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Förord 

Till en början vill jag tacka alla som på något sätt varit en del av denna uppsats, detta inkluderar 

mina informanter som varit till en stor hjälp och även enkätens respondenter.  Utan dem hade 

denna uppsats aldrig blivit klar. Ett stort tack till min handledare Mia Lövheim som ställt upp för 

mig trots det långa avståndet mellan oss och lagt ner mycket tid på att besvara alla mina frågor 

detaljrikt i vår mejlkontakt. Givetvis även för att hon läst igenom min uppsats flera gånger och 

gett mig sina synpunkter.  
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Sammanfattning 

Revolutionerna i Tunisien och Egypten har varit en start för en revolutionsvåg som spridit sig 

över arabvärlden. I dessa två länder har revolutionernas resultat varit mycket betydelse fulla för 

ländernas utveckling. Från två starkt diktatorstyrda länder till två länder med avgångna diktaturer. 

Men detta skedde inte förens efter långa demonstrationer, strejker och även en hel del våld. 

Mitt i alla dessa händelser har de sociala medierna med Facebook i spetsen använts. De sociala 

medierna får en allt större roll i våra liv. De underhåller, sprider nyheter och binder samman 

personer. De sociala medierna används ofta för att människor ska kunna utbyta åsikter, diskutera 

och kommunicera. Detta i sig stärker banden mellan dem och ökar förbindelserna.  

 I följande uppsats kommer främst Facebooks användning att undersökas. Två frågor som 

kommer att tas upp och även besvaras i denna undersökning är hur Facebook användes i dessa 

revolutioner och varför sajten användes av demonstranterna.  

I min teoridel har jag utgått från boken ” Small Media Big Revolution: Communication, Culture 

and the Iranian Revolution” av Sreberny-Mohammadi och Annabelle Mohammadi Ali, som tar 

upp mediers roll i samhällsförändringen. 

I teoridelen finns även en del om Facebooks användning och betydelse och där utgår jag ifrån 

uses and gratifications teorin som riktar sig främst till att förklara publikens motivation och dess 

beteenden i förhållande till vad de tar emot av media. 

 För att få svar på dessa frågor har tre metoder använts. Till en början gjordes en kartläggning 

över Facebook grupper som berör detta ämne. Detta för att sedan kontakta de största 

gruppskaparna för en eventuell intervju. Intervjuundersökning bestod av fem intervjuer med 

gruppskapare av berörda grupper. Till sist utfördes en enkätundersökning som spreds bland 

medlemmarna i de olika grupperna.  

Resultatet av detta arbete tyder på att Facebook har varit en viktig del i revlotionerna. Sidan har 

använts för att uppmuntra folk till att delta i revolutionerna och för att människor ska ha en plats 

att uttrycka sina åsikter på. Facebook har fungerat som de traditionella medierna vanligtvis gör, 

d.v.s spridit nyheter och varit en plats för opinionsbildning.   

Nyckelord: Facebook, Revolutionen i Tunisien, Revolutionen i Egypten och Sociala 

medier. 
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Abstract  

The revolutions in Tunisia and Egypt have been a start for a series of revolutions that has spread 

across the Arab world. The result of revolutions in these two countries was very important for 

the both countries development. They changed from two strong dictator-controlled countries to  

two countries with dictatorships resigned. But this was achieved after long demonstrations, 

strikes and even a lot of violence. 

The social media and especially Facebook have been a part of these revolutions.  

At these days the social media is gaining an increasing role in our lives. It entertains, disseminate 

news and connect people. Social media is often used for people to exchange views, discuss and 

communicate. This in itself strengthens the bond between them and enhances relations. 

 In the following essay the use of Facebook in the revolutions will be examined. The following 

two issues will be addressed and also answered in this study; how was Facebook used in these 

revolutions, and why was this site used by protesters. 

The theories I have used for answering my questions has been based on the book ” Small Media 

Big Revolution: Communication, Culture and the Iranian Revolution” by Sreberny-Mohammadi 

and Annabelle Mohammadi Ali, who discusses the role  of media in social change.  

Another section in the theory deals with Facebook’s use and its importance, this part is based on 

the uses and gratifications theory, which is primarily aimed at explaining the audience's 

motivation and behavior in relation to what they receive by the media. 

  To get answers to these questions, three methods have been used. Initially, a survey of 

Facebook groups related to this topic has been made. The followed step was to contact the 

creators of the largest groups for possible interview. 

The Interviews was made with five group creators. And finally a survey was made and sent to the 

members of the different groups. 

The result of this work indicates that it has been an important part in revolutions. Facebook has 

been used to encourage people to take part in the revolutions and for people to have a place to 

express their opinions on. It has also functioned as traditional media, which means to spread 

news and be a place where people can express their opinion. 

Keywords: Facebook, Tunisian Revolution, Egyptian revolution and Social Media. 
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1 Inledning 

Revolutionerna som utfördes i Tunisien och Egypten 2011 är inte de första som utförts utan 

redan några år innan gick Tunisien och Egypten igenom liknande revolter även om de då var 

mindre och med andra mål. År 2005 skedde demonstration i Egypten emot det i ordningssatta 

presidentvalet, men då var det endast några hundratals demonstranter som deltog. (Hammergren 

el al. 2011:12) 

Även år 2008 utfördes ytterligare demonstrationer i både Tunisien och Egypten. Det som 

orsakade demonstrationerna i Egypten då var de skyhöga matpriserna. Under en av 

demonstrationerna samlades ca 8000 egyptier och stoppade trafiken genom att spärra av en väg. 

De skingrades då polisen började använda tårgas och batonger emot dem.1 Även i Tunisien 

handlade det om svåra levnadsförhållanden. Demonstrationerna var då de största 

demonstrationerna i Tunisien under modern tid. Staten försökte på många sätt att stoppa dessa 

uppror. Även journalister greps för att de inte skulle kunna sprida vad som skedde i landet.2  

Redan några månader efter demonstrationerna 2008 användes internet och Facebook för att 

människor skulle diskutera, publicera och organiseras.3   Dessa metoder användes även under de 

senaste revolutionerna och även då försökte både de tunisiska och de egyptiska makthavarna att 

stoppa både mediebevakningen och internetanvändningen. Skillnaden är att de inte lyckades 

denna gång som de gjort tidigare.  

Enligt Amnesty International så har de tunisiska myndigheterna försökt tysta ner medierna om 

demonstrationerna. Detta har de försökt göra genom att blockera webbplatser och stänga de 

aktiva demonstranternas e-postkonton Även internet stängdes ner och mycket energi lades på att 

stoppa Facebook användningen.4  

 

”Internet, SMS, satellittelefoni, sociala medier, mobilsamtal, bilder i realtid, nya medier och spridningen av dem 

får en allt större roll i det politiska skeendet, i opinionsbildningen, i mobilisering av protester, och framför allt i 

spridning av idéer och nyheter, såväl korrekta som falska. De har en central roll i en alltmer global 

ungdomskultur. Det har präglat resningen i arabvärlden och dess uttrycksformer. Det har betydelse för den 

framtida utvecklingen, där och i hela världen. (Hjärpe, 2011:107) 

                                                             
1 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/matprotester-i-egypten_1338859.svd  
2 http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=6981352  
3 http://carnegie.org/publications/carnegie-reporter/single/view/article/item/70/  
4 http://arabic.cnn.com/2011/middle_east/1/8/tunisia.amnesti/index.html  

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/matprotester-i-egypten_1338859.svd
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=6981352
http://carnegie.org/publications/carnegie-reporter/single/view/article/item/70/
http://arabic.cnn.com/2011/middle_east/1/8/tunisia.amnesti/index.html
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Spridningen av de nya medierna och dess nyhetsförmedling ses som en fara av en del makthavare 

i arabvärlden. I flera länder har makthavarna försökt stoppa de sociala medierna genom att 

förbjuda dem och fängsla användarna utan rättegång. Men samtidigt så kan makthavare använda 

sig av de nya medierna för att nå sina mål genom att exempelvis hacka sig in på sidor som 

Twitter. (Hjärpe, 2011:108-9) 

Det jag vill få fram med denna uppsats är hur just Facebook användes under revolutionerna och 

varför demonstranterna valde att använda sig av just Facebook. 
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1.2 Syfte 

De sociala medierna med Facebook i spetsen har använts för att sprida revolutionernas budskap 

och detta trots att de är ett nytt fenomen. Detta syns tydligt i ett flertal grupper och sidor på 

Facebook med tusentals anhängare. Syftet med mitt arbete är att undersöka de tunisiska och 

egyptiska revolutionernas anknytning till Facebook. Jag vill få veta hur och varför 

demonstranterna har använt Facebook i revolutionerna. Studien kommer att specificeras på 

Tunisien och Egypten då det har skett störst förändring i dessa två länder men även för att de var 

de första länderna som utförde revolutionen. Undersökningen kommer främst att riktas in på 

gruppskaparna och medlemmarna i de olika grupperna för att få en överblick över sambandet 

mellan deras engagemang i Facebook och deras engagemang i revolutionerna. 

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur användes Facebook i de tunisiska och egyptiska revolutionerna? 

 Varför valde demonstranterna att använda sig av Facebook? 
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1.3 Bakgrund 

1.3.1 Den tunisiska revolutionen 

I min beskrivning av händelseförloppet av den tunisiska och egyptiska revolutionen följer jag 

framför allt Bitte Hammargrens kapitel i boken Revolution i Egypten(2011). Bitte Hammargren 

är utrikesreporter på Svenska Dagbladet och även tidningens korrespondent i Turkiet och 

Egypten. 

Det var i Tunisien de första upproren startade, den tunisiska revolutionen var alltså startskottet 

för de resterande revolutionerna i Mellanöstern. Revolutionen startade i december 2010 i staden 

Sidi Bouzid där den 26-årige Mohammed Bouazizi tände eld på sig själv efter att ha förlorat sitt 

jobb. Han förlorade sitt jobb som grönsaksförsäljare då polisen tog ifrån honom kärran han sålde 

på för att han inte hade något tillstånd. (2011:7) Mohammed Bouazizs mod att uttrycka sin ilska 

startade en stor revolution, men tyvärr fick han betala sitt liv som pris då han avled senare av sina 

brännskador. Han är inte den första som lyckats rista in sitt namn i historien på det här sättet. 

”Händelserna leder tankarna till Jan Palach, studenten som tände eld på sig själv i Prag 1969 i protest mot att 

sovjetiska stridsvagnar krossat Pragvåren.” (2011:7) 

Revolutionerna som denna unga man startade innebär inte bara en stor förändring för många 

arabiska länder utan även världens syn på de arabiska invånarna. Hammergren tar upp flera 

faktorer som låg bakom dessa revolutioner en av dessa faktorer är att befolkningen gick igenom 

en lång svår tid med mycket tålamod. ”Det är ingen slump att den arabiska revolutionen startade i 

Tunisien. Här finns en medelklass som försörjer sig på egna meriter; här har kvinnorna en stark ställning, 

läskunnigheten är hög, banden till Europa är många. Nästan alla talar franska, men samtidigt är 

ungdomsarbetslösheten stor. Skenande matpriser har grävt djupa hål i vanliga människors ekonomi. (2011:9) 

Bouazizs agerande följdes upp av tunisierna i form av protester och demonstrationer som möttes 

upp av kravallpoliser som försökte hejda dem. (2011:7) De protesterade emot den då sittande 

regimen som leddes av Zayn Al-Abidin Bin Ali som tvingades avgå pågrund av upproren mot 

honom den 14 januari 2011. (2011:9) Bin Ali hade då styrt landet sedan den 7 november 1987 då 

han tog makten via en statskupp. Det som skedde i Tunisien efter Bin Alis avgång påminner om 

det som hände i Irak 2003 då Saddam Hussein tvingades bort från makten. Landet plundrades 

och officiella myndigheter och liknande stängdes ner. Men skillnaden mellan Irak och Tunisien är 

att tunisierna hade landets armé på sin sida. Till skillnad från den irakiska armén som beordrades 

av USA att upplösas.( 2011:9)  
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Ännu en sak som sticker ut i den tunisiska revolutionen och som inte funnits i tidigare 

revolutionerna är de sociala medierna. De användes av demonstranterna för att sprida nyheter 

om revolutionen. Revolutionen i Tunisien var framförallt ungdomarnas verk. Sociala medier som Facebook, 

Twitter  och bloggar var först med att förmedla nyheter, långt före etablerade nyhetssajter och tv-kanaler. 

