med, och påverkan på, 

mobiliseringsprocessen för den egyptiska revolutionen 2011. För att genomföra 

undersökningen har jag använt relevanta artiklar som berör gatukonstnärer i Egypten 

och vad deras syfte med sin gatukonst har varit. Ur dessa artiklar har jag kunnat urskilja 

syften och teman som många av gatukonstnärerna nämner har varit viktiga för deras 

konst. Dessa syften och teman har jag sedan systematiserat för att kunna analysera 

vilken roll gatukonst kan ha för en mobiliseringsprocess. Jag har i mitt arbete funnit att 

de teman som gatukonstnärerna tydligast anser är viktiga för syftet med sina verk är  

• att ha ett forum för att kunna uttrycka sig fritt  

• att påverka människor att inte längre vara rädda för staten och att våga agera  

• att ge respons och kommentar på det som sker i samhället  

• att få sitt budskap framfört och att sprida information  

Gatukonsten i den egyptiska revolutionen har även, medvetet eller omedvetet, 

öppnat upp ett forum för debatt och diskussion som alla medborgare kan delta i. 

Gatukonstens närvaro har också bidragit till att få mobiliseringen och revolutionen att 

verka större än vad den kanske var, och därmed påverkat ännu fler människor att våga 

delta eftersom människor är mer villiga att ansluta sig till en rörelse ju större den är. 
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 Genom att använda två teoretiska perspektiv för att förklara hur gatukonst och 

kultur både kan användas i samhället och hur det kan påverka mobilisering och nationell 

frigörelse, har jag kunnat redovisa hur gatukonsten i Egypten kan förstås som en del av 

mobiliseringsprocessen under våren 2011. De två teoretiska perspektiv jag använt mig 

av har varit Frants Fanons teori om kulturens samverkan med nationell frigörelse, och 

Tina Rosenbergs teori kring det sociala botemedlet. Fanons teori bygger på tre faser 

som kulturen går igenom för att vara en del av den nationella frigörelsen, där konstnärer 

i den tredje och slutgiltiga fasen fungerar som ”väckare av folket”. I Rosenbergs teori 

finns förklaringar till hur det kulturella utövandet kan fungera som en del av det sociala 

botemedel som genom positivt grupptryck uppmuntrar en positiv samhällsförändring.   

Genom att undersöka materialet med Fanons och Rosenbergs teorier har jag 

analyserat och besvarat frågan om hur det är möjligt att förstå gatukonstens samspel 

med mobiliseringsprocessen för den egyptiska revolutionen. Genom denna uppsats kan 

vi förstå att gatukonst och kultur samspelar med den nationella frigörelsen genom att 

användas som ett medel för att ena folket, men även som ett vapen mot en förtryckare. 

Fanon bidrar med ett teoretiskt perspektiv som gör att vi förstår att praktiserandet av 

gatukonst gav människor en möjlighet att uttrycka sig fritt, och att det var en ledande 

del i skapandet av revolutionskulturen som rådde i Egypten 2011. Revolutionskulturen 

används i sin tur som ett vapen mot regimen och för samman kultur med politisk 

representation. Mobiliseringen i Egypten var en kumulativ process som inte började 

med de 15 miljoner människor som slutligen deltog, men gatukonstens närvaro fick, 

utöver sitt egentliga syfte, även effekten av att mobiliseringsprocessen framstod som 

mycket större än den var, vilket i sin tur lockade fler att engagera sig. 

Rosenbergs teori kompletterar Fanons teori och förklarar hur kultur kan 

användas som ett medel för folket och för att öka tillväxten i mobiliseringsprocesser. 

Genom det sociala botemedlet förstår vi vikten av hur gatukonst fungerar för att sprida 

information och åsikter i det offentliga rummet som bidrar till positiv social förändring 

för det egyptiska folket. Så kan en grupp växa till en nationell rörelse. 

Slutsatsen är att gatukonst är någonting mer än enbart konstverk eller gatukonst 

på väggar. Det är ett medel för kommunikation och är i många fall en bidragande faktor 

till social förändring som alla människor kan delta fritt i. Gatukonst är också ett medel 

för folket. Genom sin ständiga närvaro är gatukonsten en påminnelse om att gatorna 

tillhör folket och ingen annan. Denna typ av kulturell verksamhet kan vara en mer 

bidragande faktor till att ena ett folk än vad som tidigare uppskattats. 
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