(2011:10)  

1.3.2 Den egyptiska revolutionen 

Den 25 januari gick Egypten i tunisiernas fotspår och startade en revolution emot landets ledare 

Hussni Mobarak. Revolutionen spreds bland det egyptiska folket och de enades och samlades på 

det så kallade ”Tahrirtorget” eller Frihetstorget. Det tog dem 18 dagar för få bort Mobarak från 

makten efter att han styrt landet i mer än 30 år. Vad som verkar vara en av den främsta 

anledningen till revolutionen är situationen i landet. Egypten är ett land med över 80 miljoner 

invånare. Enligt FN:s utvecklingsprogram UNDP befinner sig ca en fjärdedel av invånarna under 

FN:s fattighetsgräns. Fattigdomen drabbade det egyptiska folket hårt. Textilarbetare tvingades 

försörja sig på ca 500 kronor i månaden. (2011:40) 

Men det var inte bara de fattiga som anslöt sig till revolutionen utan den överrepresenterades av 

läkare och advokater. (2011:40) 

Ytterligare en viktig faktor som fick det egyptiska folket att göra uppror var de stora 

förmögenheterna som Mobarak, hans familj och hans närmsta män samlat på sig under alla de år 

de styrt landet, samtidigt som folket lever i en hög fattigdomsnivå. (2011:41) 

Tusentals egyptier deltog i revolutionen och redan första dagen stod tiotusentals egyptier redo för 

att demonstrera. (2011:27) Trots att revolutionen enade det egyptiska folket skedde en hel del 

problem och många demonstranter skadades och dödades. Kravallpoliserna försökte hindra 

demonstranterna och använde sig av tårgas och besköt dem med gummimantlade stålkulor för att 

hindra dem. (2011:27) 

Även Egypten drabbades av plundrare under revolutionen. Men många tror att det var Mubaraks 

regim som låg bakom dessa plundringar för att folket skulle känna sig i behov av honom och be 

honom att stanna vid makten. Staten använde sig av flera medel för att få stopp på revolutionen. 

Bland annat spred de statsägda medierna att revolutionen i grunden berörde Hizbollah, Hamas, 

Israel, USA och det muslimska brödraskapet. Man försökte även få folket att ge sig på de 

utländska medierna. (2011:36) 
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Den 11 februari 2011, efter 18 dagars kontinuerlig kamp för att få bort den sittande regimen 

lyckas egyptierna få bort Hussni Mobarak från makten. Efter Mobaraks fall tog den egyptiska 

militärstyrkan över styret i landet.   

I denna revolution hade de sociala medierna en större roll än under tidigare upprop och 

demonstrationer. Ett exempel är den 6 april rörelsen 2009 som inte fick så stor plats inom de 

sociala medierna. Detta kan bero på att endast 10 miljoner av Egyptens 80 miljoner invånare hade 

tillgång till internet och att en stor del av befolkningen inte är läs eller skrivkunniga. Men något 

som fick internet användandet att öka var de egyptiska bloggare som avslöjade tortyrskandaler 

och polisbrutalitet via sina bloggar. (Björklund,2011:82)  Bloggar och andra elektroniska forum 

har använts länge för att sprida detta i Egypten men med tiden har både aktivister och oberoende 

tidningar använt sig av Facebook både för att sprida politiska budskap men även för att roa sig. 

(Björklund, 2011:86)  

 

1.3.3 Facebook 

Facebook startades 4 februari 2004 och har idag mer än 500 miljoner aktiva medlemmar runt om 

i världen. Sidan är översatt till mer än 70 olika språk. Den innehåller mer än 900 miljoner objekt 

som människor interagerar med (sidor, grupper, evenemang och gemenskapsidor).5 Facebook är 

en av de mest trafikerade platserna i världen och har varit tvungen att bygga upp sin 

grundläggande uppbyggnad för att stödja den snabba medlems tillväxt som sajten stött på.6 

 

Facebook är en stor del av de sociala medierna. Men det finns några saker som skiljer den från 

andra sociala medier. En av dessa saker är att Facebook har fått en allt större och viktigare roll 

med tiden. Detta medan många av de tidigare sociala medierna så som Sixdegrees.com och 

Yahoo 360 var kortlivade på grund av att dess användare snabbt tappade intresset vilket ledde till 

att sidorna dog ut. Det finns tre punkter som skiljer Facebook från andra nätverk. Den första 

punkten är tillförlitlig information om användarnas identitet och detta tillsammans med nätverk 

inriktade på olika grupper, länder etc. Den andra punkten är exklusivitet och den tredje och sista 

punkten är ett ständigt engagemang. (Shih, 2009:34) Facebook är ständigt under utveckling och 

uppdatering. Sidan erbjuder ofta nya idéer som gör att användarna ställt inför utmaningar att 

                                                             
5
 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics  

6 http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet  

http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet
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anpassa sig efter det nyskapade. Detta kan leda till användarna inte hinner tröttna på sidan då den 

ständigt förnyas. 

Men trots att vi lägger mycket av vår tid på Facebook så är det inte menat att sidan ska ersätta 

våra personliga möten med våra kontakter. Utan tanken är att planeringen av de personliga 

mötena ska underlättas via Facebook. Detta kan på olika sätt, men två av de största hjälpmedlen 

för detta de så kallade ”Facebook händelserna” och ”Facebook grupperna”. (Abram, 2010:11) 

1.3.4 Facebookgrupper 

För att samla en viss grupp människor eller sprida ett visst budskap kan man använda sig av 

grupperna på Facebook. Vem som helst kan starta en grupp om i princip vilket ämne som helst. 

Det kan beröra allt från personliga frågor till världs relaterade ämnen. 

Grupper är i grunden webbsidor som folk kan prenumerera på eller ingå i. En grupp kan vara intim, t.ex. fem 

bästa vänner som planerar flera aktiviteter tillsammans. En annan grupp kan vara praktiskt, till exempel, PTA 

Medlemmar i Denver Skolor. Vissa grupper samlar stöd, såsom AIDS Awareness. Andra finns för solidaritet, 

till exempel ”när jag var i din ålder var Pluto en planet”. Grupper låter människor samlas då de har 

gemensamma intressen eller mål. (Abram, 2010:15) 

Grupperna består av gruppskapare och gruppmedlemmar. I vissa grupper har endast 

gruppskaparna rätt att ladda upp poster på gruppens sida. Men i andra grupper har även 

medlemmarna rätt att ladda upp bilder, videoklipp, bjuda in andra personer till gruppen, ta emot 

meddelanden och kolla på nyheter och uppdateringar.  

Ytterligare en funktion på Facebook som liknar gruppfunktionen är händelser. Skillnaden mellan 

händelserna och grupperna är att händelserna är tidsbaserade. De fungerar som en inbjudan till 

olika evenemang, där anordnarna kan skicka påminnelser till alla inbjudna. Även händelserna kan 

användas för både personliga syften och stora världsomfattande frågor. Händelserna kan 

uppmuntra människor till något speciellt eller öka medvetenheten inom en specifik fråga. 

(Abram, 2010:15) 
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1.4 Definitioner av begrepp 

1.4.1 Revolution 

Enligt Annabelle Sreberny-Mohammadi som är professor i masskommunikation på Leicester 

universitetet i England och Ali Mohammadi som är universitetslektor på Damavand högskola i 

Iran uppstår revolutioner då en grupp, en enskild människa eller en ideologi gör motstånd emot 

ett helt system exempelvis ett lands makthavare. Det finns inget utsatt mönster som alla 

revolutioner följer utan alla skiljer sig ifrån varandra på ett eller annat sätt. Men något de har 

gemensamt är att de står för en snabb förändring. Revolutioner i sig är mycket effektfulla då 

strukturer och agentskap konfronteras och det är då makthavarna upptäcker och konfronteras 

med sina motståndare.(Sreberny-Mohammadi & Mohammadi, 1994:21) Revolutioner kan vara 

väldigt verkningsfulla om de slår igenom och lyckas nå sitt mål.  

Tre definitioner av vad en revolution är för något: 

1. Ett störtande eller avståndstagande och grundligt ersättande av en etablerad regering eller 

ett politiskt system som styr folket. 

2. En radikal och genomgripande förändring i samhället och i den sociala strukturen, som 

ofta åtföljs av våld.  

3. En plötslig, fullständig eller markant förändring i något.7 

 

1.4.2 Sociala medier 

 Författaren Calvin definierar sociala medier som följande  

”Sociala medier är den övergripande termen av webbaserade program och tjänster som tillåter användare att 

komma samman på nätet och utbyta, diskutera, kommunicera och delta i någon form av social interaktion. 

Denna interaktion kan omfatta text, ljud, bilder, video och andra media, enskilt eller i någon kombination. Det 

kan handla om skapandet av nytt innehåll, rekommendationer och spridning av befintligt innehåll, granskning och 

klassificering av produkter, tjänster och varumärken. Man kan diskutera heta ämnen för dagen, driva hobbyn, 

intressen och passioner. Även utbyta erfarenheter och sakkunskaper. ”(Calvin, 2009:152) 

 

                                                             
7 http://dictionary.reference.com/browse/revolution [24/5/2011, 15.30] 

http://dictionary.reference.com/browse/revolution
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De allra första sociala medierna så som Classmates.com, SixDegrees.com och Friendster 

introducerades år 1995 med begreppen profilsidor och vänkontakter. Detta var starten för dagens 

sociala medier, inklusive Facebook och MySpace, som alla används av tiotals eller hundratals 

miljoner aktiva medlemmar runt om i världen. (Shih, 2009:17) De sociala medierna blir större ju 

fler internetanvändare det blir. Detta för att allt fler människor som använder sig av internet gör 

det för att de vill hålla och stärka kontakten med människor de redan känner och som de har 

träffat personligen.(Shih, 2009:32) 

Grunden för de sociala medierna är den utvecklade tekniken och att allt fler människor har 

tillgång till internet Detta är något som har förändrats och förbättrats under senare år. Tekniken 

för de sociala medierna används av allmänheten och inte bara av teknologerna. Detta i sig har 

gjort att användargenererat innehåll spridits och att chatt funktioner och liknande fått en stor 

plats. Tidigare var det endast de kunniga teknologerna som kunde använda sig av dess typer då de 

utfördes på ett komplicerat sätt. Men idag är de sociala medierna enkla, väldesignade, bekväma 

och mycket kraftfulla. Att det har blivit ett kraftfullt medium beror inte på tekniken utan på att 

denna teknik för samman människor.(Calvin, 2009:153-154) 

 

1.5 Avgränsningar 

Anledningen till att jag valde att begränsa mig till revolutionerna i Tunisien och Egypten är dels 

för att få en begränsning i arbetet och dels beror detta på tillgängligheten av material. Till en 

början tänkte jag undersöka Libyens situation och hur stor roll Facebook har haft för den 

pågående revolutionen i landet men detta skulle bli för svårt att undersöka då Libyen är ett väldigt 

censurerat land. Det skulle bli svårt att få kontakt med människor i Libyen vilket skulle göra 

undersökningen svår att genomföra. 

 

Både Facebook och Twitter har fungerat som nyhetsförmedlare under revolutionerna. Men jag 

har valt att hålla mig till Facebook och inte gå över till andra sociala medier för att få en 

begränsning i arbetet så att arbetet inte blir för stort. Att jag just väljer att hålla mig till Facebook 

beror på att den är en av de största sociala medierna. Facebook har även fungerat som en kanal 

för omvärlden att följa händelserna genom. Ytterligare en punkt som får mig att undersöka 

Facebook är att jag är mycket mer van vid att använda Facebook än andra sociala medier, detta 

underlättar mitt arbete. 

Ännu en begränsning är val av informanter, då jag inte har möjlighet att intervjua alla tunisier och 

egyptier som använt sig av Facebook under revolutionerna har jag avgränsat mig till att endast 
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intervjua de som skapat grupper på Facebook som är relaterade till revolutionerna. 

Även i de enkäter jag har gjort har jag begränsat min urvalsgrupp. Enkäten har endast skickades 

till en början ut till de tunisier och egyptier som är medlemmar i grupper på Facebook som 

handlar om revolutionerna.  Men då de inte besvarades skickades enkäterna även ut till andra 

tunisier och egyptier på Facebook via kontakter.  

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Iranska revolutionen 

Den iranska revolutionen liknade på vissa sätt de aktuella revolutionerna i arabvärlden, men även 

mycket skiljer sig mellan dem. År 1977 började delar av den iranska befolkningen att ställa sig 

emot den dåvarande ledaren Nasser eldin Shah. De som var emot honom lyckades ena sig vilket 

ledde till regimens störtande år 1979. Revolutionen leddes till stor del av olika grupper och klasser 

som hade olika intressent och konflikter som de ville lösa. Den politiska makten togs såsmåning 

om av Ayatollah Ruhollah Komeini, som då hade ett starkt folkligt stöd. Den revolutionära 

rörelsen i Iran kom som en chock för många då Iran var ett av de mest utvecklade länderna i den 

tredje världen.(Parsa,1989:1) Den Iranska revolutionen var på flera sätt olik andra revolutioner 

som skett på 1900-talet. För det första så var gemensamma insatserna mellan de olika grupperna i 

landet något unikt. Den andra skillnaden var att konflikterna främst förtydligades genom stora, 

ovanliga demonstrationer och långvariga arbetsstrejker men utan några attacker mot regeringens 

säkerhetsstyrkor liknande de som skett i Kina, Kuba och Nicaragua. Ytterligare en skillnad var att 

mobiliseringen av regimens motståndare och deras kollektiva aktioner genomfördes delvis genom 

institutionerna i moskén.(Parsa, 1989:1) 

I boken Small Media Big Revolution(1994) tar författarna Annabelle Sreberny-Mohammadi & Ali 

Mohammadi upp mediernas roll i den iranska revolutionen. I deras bok läggs en stor fokus på hur 

media har använts som ett vapen av starka stater för att de ska nå sina mål. De menar att 

medieutvecklingen radikalt har förändrat vår förståelse av de politiska rörelserna, detta sker 

särskilt under revolutionära rörelser. Media är ofta en del av maktstrukturerna i auktoritära stater i 

tredje världen, men även det verktyg av motstånd mot dessa stater. Om man tittar på 

utvecklingen i medieanvändning så kan man se att medierna hjälper oss att hitta avbrott i den 

politiska ordningen och ideologin.  Men medierna kan också fungera som ett pådrivande av 

alternativa identiteter och resurser till kamper mot staten.  Medierna är en central del för både de 

förtryckande politiska strukturerna och samtidigt för störtandet av de förtryckande regimerna. 

Media kan användas av stater för att fastställa deras definitioner av de politiska versionerna av 
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historien, de är en del av den ideologiska statsapparaten och kan därmed vara en del av 

förtryckets krafter. 

Elektroniska medier förde världen in i iranska hem, en konstig skev värld representerades i 

importerade västerländska tv-program, med sina bilder av våld, sexuella scener och varaktiga 

konsumtionsvaror. I Iran lade de sekulära intellektuella uppmärksamheten på de juridiska och 

rättsliga systemen, utbildningsväsendet och hälso- och sjukvårdssystem som var bakgrunden till 

de berättande delarna om de verkliga strukturer i utvecklingen som Iran saknade. (Sreberny-

Mohammadi&Mohammadi, 1994:40) 

I den iranska revolutionen användes telegrafer, telefoner och posttjänster för att sprida 

information mellan olika platser. (Sreberny-Mohammadi&Mohammadi, 1994:70-4)Telegrafen har 

haft en stor betydelse i Iran. Enligt författaren Wright (1977:133) så har inte telegrafen gett landet 

värdefulla inkomster utan även fungerat som en kommunikationskanal mellan Iran och 

omvärlden. Telegrafen ansågs även vara en av de starkaste faktorerna som stimulerade de 

reformistiska och nationalistiska rörelser som startade under det slutet av 1800-talet. Den 

användes av landets dåtida ledare Nasser iddin Shah, i slutet av hans makttid hade telegrafen 

blivit en etablerad kanal för både domstol och regering. Telegrafen hjälpte även till att starta 

nyhetstidningar i landet. (Sreberny-Mohammadi&Mohammadi, 1994:70)Shah använde även 

telefonen flitigt under sin makttid för att få bättre kontroll över regeringens tjänstemän. 

(Sreberny-Mohammadi&Mohammadi, 1994:71) 

Den moderna historikern Crane Brintorn analyserade tendenser i ett samhälle innan en 

revolution. Han anser att perioden innan en revolution består av både sociala och politiska 

brister. Den politiska bristen leder till att politiska myndigheter gör allt för att hålla kvar makten 

även om det krävs att de använder sig av våld. Men då en regering blir osäker växer kraften 

mellan de olika oppositionsgrupperna. Detta kan leda till störtandet av regeringen.  

Enligt Brinton så sker en period av optimistiska tankar, men denna fas varar inte länge. Därefter 

påbörjas en makt mellan konservativa och radikala grupper. I detta fall är våld något nästan 

oundvikligt. Nästa steg som sker är att målen för revolutionerna bleknar och en diktatorisk regim 

tar över makten. Men några av de grundläggande principerna i de ursprungliga revolutionära 

rörelserna kommer så småningom in i slutet. De franska och ryska revolutionerna har följt denna 

utvecklingsväg, liksom den islamiska revolutionen i Iran i slutet av 1900-talet.8 

                                                             
8 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/500584/revolution  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/500584/revolution
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Jag kommer att i min analysdel titta lite närmre på om Brintonrns analys stämmer överens med 

revolutionerna i Egypten och Tunisien. Jag kommer även att analysera den bild jag får av 

revolutionerna genom mitt insamlande material.  Ytterligare en sak som kommer att analyseras är 

hur kontakten mellan människorna i revolutionerna skedde jämfört med det som Sreberny-

Mohammadi&Mohammadi har tagit upp i sin bok angående detta. Jag kommer även att använda 

mig av deras teori om hur medierna kom in människornas hem och hur de elektroniska medierna 

användes och vad detta hade för betydelse för revolutionerna. 

 

3. Teorier 

3.1 Teorier om mediers roll i samhällsförändring 

 

I boken ”Small Media Big Revolution: Communication, Culture and the Iranian Revolution” av  

Sreberny-Mohammadi och Annabelle Mohammadi Ali diskuteras medias roll i revolutionära 

kontexter. Det man bland annat tar upp är att media i dagens värld är en del av de politiska 

problemen och även en del av lösningarna. Samtidigt kan media vara det verktyg som används 

för folklig mobilisering. Kort sagt utgör de utgör de resurser och uttrycksformer för folkliga 

rörelser, speciellt inom förtryckande regimer, då det inte verkar finnas någon allmän plats för 

någon "politisk" verksamhet. Media kan inte längre utelämnas från analysen av den politiska 

omvandling som kallas revolution. Timothy Carton Ash (1990: 94) skrev 1989 att "I slutet av det 

tjugonde århundradet i Europa var alla revolutioner telerevolutioner. Det handlar om hur vissa 

former av medier kan fungera som stöd för mobiliseringen, särskilt inom repressiva 

sammanhang. (Sreberny-Mohammadi&Mohammadi, 1994:45) 

De menar även att alla revolutionära processer är politiska processer, även det finns 

bakomliggande ekonomiska orsaker och/eller krav. Alltså är alla revolutioner också 

kommunikativa processer, inklusive att uttrycka sig ibland konkurrerande ideologier och krav, 

utvecklingen av ledare och anhängare, spridning av information, uppmaningar till deltagande och 

mobilisering. Det är inte förrän under vår moderna tid som medierna har haft en viktig roll i de 

revolutionära processerna.  (Sreberny-Mohammadi&Mohammadi, 1994:44-45) 

Mediernas roll i tredje världen kan skilja sig från mediernas roll i väst. Författarna tar upp att 

media ofta är en del av maktstrukturerna i auktoritära stater i tredje världen, men även de verktyg 

som används i motstånd mot dessa stater. (Sreberny-Mohammadi&Mohammadi, 1994:28)  

Medierna har även en viktig roll i globaliseringen som förbinder platser och människor med 

varandra trots avstånden mellan dem. Det har i sin tur en viktig roll för folks tankar och länders 



20 
 

utveckling. (Sreberny-Mohammadi&Mohammadi, 1994:31) Medierna kan föra de tredje länderna 

närmre västvärlden och även ha en stor betydelse för ländernas relationer med väst.  

Att ändra globala verkligheter, särskilt i medierade kulturproduktioner, flöden och alternativa 

röster erbjuder en mer nyanserad bild av mötet mellan "tradition" och "modernitet". Detta 

innebär att mer åtskiljande relationer och blandningar sker än vad ansågs vara möjligt i äldre 

exempel. (Sreberny-Mohammadi&Mohammadi, 1994:31)I och med dagens utvecklade teknologi 

så sprids information via internet som gör att det sker en kontakt mellan befolkningarna runt om 

i världen. Denna typ av kontakt ansågs inte vara möjlig förr då teknologin inte var lika utvecklad 

som den är idag. 

Författaren Anne Nelson menar att digitala tekniken kommer att skapa en snabb förändring i den 

arabiska världen, den kommer att skapa allt från protester till sociala samspel. Detta är något som 

kommer att märkas långt utanför de regionala gränserna. (Nelson, 2008) Internet som är en del av 

den digitala tekniken har som Nelson redan 2008 skrev varit en aktiv faktor i revolutionerna som 

skett i arabvärlden.  

3.2 Medier i den demokratiska processen 

Revolutionerna i Tunisien och Egypten strävar efter att bli kvitt de diktatoriska regimerna och 

uppnå demokratin i sina länder. Men vilken betydelse har medierna i denna demokratisering? 

 

”Medierna är en stark bidragande faktor i alla demokratiska processer och därför är det viktig att medierna 

uppfyller en av sina viktigaste uppgifter: att granska makthavarna. Makten över information har i alla tider varit 

en viktig del makthavares styre. Detta har i många anti-demokratiska länder inneburit att enbart statstyrda 

medier varit tillåtna. Detta till skillnad mot demokratiska länder där fria medier är en av de viktigaste delarna i 

den demokratiska processen.” (Lindholm, 2007:1) 

För att den demokratiska processen ska fungera korrekt måste medborgarna vara delaktiga i 

lagarna som skapas. Om detta inte är möjligt och om staten styr all information som sänds ut till 

deras fördel så leder detta till att det demokratiska systemet kollapsar. En neutral 

nyhetsförmedling är mycket viktigt för demokratin då den både informerar medborgarna och 

granskar makthavarna. (Nord & Strömbäck, 2004:186) 

Att medborgarna är delaktiga är mycket viktigt för den demokratiska processen. Men de 

traditionella medierna ger inte medborgarna så stor chans att vara delaktiga.  För att samhället ska 

utvecklas är det viktigt med en tvåvägskommunikation mellan medborgare och beslutsfattare. 

(Lindholm, 2007: 5) Internet blir här en viktig plats då den i länder med mindre demokrati 

används dels för att diskutera specifika frågor och dels för att föra ut dessa frågor till en global 
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publik. Man kan säga att internet är gemenskapsskapande då människor lätt kan samlas kring 

olika frågor. (Nord & Strömbäck, 2004:185)  

 

3.3 Teorier om Facebooks användning och betydelse 

3.3.1 Uses and gratifications theory 

Uses and gratifications teorin riktar sig främst till att förklara publikens motivation och dess 

beteenden i förhållande till vad de tar emot av media. I grunden var teorin avsedd för radio 

användningen. Men senare kom den att komma till användning för resterande medier. 

(Luo,2002:1 )I denna uppsats kommer denna teori främst att diskutera publikens motivation och 

beteenden gentemot deras internetanvändning och framför allt de sociala medierna med 

Facebook i spetsen.  

Ett av teorins grundantaganden är att publiken är aktiv i sin medieanvändning och deltar på ett 

integrerat sätt med media. Detta är något som krävs på internet då webben är i behov av 

publikens engagemang. Uses and gratifications teorin ger en bred förståelse för publikens 

engagemang och motivation. (Luo,2002:2 ) Ytterligare ett psykologiskt synsätt är att individer 

använder sig av media och andra sorter av kommunikationssätt för att uppfylla sina behov och 

önskemål. (Rubin,2002) Detta synsätt går emot det traditionella synsättet om att 

mediekonsumenter är passiva. (Urista et al. 2008:4) Enligt Dye (2007)så är det de nya medierna, 

så som Facebook och MySpace, som har skapat en ny generation av individer vars identiteter 

definieras med deras kontakter och producering online. Människor använder sig av internet och 

speciellt sina hemsidor för att hitta människor med liknande intressen och mål och även för att 

skapa relationer med andra människor. (Dominick,1999) 

Olika teorimodeller som berör området om en aktiv publik har kommit fram med både 

antaganden som tyder på högt engagemang i publikengagemangen till lägre nivåer av 

engagemang. Till exempel, både Dependency theory och Deprivation theory tyder på att vissa 

individer under vissa förhållanden, t.ex. låg inkomst och då de befinner sig i vissa former av stress 

har höga nivåer av anknytning till media. (Ruggiero, 2000:8) 

Den betoningen av media användning som används då man menar att media fungerar som ett 

medel för social anslutning och även den relation som individer skapar med media platsar i Uses 

and gratifications teorin och främst under ramen för masskommunikation. Masskommunikation 

inträffar när ett litet antal människor skickar meddelanden till en stor anonym och oftast 

heterogen publik med hjälp av specialiserade kommunikationsmedia.(Lane,2000; Chassé:6) 
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För att ett samhälle ska innehålla korrekt politiskt kommunikation krävs ett aktivt deltagande från 

de politiska aktörerna, medierna och allmänheten. Politiker bör kunna få ut sitt budskap via 

medierna och allmänheten ska ha möjlighet att ha en roll i dialogen. Allmänheten bör vara aktiv 

genom att i frågesätta och ge svar på det som sägs. (Westling&Madison, 2007:3) Men något som 

Facebook inte kan göra är att tvinga politikerna att läsa, erkänna och reagera på allmänhetens svar 

på politikernas budskap. Den funktion i Facebook som främst utnyttjas för politisk 

kommunikation är ”gruppfunktionen”. Här kan medlemmarna skapa egna grupper med ett 

specifikt ämne och bjuda in andra medlemmar. Men egentligen så är Facebook bara en struktur 

för kommunikationen mellan medlemmar och de olika typer av politisk kommunikation som sker 

är en funktion av de som befinner sig i samhället. Det behöver alltså inte vara en struktur för hela 

samhället. (Westling&Madison, 2007:5) Men de grupper som bildas för att skapa politiska 

diskussioner är oerhört värdefulla då de samlar allmänheten och speciellt människor som är 

intresserade av politiken och ger dem ett forum att debattera på. (Westling&Madison, 2007:5-6) 

Via de sociala medierna och främst Facebook har människor själva kunnat starta en så kallas 

”press” för att sprida sina åsikter. Facebook fungerade även som en kommunikationskanal mellan 

de aktiva i revolutionerna. (Hammargren, 2011:34) 

”Om man inte kunde komma till tals kunde man själv starta ”en press”. Samtidigt blev det ett utbrett antagande 

att den fria konkurrensen mellan idéer skulle främja utvecklingen av den mest ändamålsenliga lösningen på 

samhällsplanet och därmed det allmännas bästa. ”(Jensen, 2009:44) 

Internet har blivit en plats för olika grupper som är avsedda för att agera och invända mot 

specifika frågor och politiken. Det är även förklarat som en medierad aktivitet som strävar efter 

att öka människors medvetenhet, höja de röster som inte hörs, erbjuda social delaktighet, tillåter 

olika människor att gå samman och organisera sig och i slutändan används internet för att skapa 

social förändring. Internet är även en plats som mer eller mindre är kopplad till ungdomar. 

(Fenton et al. 2010:19) Unga människor behöver inte nödvändigtvis vara mindre intresserade av 

politik än tidigare generationer men den traditionella politiska aktiviteten är inte längre passande i 

de ungas kulturer. (Loader, 2007:1) 

3.3.2 Summering 

Dessa teorier kommer att användas för att få fram hur och varför Facebook användes under 

revolutionerna. Teorierna kommer att vara en grund i analysen av denna undersökning. I 

analysen kommer en jämförelse att ske mellan dessa teorier och undersökningens resultat. 
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4. Metod 

4.1 Metodval 

Nedan redovisas de undersökningar jag har utfört för att få svar på mina frågeställningar. Jag har 

utfört fem intervjuer med fem olika informanter. Intervjuerna har endast riktats till de tunisier 

och egyptier som startat grupper på Facebook som berör revolutionerna. Jag har även skapat och 

skickat ut enkäter till medlemmarna i de olika grupperna som berör detta ämne på Facebook.  

 

4.2 De kvalitativa metoderna 

De kvalitativa metoderna används då man vill förstå en människas tänkande eller då det viktiga 

ligger i en bra kvalitet i svaret. Dessa metoder är praktiskt att använda då man är ute för att få 

djupare information om en viss fråga. (Trost, 2007:23) För att förstå de tunisiska och de egyptiska 

gruppskaparna har jag intervjuat 5 av dem. Intervjuerna kretsade kring informanternas val att 

engagera sig på Facebook, vilka aktiviteter de utförde på sidan och varför.  

4.2.1 Kvalitativ samtalsintervju 

Anledningen till att jag använt mig av intervju som metod är för att få en konkret och detaljerad 

bild över situationen.   ”Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var 

före de vetenskapliga förklaringarna.”(Kvale&Brinkmann, 2009:17) Att jag valde att intervjua 

gruppskaparna beror på att jag ville veta vad som fick dem att engagera sig och vilja förändra just 

nu och inte tidigare eller senare. Fördelarna med att använda sig av kvalitativa intervjuer är bland 

annat att man kan få information om det som annars kan vara svårt att få tag på. 

En detaljerad intervju behövs för att jag ska få en överblick över situationen, i alla fall ur 

informantens perspektiv. Jag började med att skriva passande frågor som skulle passa både 

informanterna från Tunisien och Egypten. Detta då jag vill ha en mall att följa för att senare 

kunna se eventuella likheter eller skillnader i svaren. Jag började med att skriva frågorna på 

svenska och därefter översatte jag dem till arabiska för att det skulle passa informanterna.  

Därefter utfördes en kartläggning över relevanta Facebookgrupper. Genom denna kartläggning 

kontaktade jag till en början endast gruppskaparna till de grupperna med flest antal medlemmar. 

För att kunna kontakta gruppskaparna var jag tvungen att bli medlem i grupperna. Genom att bli 

medlem publicerade jag ett inlägg i varje grupps logg där jag presenterade mig själv och även bad 

gruppskaparen kontakta mig. Att kontakta gruppskaparen direkt var inte möjligt då det inte var 

synligt i gruppen vem som var gruppskapare. Gruppskaparen kommunicerade med 
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medlemmarna i gruppen med gruppens officiella namn istället för sitt eget. Efter att jag publicerat 

inläggen fick jag några enstaka svar. Då dessa svar inte räckte till så publicerade jag ett 

meddelande i alla relevanta gruppen som fanns istället för bara de största. Detta ledde till att jag 

fick tre svar från egyptiska gruppskapare och fem från tunisiska gruppskapare. Men efter att ha 

skickat frågorna till dem så fick jag bara svar från två egyptier och tre tunisier. Detta trots att jag 

flera gånger påminde alla som inte hade svarat att besvara frågorna. Att jag endast fick svar från 

fem gruppskapare kan bero på flera saker. En av de största orsakerna är bristen på säkerhet som 

gör att människor är rädda att kontakta vem som helst. I detta fall var mina frågor kring 

informanternas engagemang på Facebook och deras deltagande i demonstrationerna. Att avslöja 

för mycket information för fel människor skulle kunna vara livsfarligt för dem då makthavarna 

ständigt försöker fånga de som arbetar emot dem. Då jag var tvungen att använda mig av internet 

för att nå fram till dem så kan de inte lita på mig. Att jag befinner mig långt bort geografiskt är 

ytterligare ett problem då jag inte kan träffa informanterna och utföra intervjun ansikte mot 

ansikte.  Men detta problem har även en lösning, det går att utföra intervjuerna via internet eller 

via telefon. Dessa typer av intervjuer har blivit allt vanligare på senare tid.  Den datorstödda intervjun 

kan utföras genom e-post.(..)Eller genom chatt intervjuer som är mer synkrona i tiden än e-post intervjuer och 

närmar sig ofta ett samtalsformat med snabba turtagningar som liknar dem som förekommer i interaktion ansikte 

mot ansikte.(Kvale&Brinkmann, 2009:165) 

Men det finns även nackdelar med datorstödda intervjuer. ”Den medierade interaktionen skapar en 

eventuell ofruktbar distans utan vägledning från kroppar och talspråk, och det kan vara svårt att få fram rika och 

detaljerade beskrivningar”. (Elmholdt, 2006) Detta då informanten inte känner intervjuarens närvaro 

lika mycket. I mitt fall kan det i sig vara negativt, då det kan krävas mycket för att få informantens 

tillit, och det blir svårare att få fram en detaljerad bild av sanningen. Ett mellanalternativ är att 

använda sig av Skype då man kan utföra intervjun via ett videosamtal med informanten. Men 

även här dyker det upp problem med språket, speciellt ifall jag ska intervjua någon från Tunisien. 

Den tunisiska dialekten är svår för mig att förstå. Språkets betydelse betonas av Kvale & 

Brinkmann enligt följande.  

”Språket är intervjuforskningens medium, språket är intervjuprocessens verktyg, och den resulterande 

intervjuprodukten är språklig i form av muntliga uttalanden och utskrivna texter som ska analyseras. 

(Kvale&Brinkmann, 2009:71) 

Den enklaste och mest passande metoden i mitt fall var att utföra intervjuerna via e-post och 

chatt funktioner. I de tre intervjuer som utfördes via e-post skickades alla frågor till informanten i 

samma meddelande och informanten fick då svara på dem i lugn och ro. Det positiva med denna 

metod är att informanten får tid på sig att besvara frågorna och uttrycka sina svar, vilket kan leda 
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till mer givande och utvecklade svar. Men samtidigt kan det dröja tills man får svaren så antingen 

sätter man ett fast datum då svaren ska lämnas in eller så skickar man ut påminnelse meddelanden 

ifall informanten dröjer med att besvara frågorna. Om intervjun sker via e-post kan man dela upp 

den i två delar, först skickas grundfrågorna ut. Efter att man mottagit svaren så kan man skicka 

ännu ett meddelande med eventuella följdfrågor.   

Ett mellanalternativ är att använda sig av chatt funktionerna för att utföra intervjuerna. Denna 

metod användes i två av intervjuerna. Den positiva aspekten med det är att man får svaren 

omedelbart och man kan även ställa följdfrågor omgående. Men i mitt fall passar detta alternativ 

inte alla informanter, på grund av olika säkerhetsskäl vill de inte lämna ut sina namn annan 

information som gör att man kan identifiera dem. Av dessa skäl utfördes intervjun via 

informanternas redan existerade konton med påhittade namn på Facebook.   

Efter att jag mottagit informanternas svar på mina frågor skedde en översättning då intervjuerna 

utförs på arabiska och sedan transkriberades intervjun på svenska.  

Informanterna själva fick avgöra om de ville utföra intervjun via chatt eller e-post. E-post i detta 

fall var via meddelandefunktionen på Facebook. Facebook chatten och Yahoo Messenger var de 

chattfunktioner som användes för intervjuerna som utfördes via chatt. All kontakt skedde från 

mitt privata Facebook konto och Yahoo för att visa informanterna vem jag är och att jag inte är 

ute efter att skada dem.  

4.2.3 Kartläggning av Facebook grupper 

En kartläggning av de olika grupperna på Facebook som berör detta ämne har utförts. Detta för 

att få en överblick över vilka grupper som finns och hur många anhängare varje grupp har. Jag 

började med att kolla upp största grupperna, dvs de grupper med flest medlemmar.  En stor 

fördel är att jag behärskar det arabiska språket då många av grupperna som berör detta ämne är 

på arabiska. Men jag begränsade inte mitt sökande till endast grupper på arabiska utan jag letade 

även efter grupper på engelska. Det var även via denna kartläggning som jag senare avgjorde vilka 

gruppskapare jag skulle kontakta för eventuella intervjuer. Kartläggningen var bland det första jag 

gjorde i min undersökning. Den delen behöver heller inte någon större planering då den endast 

gick ut på att utföra en sökning på Facebook för att få en överblick över de olika grupperna och 

dess storlek via antal medlemmar. Jag började med att söka efter grupper som berör detta ämne i 

Facebooks sökfunktion. Därefter valde jag ut de grupperna med flest medlemmar och gick vidare 

med att kontakta gruppskaparna jag ville intervjua.   
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4.3 Kvantitativ metod 

De kvantitativa metoderna används då man ska undersöka en större mängd material. Dessa 

metoder är praktiska att använda då man vill undersöka en större grupps vanor, reaktioner eller 

liknande. De kvantitativa metoderna passar att använda då man är intresserad att ange frekvenser 

eller om man exempelvis vill undersöka befolkningens åsikter i procentform. Använder man sig 

av en kvantitativ metod bör urvalet vara representativt i statistisk mening. Detta innebär att om 

undersökningen bygger på hur ofta, hur många eller hur vanligt något specifikt är ska man 

använda sig av de kvantitativa metoderna.(Trost, 2008:23)  

 

4.3.1 Enkätundersökning 

 

För att få undersöka en större grupp människors åsikter och synsätt använde jag mig av 

enkätmetoden. Via enkäten får jag en större helhets intryck över medlemmarna i de olika 

Facebook grupperna. Jag får även en bredare bild av svaret på min fråga om vilken roll Facebook 

har haft i revolutioner från demonstranternas synsätt. Jag får även fram varför de valde att 

använda sig av Facebook för att uttrycka sina åsikter. 

Jag använde mig av ett så kallat ”snöbollsurval” som innebär att jag själv försöker kontakta de 

som är relevanta för min undersökning och via dem sprida enkäterna vidare. De jag först tog 

kontakt med var i mitt fall gruppskaparna som även är mina informanter. Senare tog jag även 

kontakt med vänner och bekanta från Tunisien som spred enkäten bland sina kontakter. All 

denna kontakt skedde till en början på Facebook men senare hade jag även kontakt med en del av 

dem via Yahoo Messenger men alla enkäter skickades ut via Facebook. Denna metod är inte 

representativ för en population och undersökningen kan heller inte generaliseras. Men detta var 

den mest passande metoden jag kunde använda mig på grund av att enkäterna endast kunde 

skickas ut via Facebook då jag befinner mig för långt bort för att sprida ut dem personligen. Men 

då endast några få bevarat enkäten så försökte jag även att sprida den via grupperna som berör 

revolutionerna på Facebook i hopp om att gruppmedlemmarna skulle besvara enkäten.  

Då enkäten skickades till både de egyptiska och tunisiska medlemmarna utformades två enkäter 

med samma innehåll. Detta för att jag senare skulle kunna undersöka eventuella skillnader i 

Facebook användandet mellan de båda länderna.  

De första enkäterna som skrevs på engelska utformades i ett program som heter Query&Report. 

Men de som skrevs på arabiska utformades i Googles dokumentskapare. 

”På marknaden finns program som kan användas för att skapa och administrera webbenkäter. Man kan skapa 
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interaktiva undersökningar där svaren på en fråga styr vilka efterföljande frågor som ställs. Särskilt användbara 

kan webbenkäter vara om det exempelvis är besökare på en webbsajt som man vill ställa frågor till. (Trost, 

2007:127) Efter att alla frågor och svarsalternativ har blivit inmatade så får man fram en länk som 

kan skickas till de som ska besvara enkäterna. Jag kunde även skicka enkäten till specifika e-

postadresser, men det var inte så relevant för mig då jag inte hade tillgång allas e-postadresser. 

Efter att enkäten avslutats och nått sitt slutdatum så började bearbetningen av all data man har 

samlat in. Detta sker i ett program som heter SPSS. Både programmet Query&Report och 

Google’s dokumentskapare redovisar den data som har samlats in efter avslutad enkät i en Excel 

fil. Den här filen kan senare föras in i SPSS så att svaren kan läsas av i en tabellform för att senare 

analyseras.  

4.4 Validitet & reliabilitet  

För att uppnå hög validitet är det viktigt att man undersöker det som är relevant för syftet. 

Reliabilitet går däremot ut på att man undersöker det som är relevant på rätt sätt. 9 Validitet 

innebär giltighet, d.v.s. att ett argument har med saken att göra. Reliabilitet däremot innebär 

tillförlitlighet, d.v.s. att de uppgifter som anges är riktiga. (Larsson, 2000:13) 

För att jag skulle uppnå hög validitet valde jag att intervjua gruppskaparna för att få svar på mina 

frågeställningar angående hur Facebook användes i revolutionerna. Anledningen till att jag valde 

att rikta denna fråga till gruppskaparna är för att de via sin användning av Facebook har både koll 

på hur de själva har valt att använda sidan och även hur medlemmarna i grupperna engagerar sig. 

För att få svar på min andra frågeställning om varför demonstranterna valde att använda sig av 

Facebook utförde jag enkäter som skickades till medlemmarna. Detta för att svaret till denna 

fråga skiljer sig från person till person, därför var det extra intressant att få fler svar på frågan. 

 

4.4.1 Kartläggning av Facebookgrupper 

För att uppnå hög validitet i min undersökning började jag med att söka efter de grupper som 

handlade om de tunisiska och egyptiska revolutionerna. Mina sökord blev ”The Tunisian 

revolution” och ”The Egyptian revolution”, fast istället för att skriva dem på engelska valde jag 

att skriva dem på arabiska, därför såg det ut såhär;  الثورة المصرٌة& الثورة التونسٌة . Jag valde att 

skriva sökordet på arabiska för att få så många svar på min sökning som möjligt. Då både 

Tunisien och Egypten är arabiskttalande länder är det mest sannolikt att gruppnamnen är på 

arabiska. Till en början valde jag att granska de grupper med just det sökordet, men då jag senare 
                                                             
9
 Föreläsning: Fallstudier, operationalisering och en C-uppsats tillkomst och utförande 

    Michael Karlsson -3 mars 2011 
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insåg att det fanns andra grupper med flera tusentals medlemmar som hade andra namn men som 

även de handlade om revolutionerna så valde jag att kolla lite närmre på dem också. Ett exempel 

var flera grupper som var namngivna efter den unga killen Bouazizi som brände sig själv till döds 

i Tunisien. Gruppernas storlek varierar då medlemsantalet ständigt ändras, men jag utgick ifrån 

storleken på gruppen den dagen då jag utförde min sökning. 

4.4.2 Samtalsintervju 

En intervju är tillförlitlig d.v.s. har hög validitet om den inte innehåller felkällor, om 

informanterna svarat ärligt o.s.v. En intervjuundersökning kan vara giltig (ha hög validitet) utan 

att vara tillförlitlig (ha hög reliabilitet) och den kan även vara tillförlitlig med inte giltig. (Larsson, 

2000:13) 

För att undersöka de största grupperna intervjuade jag gruppskaparna. Efter att ha gjort en 

kartläggning över grupperna på Facebook kontaktade jag samtliga gruppskapare. Jag tog kontakt 

med dem via Facebook genom att publicera ett inlägg i gruppens logg där jag skrev mitt syfte. I 

de fall då jag inte fick svar av de stora grupperna så vände jag mig till mindre grupper. Att jag 

valde att kontakta de via Facebook beror på att hela min undersökning går ut på att undersöka 

Facebooks roll i revolutionerna, detta var alltså mest relevant för syftet.  

I min intervjuundersökning har jag använt mig av ett så kallat bekvämlighetsurval som innebär att 

respondenterna består av de som finns tillgängliga och de som är villiga att ställa upp på 

intervjun. Självklart måste dessa vara passande för undersökningens syfte. Resultatet av ett 

bekvämlighetsurval kan inte generaliseras.  Men det kan vara en passande metod då man vill få en 

överblick över situationen då man samtidigt inte har tillgång till många passande informanter som 

är villiga att delta. 

Anledningen till att jag ville utföra intervjuer med just gruppskaparna är att det är de som har 

tagit initiativet och startat de grupper som har både samlat människor och uttryckt deras åsikter. 

Då de är grunden till att människor engagerat sig i just Facebook så ville jag få deras syn på vilken 

roll Facebook har haft i revolutionerna. Jag ville även veta varför de valde att engagera sig just via 

Facebook. Att utföra kvalitativa intervjuer med gruppskaparna var det bästa alternativet då jag 

inte skulle få ut lika mycket om jag skulle använt mig av andra metoder.  .”Den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras 

erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna.” (Kvale&Brinkmann, 

2009:17) 

Mina intervjufrågor gick ut på att både får lite bakgrundsfakta om informanten för att få fram 

vilka som deltog i demonstrationerna. Därefter handlade frågorna om Facebook gruppen och 
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informantens egna engagemang i demonstrationerna. Jag blandade dessa frågor för att inte 

informanten skulle känna att frågorna var för personliga och där av känna sig obekväm och ge 

sämre svar. Jag hade även med frågor som besvarade varför de använde sig av Facebook för att 

sprida sitt budskap. Jag valde att inte ha för många frågor då det skulle bli för jobbigt att besvara 

dem vilket skulle kunna leda till att informanterna väljer att svara korta svar istället för att ge mig 

utvecklade svar. Frågorna var tydliga och samtidigt gav de breda svar. Jag valde även att skicka 

frågorna till informanterna så att de skulle kunna förbereda sina svar så att jag skulle få så 

välformulerade svar som möjligt. Detta kan även medföra att svaren blir allt för genomtänka och 

detta i sig kan leda till att reliabiliteten inte blir så hög då informanterna kan hitta på svar av olika 

anledningar. En av anledningarna skulle kunna vara att de vill ge mig bra svar så att jag får en bra 

bild av dem eller så vill de bara tillfredställa sig själva genom att ge bra svar.  

Alla informanter fick frågorna innan intervjuerna, det gäller de intervjuer som utfördes via 

chatten. Det som skilde sig var att jag fick mer personlig kontakt med de som utförde intervjun 

via chatten. Det blev en öppen dialog och vi pratade även om andra saker även om frågorna låg 

till grund för samtalet. Detta till en skillnad från intervjuerna via e-post där alla svar skickades i ett 

meddelande utan någon dialog.  

Att utföra intervjuerna via chatten gav mig möjligheten att direkt ställa följdfrågor och be 

informanterna förtydliga eventuella oklarheter. Detta gör att svaren från intervjuerna via chatten 

förmodligen skulle ha varit lite djupare och mer utvecklade om de utfördes via chatten.  Detta 

kan också innebära att svaren skulle kunna skilja sig om någon annan utför samma undersökning 

vid ett annat tillfälle då denna har möjlighet att komma informanterna närmre. Intervjuernas 

reliabilitet skulle kunna bli högre om intervjuerna och enkäterna utförts vid en senare tidpunkt. 

Med detta menas en tid efter revolutionerna då läget i länderna förmodligen förändrats och 

befolkningarna inte är rädda att uttrycka sina åsikter.  

Bearbetningen av intervjuerna började med att jag översatte alla intervjuer från arabiska till 

svenska. Därefter analyserade jag svaren för att få svar på mina redan ställda frågeställningar.  

Intervjufrågorna finns i Bilaga nr 1 

4.4.3 Enkätundersökning 

För att få hög validitet på enkätundersökningen jag gjorde skickades enkäterna endast till de som 

är medlemmar på Facebook. Till en början skickade jag enkäterna endast till medlemmarna i de 

olika grupperna men då jag inte fick så stark respons från dem skickade jag enkäten till bekanta 

och deras vänner på Facebook. Enkäten lades ut i form av en länk i de olika grupperna på 

Facebook så att medlemmarna skulle få tillgång till den. Det positiva med att skicka enkäterna via 
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Facebook är att jag kan få tag på en stor grupp människor som är relevanta för min studie på ett 

och samma ställe på ett billigt sätt. ”Webbenkäter eller enkäter på internet kan vara mycket 

kostnadseffektivt sätt att genomföra en datainsamling på, ibland annat för att distributionen är billig och genom 

att man slipper registrera svaren separat.(Trost, 2007:127) Men det negativa är att alla målgrupper inte 

representeras på Facebook. Trots att Facebook består av människor i alla åldrar så tror jag att 

majoriteten är ungdomar.  

Jag lade enkäten i form av en länk i de olika grupperna så att medlemmarna hade tillgång till den. 

Jag bad gruppskaparna att skicka samma länk till alla medlemmar, men tyvärr ställde inte alla 

gruppskapare upp på att skicka enkäten till medlemmarna. Detta ledde till att jag själv försökte 

sprida ut enkäten till den urvalsgrupp som jag fick tag på men som ändå är lämpligför 

undersökningen. ”Det kan innebära att man lägger ut formulär lite varstans”(Trost, 2008:31) Då 

webbenkäter ofta får lägre svarsfrekvens än postala enkäter bör man inte förvänta sig att 

webbenkäter får en hög svarsfrekvens.  

”Svarsfrekvensen blir ofta lägre vid webbenkäter än vid postala enkäter trots att det är billigt att göra 

påminnelser. Ett av skälen är att man lättare glömmer bort ett e-brev i datorns e-postlista än ett brev som ligger 

synligt på bordet.”(Trost, 2007:135) 

 

Då jag ville nå ut till en större grupp för att få svar av så många som möjligt är enkäten den mest 

passande metoden. Men syftet med enkäten var inte att generalisera utan att få så många svar som 

möjligt för att få en överblick över vilka olika synpunkter det finns i användandet av Facebook. 

Det är inte möjligt för mig att skapa en generaliserbarhet då detta skulle kräva att mina enkäter 

skickas till alla tunisier och egyptier som är tillgängliga på Facebook.  

Enkäten startades med bakgrundsfrågor om respondenten, här fanns frågor om exempelvis ålder 

och sysselsättning. Därefter kom frågor om respondentens delaktighet i demonstrationerna och 

engagemang i Facebook. Jag valde att inte ha med för många frågor för att inte avskräcka folk 

från att svara. De frågor som jag hade med kändes relevanta och svaren var tillräckliga för min 

undersökning.   

Enkäten utfördes först på engelska, jag var medveten om att detta kunde påverka antalet 

enkätsvar jag fick in då inte alla behärskar det engelska språket men till en början trodde jag att 

jag skulle lyckas få in tillräckligt med enkäter trots att de var på engelska. Av just den anledningen 

valde jag att använda mig av enkla ord på engelska så att så många som möjligt skulle förstå 

betydelsen. Men då jag insåg efter ca tre veckor att jag inte fått in tillräckligt med enkätsvar antog 

jag att det berodde på språket. Därför översatte jag enkäten till arabiska och skickade ut den igen. 
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Anledningen till varför jag inte utförde enkäterna på arabiska från början var för att det skulle 

underlätta för mig under insamlingen av enkäterna och inmatningen av svaren i SPSS. Men detta 

visade sig senare inte vara något problem även om enkäterna var utformade på arabiska.  

Enkätfrågorna på engelska och arabiska finns i bilaga nr 2 & 3  

4.5 Forskningsetik 

Då ämnet jag skriver om är väldigt aktuellt och berör länder som inte har varit så öppna och 

demokratiska är det mycket viktigt att jag från början noga tänker och planerar hur jag ska utföra 

intervjuerna och enkäterna för att på bästa sätt skydda mina informanters identiteter och bevara 

deras säkerhet. Då informanterna går med på att delta i min undersökning tar de en risk då de 

inte kan säkerställa vem jag är. Om de skulle berätta att de är emot regeringen och att de har 

deltagit i demonstrationerna för någon som tillhör regeringen kan detta få svåra konsekvenser. 

 

De etiska problem som man kan stöta på är att hitta människor som är villiga att delta i intervjun. 

Problem som kan uppkomma redan i planeringsstadiet är att få undersökningspersonerna att ge 

sitt samtyckte till att delta i intervjun, att kunna säkerställa konfidentialitet och noga överväga de 

konsekvenser som informanterna kan råka ut för som följd av deltagandet i undersökningen. 

(Kvale&Brinkmann, 2009:79) Jag hade stora problem med att hitta personer som ville delta i 

intervjuerna. Det kan bero på att jag inte kunde träffa informanterna personligt och all kontakt 

skedde via internet. Det kan leda till att informanterna inte kan lita på mig då det inte kan 

säkerställa att jag verkligen kommer att behandla deras svar och identitet konfidentiellt, vilket i sig 

leder till att de inte går med på att delta i intervjun. Frågorna man ställer måste vara bearbetade 

väldigt noga för att de både ska kunna ge mig de svar jag behöver för min undersökning och 

samtidigt vara passande för informanten och inte vara för personliga. 

Även då man utför intervjun kan man stöta på problem, informanterna kan vara nervösa och det 

kan påverka svaren de ger. (Kvale&Brinkmann, 2009:79)För att inte kunna avslöja 

informanternas identitet använde jag mig inte av inspelning under intervjuerna. I de fall då 

intervjuerna utfördes via e-post så fanns svaren nerskrivna så ingen inspelning behövdes, trots att 

det kan försämra intervjun då man förlorar en stor del av svaret om man varken hör eller ser 

informanten och dess ton, kroppsspråk eller ansiktsuttryck. Alla intervjuer utfördes på arabiska, 

det innebar att jag efter intervjuerna var tvungen att översätta dem till svenska för att sedan 

kunna analysera dem. 

Till en början hade jag problem med att få tag på informanter men en del av dem som senare gick 

med på att delta i intervjun ångrade sig då de hade läst mina frågor. Det gick heller inte att få reda 



32 
 

på varför de valde att inte besvara frågorna då de inte svarade på mina meddelanden.  

Vissa av informanterna valde att inte skriva sitt namn och kontaktade mig via påhittade namn på 

Facebook för att inte avslöja sin identitet.  

Då jag kontaktade mina informanter via Facebook skulle de automatiskt få tillgång till mitt namn, 

men jag accepterade även de av dem som skickade vänförfrågan till mig för att de skulle känna sig 

trygga att jag inte är ute efter att skada dem. Jag pratade även med de som deltog i intervjuerna 

både före och efter intervjuerna så att vi skulle få en bättre kontakt. En del av dem lade till mig på 

Yahoo och även där accepterade jag för att det inte skulle kännas obekvämt för dem. För att lätta 

upp stämningen skojade jag en hel del med dem och jag försökte att uttrycka mig på deras 

dialekter så gott jag kunde för att de skulle känna sig hemma. Med några av dem lyckades jag få 

intervjuerna att likna mer vanliga samtal än intervjuer. Detta var vanligast under de intervjuer som 

utfördes via chatt funktioner. De intervjuer som utfördes via e-post däremot var mer formella. 

5. Resultat 

I resultatdelen redovisas resultaten på de undersökningar jag har utfört. Alltså kommer 

kartläggningen av Facebook grupperna, intervjuerna och enkäternas svar att redovisas under 

nedanstående rubriker. Men detta utan någon analys, analysdelen kommer att framföras längre 

fram i uppsatsen. 

5.1 Kartläggning av Facebook grupper 

Nedan redovisas de grupper som jag hittade då jag utförde min sökning på Facebook. Sökorden 

var ”Den Egyptiska revolutionen” (På arabiska: الثورة المصرٌة)och ”Den tunisiska revolutionen” 

(På arabiska الثورة التونسٌة). Sökningen utfördes 7/4/2011 därför kan antalet medlemmar i 

grupperna ha ändrats. Grupperna redovisas efter antal medlemmar i gruppen, där flest antal 

medlemmar, d.v.s. störst grupp, kommer först. De tunisiska och egyptiska grupperna redovisas i 

varsin tabell. Tabell 1 visar de egyptiska grupperna och tabell 2 redovisar de tunisiska grupperna. 
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5.1.1 Grupper tillhörande den egyptiska revolutionen 

Tabell:1  

Gruppnamn 

(Gruppnamn) 

Antal medlemmar Datum då gruppen besöktes 

För att dokumentera den 

egyptiska revolutionen- 

(Egyptian Revolution 2011  ًمعب

 (لزىثُك الثىزح المصسَخ

5246 7/4/2011 

Bakom kulisserna på den 

egyptiska revolutionen 

 (وىالُش الثىزح المصسَخ)

 

4098 7/4/2011 

Den kommande egyptiska 

revolutionen   

 (الثىزح المصسَخ علً األثىاة)

3569 7/4/2011 

Senaste nyheterna för den 

egyptiska och tunisiska 

revolutionen - minut för minut 

 (اخس اخجبز الثىزح الزىوضُخ و المصسَخ

 لحظخ ثلحظخ)

1535 7/4/2011 

Den egyptiska revolutionen 

( المصسَخ الثىزح ) 

1143 7/4/2011 

Den egyptiska revolutionens 

nyheter 

 (أخجبز الثىزح المصسَخ)

945 7/4/2011 

Den egyptiska revolutionens 

arkiv 

 (أزشُف الثىزح المصسَخ)

635 7/4/2011 

Förbundet för den egyptiska 

revolutionen – Den officiella 

sidan 

 (الصفحخ السصمُخ-ارحبد الثىزح المصسَخ)

579 7/4/2011 
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5.1.2 Grupper tillhörande den tunisiska revolutionen 

Tabell: 2 

Gruppnamn på svenska 

(Gruppnamn) 

Antal medlemmar Datum då gruppen 

besöktes 

Den tunisiska revolutionen 

(La Révolution Tunisienne | 

 (الثىزح الزىوضُخ

 

135 975 7/4/2011 

 

Mohammed AbuAziz, den 

tunisiska revolutionens ledare 

och en symbol för friheten. 

( وضُخ لبئد الثىزح الزى. محمد ثىعزَزٌ

 (و زمز الحسَخ

 

25877 7/4/2011 

Rådet för beskyddandet av 

den tunisiska revolutionen 

 (مجلش حمبَخ الثىزح الزىوضُخ)

 

18057 7/4/2011 

Mohammed AbuAziz, den 

tunisiska revolutionens  

ledare och en symbol för 

friheten. 

( لبئد الثىزح الزىوضُخ . محمد ثىعزَزٌ

مز الحسَخو ز ) 

 

15358 7/4/2011 

Den tunisiska revolutionens 

vakter   

 ⋆ حساس الثىزح الزىوضُخ⋆)

Gardiens de la Révolution 

Tunisienne⋆) 

 

12212 7/4/2011 

Den tunisiska revolutionens 8726 7/4/2011 
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vakter   

 (حساس الثىزح الزىوضُخ)

 

Den välsignade tunisiska 

revolutionen  

 (الثىزح الزىوضُخ المجبزوخ)

 

4969 7/4/2011 

Den tunisiska revolutionen  

(La Troisième Guerre 

Mondiale | الثىزح الزىوضُخ) 

 

2707 7/4/2011 

Det tunisiska folkets 

revolution   

الثىزح الشعجُخ الزىوضُخ )

11/01/2011 ) 

 

2287 7/4/2011 

Den tunisiska revolutionen  

( 2011الثّىزح الزّىوضُّخ  ) 

 

1001 7/4/2011 

Den tunisiska revolutionen 

(Tunisian Revolution  الثىزح

 (الزىوضُخ

 

961 7/4/2011 

Den tunisiska revolutionen 

 (الثىزح الزىوضُخ)

 

622 7/4/2011 

Den tunisiska revolutionen  

 officielle page |الثىزح الزىوضُخ )

|) 

 

619 7/4/2011 

Den tunisiska revolutionen 

 (الثىزح الزىوضُخ)

 

419 7/4/2011 
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Den tunisiska revolutionen 

(La révolution Tunisienne 

 (الثىزح الزىوضُخ

 

357 7/4/2011 

 

 

5.2 Summering 

Något som tydligt syns i ovanstående tabeller är att det finns fler grupper relaterade till den 

tunisiska revolutionen än vad det finns till den egyptiska revolutionen. Även anhängarna till de 

tunisiska grupperna är många fler än anhängarna till de egyptiska grupperna. Detta avgör 

gruppstorleken som jag använder mig av för att mäta de största grupperna till min undersökning. 

Namnen som står i den första spalten i tabellerna ovan visar gruppernas fullständiga namn och 

dess svenska översättning. Grupperna som jag har observerat har stor betydelse för mitt syfte då 

de är en viktig del av anknytningarna mellan revolutionen och Facebook . Detta då grupperna är 

skapade för att uppmuntra folk till att delta i demonstrationerna och även sprida revolutionernas 

nyheter. 

5.3 Kvalitativ samtalsintervju 

I detta kapitel redovisas resultaten av de fem intervjuer jag genomförde med fem olika 

gruppskapare på Facebook. Då jag ställde ungefär samma frågor till alla informanter kommer jag 

att presentera svaren under utvalda kategorier som omfattar alla frågor i intervjuerna. För att inte 

avslöja informanternas identiteter använder jag mig av siffror istället för namn, informanterna 

kommer att namnges framöver med ”Informant 1E” eller ”Informant 1T”. T och E står för 

tunisier och egyptier. Jag kommer att nämna de grupper informanterna har skapat men för att 

skydda deras identitet skriver jag inte med vem av informanterna som har skapat vilken grupp. 

Resultatet av intervjuerna kommer att vara uppdelat i olika underrubriker som sammanfattar 

intervjuerna. De egyptiska och tunisiska svaren kommer att redovisas under åtskilda rubriker.  

5.3.1 Egypten 

5.3.2 Bakgrund om informanterna 

Jag intervjuade två killar från Egypten, den ena är 22 år (Informant 1E) och den andra är 18 år 

(Informant E2). En av dem har en examen i juridik och statsvetenskap från Beiruts universitet 

och är diplomerad i offentligrätt. Den andra är fortfarande student.  
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5.3.3 Engagemanget i Revolutionen 

Informant 1E deltog i revolutionen för att han är egyptier. Han menar även att alla egyptier 

deltog i revolutionerna för att de alla led under den förra regeringens makttid. 

” Makthavarna begränsade vår frihet och i och med att vi deltog i revolutionen så fick vi tillbaka denna frihet och 

vi släpper aldrig taget om den igen.”(Informant 1E) 

Då informant 1E arbetar inom militären kunde han inte delta i demonstrationerna på samma sätt 

som de civila, utan hans jobb var att skydda sitt land och han jobbade även för att få fram 

sanningen till det egyptiska folket. Hans familj stöttade honom men de gillade inte att han 

spenderade den mesta av sin fritid på gruppen och andra uppgifter som rörde revolutionen. 

Informant 2E säger att han deltog i revolutionen för att den gav dem hoppet tillbaka, enligt 

honom fick de tillbaka hoppet efter att de såg hur tunisierna lyckades vinna tillbaka sin frihet. 

Men informant 2E deltog inte i demonstrationerna från början då hans familj hindrade honom, 

därför smet han hemifrån första tiden för att delta, därefter lyckades han övertala sin familj att 

uppmuntra honom och även delta i demonstrationerna. 

5.3.4 Facebooks roll 

”Jag valde att uttrycka mina åsikter via Facebook för att det är ett snabbt sätt och en social plats som innehåller 

en stor grupp människor från hela världen. Facebook är även mycket inflytelserikt.”(Informant 1E) 

Informant 1E anser att Facebook var glöden i revolutionen och att det var via Facebook som 

människorna samlades, det är därför sidan har varit mycket viktig för revolutionen. Han säger att 

statens avstängning av internet och Facebook var en fördel för revolutionen då befolkningen blev 

mer motiverad att gå ut på gatorna och demonstrera.  

”Jag tycker egentligen inte att det är det bästa sättet att uttrycka sina åsikter på. Jag tycker att friheten på 

Facebook är begränsad för att skaparna av Facebook har blockerat många grupper från att använda sidan av 

olika anledningar. ”(Informant 2E) 

Men informant 2E valde att ändå använda sig av Facebook för att det finns många ungdomar 

samlade där. Informanten anser att Facebook bara var viktig i början av revolutionen. Han 

tillägger även att det är mycket viktigt att lägga märkte till att starten av revolutionen inte är 

densamma som starten av demonstrationerna. Enligt informant 2E var det till en början ingen 

revolution utan endast vanliga demonstrationer och då hade Facebook en viktig roll. Senare då 

revolutionen kom igång stängde staten av Facebook men folket hade fortfarande viljan att 

fortsätta. 
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5.3.5 Gruppens roll 

De två grupperna som startades av dessa två informanter heter: 

Den egyptiska revolutionens kulisser (كوالٌس الثورة المصرٌة) 

Förbundet för den egyptiska revolutionen 

Enligt informant 1E så var gruppens mål att publicera nyheter som berör revolutionen och 

revolutionens resultat, detta genom att publicera bilder som redigeras och utformas i Photoshop 

som beskriver verkligheten. Idén kom då revolutionen var igång, då insåg informanten att han 

ville väcka folk och få dem att veta sanningen och vad som sker bakom kulisserna. Gruppen 

publicerar än idag nyheter om vad som sker i landet dagligen. Gruppen publicerar inläggen i form 

av texter, bilder och videoklipp. Man har även publicerat information och bilder om de som 

dödats i revolutionen för att hedra dem. Även deras familjer har fått uttrycka sina åsikter i 

gruppen. 

Men gruppen är inte lika aktiv längre då det inte förekommer lika viktiga nyheter längre som det 

gjorde under revolutionen. Under de dagar det händer något speciellt i landet är gruppen mer 

aktiv än annars. Än idag ökar antalet medlemmar men den största ökningen skedde då 

revolutionen var igång. 

Informanten kommunicerar mycket med medlemmarna i gruppen för att han vill göra deras 

röster hörda. Alla medlemmar deltog på sitt sätt genom att kommentera de nyheter som 

intresserar eller berör dem.  Men de som var mest aktiva i gruppen var tjejerna och enligt 

informanten är detta något som märks i flera grupper. Informanten menar att detta beror på att 

killarna oftast var ute på gatan och deltog i revolutionen medans tjejerna inte alltid kunde vara ute 

då de arabiska traditionerna hindrar dem. Oftast är familjerna rädda att tjejerna ska fara illa ut 

därför kunde inte alla tjejer delta i revolutionerna ute på gatan.  

En mycket viktig sak är att ingen i gruppen vet att han arbetar inom militären, därför har han 

heller inte kunnat utföra aktiviteter i verkligheten med medlemmarna. Han säger även att han har 

fått mycket dålig kritik för sitt engagemang men att detta inte är något problem. Informanten tog 

emot ett certifikat som hölls vid Alexanderia universitetet för att hedra martyrerna under 

revolutionen. Han fick certifikatet för sitt engagemang i revolutionen.  Informanten säger att 

detta gav honom styrka att fortsätta.  
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Informant 2E startade sin grupp för att behålla det revolutionerna lyckats uppnå.  

”Vi ville sprida rättvisan och friheten. Detta är något som medierna inte har kunnat göra.”(Informant 2E) 

Med medierna menar han de egyptiska tv kanalerna, inte de privata utan de som styrdes och 

bevakades av regeringen. 

Gruppen som informant 2E startade kom inte igång förens efter revolutionen då han märkte att 

många ungdomar startat grupper på Facebook med liknande mål. Då kom idén att starta en 

grupp som kunde samla alla dessa grupper på ett och samma ställe. Gruppen bildades efter 

revolutionen för att bevara revolutionens resultat och för att inte grupperna ska skingras.  Enligt 

informanten är detta i sig en revolution som kanske till och med behöver mer ansträngning än 

den första revolutionen. Gruppen publicerar dock inga nyheter om vad som sker i landet och inte 

heller vad som skedde under revolutionen. Anledningen till varför man inte publicerade 

revolutionens händelser beror på att man vill visa att revolutionen inte bara är en nyhet som 

avslutas i och med att det inte sker fler händelser. Informanten menar att revolutionen är igång än 

idag även om det inte sker många nya händelser. Man har sökt information om de martyrer som 

ingen vet något om än idag, man har fått fram att det finns ca 600 som ingen har skrivit någon 

om. Detta utöver att gruppen uppmärksammat de skadade. 

 

De uppmuntrar alla grupper med liknande mål att gå med i gruppen så att de tillsammans ska bli 

starka och kunna få igenom det de vill och kunna försvara sina rättigheter. Hittills har fler än 25 

grupper från hela Egypten gått med i gruppen.  

Det som informanten menar med liknande mål är att alla har det gemensamma målet att kämpa 

för att alla ska få sina rättigheter. Gruppen begränsas inte till endast ett tänkande eller en slags 

åsikter utan de tror på att alla kan förenas trots att man har olika åsikter. 

Informant 2E förundras över att antalet medlemmar ökar ständigt och ännu en sak som är unik 

är att medlemmarna är från olika områden i Egypten och olika åldersgrupper. De minsta 

medlemmarna är 13 år och de äldsta är omkring 50, men majoriteten är 20-30år. De flesta är tjejer 

men killarna i gruppen är mer aktiva. Informanten säger att det finns en del tjejer som är aktiva i 

gruppen men han önskar att det blir fler. Som gruppskapare har informanten mycket kontakt 

med medlemmarna, kommunikationen sker via Facebook, e-post och telefon. 

 

5.3.6 Andra medium  

 

Förutom sin egen Facebook grupp har informant 1E har inte använt sig av andra medier för att 
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uttrycka sina åsikter.  

Hittills har informant 2E bara använt sig av internet för att uttrycka sina åsikter. Men han säger 

att han framöver vill börjar skriva krönikor i vissa tidningar. Det är inget han har försökt göra 

tidigare för att hans sätt att skriva och uttrycka sig skulle kunna sätta honom i fängelse. Det skulle 

även vara svårt att publicera då de ansvariga utgivarna har haft starka regler för vad som får 

publiceras. Därför har han bara använt sig av sin blogg, Twitter och Facebook för att uttrycka 

sina åsikter. Informanten tycker att Twitter och bloggandet är de bästa sätten för att uttrycka sina 

åsikter då det inte finns lika stor bevakning över dessa som de finns över Facebook. Han säger att 

han använder sig mycket av Twitter för där kan han uttrycka sina åsikter utan att vara orolig över 

att konton ska stängas av eller blockeras. 

 

5.3.7 Tunisien 

Den nästkommande delen i resultatdelen presenterar intervjuerna som utfördes med de tre 

tunisiska informatörerna. Som i föregående del kommer jag inte att ta upp informanternas namn 

för att inte avslöja deras identitet.  Därför kommer jag att använda mig av benämningarna 

informant 1T, 2T och 3T, där T står för tunisier.  

5.3.8 Bakgrund om informanterna 

Jag intervjuade tre tunisier, alla tre var killar, två av dem är 27 år och den tredje är 26 år. Den ena 

är revisor, den andra äger ett internetcafé och är även ansvarig över en webbsida 

(www.lemhaf.net) och den tredje är civilingenjör. 

 

5.3.9 Engagemanget i Revolutionerna 

 Informant 1T säger att han deltog i revolutionen för att han är tunisier och för att han vill att 

Tunisien ska utvecklas. Informanten deltog även i demonstrationerna och han säger att han stötte 

på alla sorters demonstrationer, både fredliga och våldsamma.  Efter dessa demonstrationer så 

anser informant 1T att landet är på en bättringsväg men han anser att de än så länge bara har tagit 

ett litet steg på vägen till friheten. 

Anledning till varför informant 2T deltog i revolutionen var hans kärlek till Tunisien. Ännu en 

anledning som fick informanten att engagera sig i revolutionen var att han gått igenom mycket 

förtryck, sorg och tyranni detta fick honom och andra tunisier att göra uppror. Han säger att de 

ville ha ett liv i värdighet. Det fick honom att delta i alla demonstrationer utan att missa en enda. 

http://www.lemhaf.net/
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Men enligt informanten har dessa demonstrationer inte gjort situationen i landet bra. Han anser 

att revolutionerna i arabländerna inte lyckas på grund av påverkan från andra länder. Informanten 

säger att det bara finns ett spår av en revolution i Tunisien detta för att många faktorer döljs och 

medierna är ofta ett hinder.  Han anser att det som hände i Tunisien var mer ett uppror än en 

revolution. 

 

Den begränsade friheten var den första anledningen som fick informant 3T att delta i 

revolutionerna och demonstrationerna. Han säger även att han var emot de medel som användes 

av staten för att kväva människornas frihet. Ännu en sak som ledde till informantens engagemang 

var den unge tunisiske killen Mohammed Bouazzizi som brände sig själv för att göra uppror. Då 

informanten är en arbetslös ung tunisisk kille med en examen påverkades han av Bouazzizi . Han 

anser att detta fick hela det tunisiska folket att reagera för att de verkligen ville ha en förändring. 

Informanten anser att det är omöjligt att läget i Tunisien skulle försämras efter revolutionen.  

Han säger att turismen har drabbats och att säkerheten inte är den bästa men han säger att detta 

kommer att bli bättre med tiden och att framtiden ser ljus ut. 

 

5.3.10  Facebooks roll 

”Facebook är det moderna sättet för att sprida nyheter och tankar.” (Informant 1T) 

 Informanten säger även att sidan är en plats för alla vilket gör att man når ut till en stor grupp. 

 

”Vi valde Facebook för att det är det enda alternativet där det är möjligt att uttrycka sig både via video och bild 

och där medlemmarna kan ta del av det man lägger upp omedelbart.  Via Facebook kan vi även höra folks 

åsikter och de får en chans att dela sina kommentarer.”  (Informant 2T) 

Informanten anser att Facebook haft stor betydelse för revolutionen. Ett bevis på detta är 

demonstrationerna som skedde 2008. Facebook var inte lika stort i landet då och därför var det 

många som bodde i mindre städer som inte visste om vad som skedde i de större städerna då 

detta inte visades i medierna. Tv kanalerna och tidningarna styrdes av regeringen och därför 

spreds inte det som skedde då. Men nu har Facebook haft en stor roll då folk från hela världen 

har kunnat följa revolutionen. 

 

 

Informant 3T valde Facebook för att det var innan revolutionen det enda sättet man kunde 



42 
 

använda för att uttrycka sina åsikter utan att avslöja sin identitet. Att avslöja sin identitet skulle 

skapa problem för informanten då han arbetar emot staten. Enligt informanten har Facebook 

haft en oerhört viktig roll i revolutionen.  

”Mer än tre miljoner tunisier finns på Facebook, vilket gjorde att folk kunde se vad som skedde även om 

medierna inte visade det.” (Informant 3T) 

5.3.11 Gruppens roll 

De tre grupper som startades av informanterna är följande: 

Tunisian revolution 

Tunisian Revolution  

La Révolution Tunisienne | الثورة التونسٌة  

Informant 1T har tidigare skapat en Facebook grupp som presenterar hans webbsida, därifrån 

fick han idén att skapa en grupp som sprider revolutionens nyheter. Att han valde att skapa 

ytterligare en grupp beror på att han märkt att detta sätt har en stor inverkan på folk och även ett 

bra sätt för att sprida nyheter. 

”Målet med gruppen är att sträva efter införandet av friheten och avskaffa korruptionen från grunden. 

”(Informant 1T) 

I gruppen spreds revolutionens nyheter och gruppskaparen försökte uppmuntra folk att delta i 

demonstrationerna för att bli av med det diktatoriska styret i landet. Kontakten mellan 

gruppskaparen och medlemmarna var inte så stark, informanten säger att han endast hade 

kontakt med några få medlemmar. Han träffade heller inte medlemmarna personligen. Ingen 

annan visste heller att informanten anordnande denna grupp då han anser att detta är något 

personligt som han inte ens delar med sin familj. 

Enligt informant 1T är gruppen fortfarande aktiv och även mer aktiv nu än vad den var innan. 

Antalet medlemmar ökar kraftigt än idag. Informanten säger även att han har märkt att det inte är 

så stor skillnad mellan killarnas och tjejernas engagemang i gruppen. Båda är aktiva men det är 

fler killar som är medlemmar i gruppen än tjejer. Informant 1T publicerade i gruppen bara en del 

bilder som berörde de döda. I gruppen publicerades även en del händelser, det berodde på vilken 

tid händelsen skedde och hur aktiv informanten var i gruppen under just den dagen. Informanten 

publicerade politiska nyheter, andra nyheter som var relaterade till revolutionen och även 

allmänna nyheter om Tunisien i gruppen. 
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Informant 2T startade gruppen då han och de andra skaparna till gruppen ansåg att de behövde 

samla den tunisiska befolkningen. De valde Facebook för att de därifrån kan nå hela Tunisien. 

Enligt informanten är detta den viktigaste anledningen. Ännu en anledning var att de ville upplysa 

tunisierna om vad det är som sker bakom kulisserna då många tunisier inte har en aning om det 

då de inte är så insatta i politiken. 

Målet med gruppen var att befria alla tunisier från alla sorters förtryck, gruppens mål var även att 

visa befolkningen vad som skedde bakom kulisserna och sprida ädla värderingar. Gruppskaparen 

säger att han personligen försökte att sprida allt nytt som hände och att han publicerade allt som 

berörde revolutionen. ”Relationerna mellan gruppskaparna och medlemmarna är olika då gruppen styrs av 

sex stycken.”(Informant 2T) Enligt informanten har alla gruppskapare olika relationer med 

medlemmarna. Informanten själv kommunicerar med medlemmarna via kommentar fälten i 

gruppen. Inga träffar skedde mellan gruppskaparna och medlemmarna för att bevara allas 

säkerhet och för att de inte befann sig på samma ställe. Bristen på säkerheten gjorde även att 

informantens familj inte gillade hans deltagande och engagemang i gruppen. Informanten anser 

att familjens ogillande beror på att de har levt i 23 år i en diktatorisk stat där den som uttrycker 

sina åsikter straffas. 

 

 

Informant 2T säger att gruppen har förändrats och att den inte är som den var förr. 

”Gruppen är inte som den var förr, precis som det tunisiska folket.” (Informant 2T) 

Enligt informanten är medlemmarna inte lika aktiva, det sker ingen kontakt mellan dem längre.  

Folk är inte lika engagerade längre och han anser att många lägger sin tid på saker som inte är så 

nödvändiga och som inte hjälper landet att bli bättre. Informanten säger att medlemsökningen 

bara skedde i början. Men ju längre tid som gick desto mindre blev engagemanget. ”Tyvärr så är 

inte vårt folk kunniga att utföra en revolution, de har varken kunskap om politiken eller om hur man utför en 

revolution.”(Informant 2T) Informanten säger att killarna är mer aktiva i gruppen, han säger att 

detta beror på att tjejerna i Tunisien inte följer de politiska nyheterna utan de följer istället tv-

serier, kändisar och tävlingsprogram istället. Men han säger även att det självklart finns många 

tjejer som var delaktiga i revolutionen och även aktiva i gruppen. Informant 2T publicerade inget 

som berörde de döda i gruppen men detta gjorde han på sin privata Facebook sida. Även 

revolutionens händelser publicerades på informantens privata sida detta berodde på att gruppen 

startades efter den 14 januari. Men därefter publicerades inlägg av alla typer d.v.s. video, bilder 

och texter. 
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Även informant 3T har sedan tidigare skapat olika Facebookgrupper därifrån kom idén om att 

skapa en grupp på Facebook. Informanten säger att han visste av tidigare erfarenheter att man 

kan nå en stor grupp människor via Facebook. Han ville skapa en grupp som gör medlemmarna 

medvetna om vad som sker och även leverera information till världen och pressen om de 

övergrepp som staten utförde under revolutionen.  

”Det främsta målet med gruppen att göra människor uppmärksamma på vad som sker och uppmuntra dem till 

fredliga demonstrationer, detta genom samarbeten med andra grupper.” (Informant 3T) 

 I gruppen ville man förse medlemmarna med nödvändig information, kommunicera med dem 

via bilder som inte finns i tunisisk media och även beskydda revolutionen genom att visa god 

moral och samtidigt avslöja metoder som inte är i nivå med målen för revolutionen. Enligt 

informanten var den största aktiviteten som utfördes i gruppen att uppmuntra folk till att delta i 

en demonstration på natten den 13 januari. Med hjälp av andra grupper lyckades de samla ihop 

100 tusen tunisier som den 14 januari befann sig utanför inrikesministeriet och krävde att Bin Ali 

skulle avgå, vilket även skedde. Gruppen uppmuntrade även folk till att delta i en sittstrejk. 

Informanten menar att denna strejk blev en mycket stor succé då den redan första dagen 

omfattade fler än 250 tusen tunisier och var därmed den störta demonstrationen sedan 

självständigheten 1956. Informanten och medlemmarna i gruppen kommunicerade via gruppen 

eller via en hemlig plats på Facebook eller i muntliga chattrum som är skyddade mot intrång av 

regeringen. För att inte avslöja sin identitet kunde informanten inte träffa medlemmarna då 

polisen befann sig överallt för att gripa alla som försökte sprida demonstrationerna. Informantens 

engagemang i gruppen doldes även för hans familj för att inte de skulle vara oroliga.  

Informant 3T säger att gruppen fortfarande är aktiv men inte lika mycket som under 

revolutionen. Men medlemmarna ökar ständigt. Han menar även att killarna och tjejerna är lika 

aktiva i gruppen. Informant 3T säger att publicerade en del information om martyrerna men han 

inte kunde publicera mycket då han saknade information som martyrerna. Allt som berörde 

revolutionen publicerades i gruppen i form av video, bilder och texter. 

 

5.3.12 Andra medium  

Informant 1T använde sig av sin webbsida under revolutionen för att sprida nyheter. 

Informant 2T använde sig av sin mobiltelefon då internet var avstängt för att kommunicera med 

tunisier runt om i landet. 

Informant 3T använde sig av sin mobiltelefon för att filma allt som skedde och det makthavarna 
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och deras styrkor gjorde mot demonstranterna för att sedan skicka in filmsnuttarna till arabiska 

och västerländska tv-kanaler. 

5.4 Summering 

Något av de första som informanterna nämnde då de fick frågan varför de deltog i revolutionerna 

var kärleken till sina länder. Samtliga informanter svarade att de deltog för att de var tunisier 

respektive egyptier. De såg sitt engagemang i revolutionerna som ett ansvar de hade gentemot sitt 

land. Ytterligare en faktor var deras strävan efter frihet och hoppet om att slippa all sorg och 

förtryck de fått uppleva under tidigare år. Engagemanget i Facebook berodde för många på att 

sidan är en plats där man kan nå ut till många samtidigt på ett enkelt, snabbt, modernt och 

smidigt sätt. Ytterligare några viktiga faktorer var att Facebook är det sättet där man kan uttrycka 

sig via video, bild och text och få respons omedelbart. Sidan har även gjort att hela världen har 

kunnat följa revolutionerna vilket inte de andra medierna gjort då de styrs av staten. Men även på 

Facebook har staten försökt att påverka då man stängt av sajten. Facebook har inte heller varit 

helt perfekt då många grupper blockerats av olika anledningar.  

Informanter ville med sina grupper publicera revolutionens nyheter, uppmuntra folk till fredliga 

revolutioner, visa revolutionens resultat och bevara det revolutionen uppnått.  

5.5 Enkätundersökning 

5.5.1 Egypten  

Enkäten besvarades av 19 personer varav 10 män och 9 kvinnor. 16 av respondenterna är födda 

på 80-talet och resterande tre är födda på 70-talet. Samtliga respondenter har en 

universitetsexamen. 5 av dem är fortfarande studenter, 1 är arbetslös och de resterande 13 

arbetar. 
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Diagram 1 visar hur stor del som var aktiva i demonstrationerna. 

 

 Nedan visas citat som besvarar varför respondenterna deltog i revolutionen. 

”Jag ville befria mitt land från Mubaraks ruttna regim” 

”Vi har lidit mycket under de senaste åren i mycket orättvisor och fattigdom”  

“Jag anser mig vara av den privilegierade utbildade klassen i Egypten och om människor som jag 

inte hävdar sina och andras rättigheter, så kommer ingen att göra det.” 

”Jag ansåg att stunden för att kunna påverka och göra en skillnad äntligen hade kommit” 

”Det här landet förtjänar en bättre levnadsstandard och bättre ledare. Orättvisan och 

korruptionen har nått sina höjdpunkter. Fattigdomen och okunnigheten. Egypten har förlorat sin 

status bland arabländerna. Det håller inte längre, det måste ske en förändring. ” 

”Jag deltog för att jag ville att makten skulle störtas.” 

”Jag deltog för att jag ville ha ett anständigt arbete och en lön som jag och min familj kan leva på. 

Jag ville även att makten skulle störtas.” 

”Jag deltog i några demonstrationer men inte många då jag var tvungen att arbeta.” 

Sex personer deltog inte i revolutionerna då de antingen befann sig utomlands eller för att de 

valde att inte delta i demonstrationerna för att skydda sig själva och sina familjer. 

 

Ja; 13 

Nej; 6 
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Diagram 2 visar hur stor påverkan Facebook hade på respondenternas 

 engagemang i demonstrationerna. 

 

Diagram 3 visar vart respondenterna först fick höra talas om demonstrationerna. 

 

Mycket stor 
del; 9 

Ganska stor 
del; 3 

Till viss del; 
4 

Påverkades 
inte alls; 3 

Facebook; 13 

Vänner/Familj/
bekanta; 1 

Tv; 3 

Tidningar; 3 

Twitter; 1 

Blogg; 1 

Internet; 2 
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Diagram 4 visar om respondenternas medlemskap i grupper på 

Facebook angående detta ämne. 

10 personer av de som svarade ja på ovanstående fråga var aktiva i gruppen medans 9 stycken 

inte var aktiva. 

 

 

 

 

5.5.2 Tunisien 

Sammanlagt 8 tunisiska respondenter besvarade enkäten, varav sju män och en kvinna. Fem av 

dessa är födda på 80-talet, två stycken är födda på 90-talet och en är född på 70-talet. 

Sju av respondenterna har en universitetsexamen och den åttonde har en gymnasieutbildning. Tre 

stycken är studenter och de resterande fem arbetar. 

Ja; 16 

Nej; 1 Ej svar; 2 
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Diagram 5 visar hur aktiva respondenterna var i demonstrationerna. 

 

 Nedan visas citat som besvarar varför respondenterna deltog i revolutionen. 

 

”Jag var aktiv på nätet för att försöka motivera människor att delta genom att 

kommentera och dela videoklipp på Facebook.” 

”Jag hade semester i Tunisien och jag deltog aktivt revolutionen och speciellt 14 januari 

framför inrikesministeriet.”  

”Jag deltog i demonstrationer vid mitt universitet då jag stödde dess orsaker.” 

”Jag deltog i flera demonstrationer, vissa politiska, några av dem på min arbetsplats. Jag 

stödde dem för att jag ville ha friheten och som ung tunisisk kille var jag inte nöjd med 

situationen i landet. Det var en tid för förändring för vi utvecklades inte utan vi stod bara 

still. Staten stal landet pengar och folket var tysta. Jag demonstrerade och jag var beredd 

att dödas för mina rättigheter som är värd att dödas för.” 

“Jag deltog för att demonstrationerna var det enda som skulle ge oss våra rättigheter 

tillbaka.” 

 

Två stycken deltog inte i revolutionerna på grund av våldet, som gjorde att ingen gick 

säker under demonstrationerna. 

Ja; 5 

Nej; 3 
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Diagram 6 visar vart respondenterna först fick höra talas om 

 demonstrationerna. 

 

 

Diagram 7 visar respondenternas medlemskap i grupper på Facebook gällande 

detta ämne. 

4 av de som svarade ja på ovanstående fråga var aktiva i gruppen. 

 

Diagram 8 visar hur stor påverkan Facebook hade på respondenternas engagemang i demonstrationerna. 

 

Facebook; 
2 

Vänner/Fa
milj/bekant

a; 2 

Annat - 
Lärare; 1 

Ja; 5 

Nej; 1 

Ej svar; 3 

Mycket stor del; 
4 Till viss del; 3 

Påverkades 
inte alls; 1 
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6. Analys 

I detta kapitel kommer jag att analysera informanternas svar och även enkätresultaten. Men då 

mina enkäter inte fick så många svar så kan dessa svar inte representera några större siffror utan 

de är endast ett litet urval av åsikter. Analysen kommer att ge svar på följande frågeställningar: 

Hur användes Facebook i de tunisiska och egyptiska revolutionerna? Varför valde 

demonstranterna att använda sig av Facebook? 

6.1 Engagemanget i revolutionerna 

En av anledningarna till att jag valde att undersöka just de tunisiska och egyptiska revolutionera 

var för att de var de länder som startade revolutionsvågen i mellanöstern. I boken Revolutionen i 

Egypten skriver Britte Hammergren (2011) att det inte var någon slump att de arabiska 

revolutionerna startade i Tunisien då landet starka band till Europa och dess invånare skiljer sig 

inte så mycket från människorna i västvärlden. Detta då Tunisien är ett sekulariserat land och 

dess befolkning har ett starkt band till Sydeuropa. Även om landets kultur är influerat av kulturen 

i Mellanöstern så finns även spår av sydeuropeiska traditioner. Hammergren (2011) menar att det 

var arbetslösheten och de höga matpriserna som fick dem att göra en revolution. Denna 

synpunkt hade även Sreberny-Mohammadi & Ali Mohammadi i boken Small media, big 

revolution: Communication, culture and the Iranian revolution(1994) gällande den iranska 

revolutionen. Iranier var stora beundrare av västvärlden.  Detta innebär att både den tunisiska 

och den iranska befolkningen såg upp till länderna i väst och hade dem som förebilder. Friheten 

som finns i väst är något som de båda länderna såg upp till. I alla mina intervjuer nämnde 

informanterna att de deltog i revolutionen för att de strävar efter friheten för sina länder. En 

skillnad mellan den iranska revolutionen och revolutionerna i Tunisien och Egypten är 

användningen av media. I den iranska revolutionen användes de traditionella medierna medans 

det var främst de nya medierna som användes i revolutionerna i Tunisien och Egypten. Om man 

i de aktuella revolutionerna bara skulle ha förlitat sig på de traditionella medierna så skulle 

förmodligen inte man ha samma bild av västvärlden som man har fått efter användningen av de 

nya medierna. Detta då de traditionella medierna i både Egypten och Tunisien var starkt 

bevakade och censurerade. 

Ytterligare en anledning som fick de att delta i revolutionen och som de samtliga var överens om 

var kärleken till sina länder. Självkart var även de dåliga förhållandena i länderna en anledning till 

deras engagemang i revolutionerna. Detta är något som den moderna historikern Crane Brintorn 

i boken Anatomy of revolution (1965) har analyserat kring. Han menar att tiden innan en 

revolution i ett land består av både sociala och politiska brister i landet. Den politiska bristen 
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leder till att politiska myndigheter gör allt för att hålla kvar makten även om det krävs att de 

använder sig av våld. Detta är något som har skett i både den tunisiska och egyptiska 

revolutionen. Under en del av mina intervjuer var informanterna väldigt noga med att inte svara 

på frågor som avslöjade deras identitet då detta skulle innebära en fara för dem. En del av dem 

hindrades av sina familjer att delta i revolutionerna medans andra höll sitt engagemang hemligt 

även för sina närmaste.  

Brintorn menar att en kort period av optimistiska tankar sker i länder där störtandet av en 

regering har skett. Av resultaten i min intervjuundersökning kan jag se både de som tyder på att 

Brintorn har rätt men samtidigt finns det delar av resultatet som går emot hans analys.  Vissa 

anser att läget i landet inte kan försämras då de redan hade nått botten medans andra tror att 

landet kommer gå igenom en svår tid. Men majoriteten av svaren jag fick tyder på att 

människorna till en början var positiva men då jag utförde intervjuerna ett par månader efter 

revolutionerna så kan en del av dem ha kommit över den positiva fasen precis som Brintorn 

menar. 

 

6.2 Användandet av Facebook 

Enligt Sreberny-Mohammadi & Mohammadi är det inte förrän under vår moderna tid som 

medierna har haft en viktig roll i de revolutionära processerna. Detta är något alla mina 

informanter och även enkätsvar håller med om. Informant 2T som var delaktig i revolutionerna 

som skedde 2008 och de som skedde 2011 menar att det var media som gjorde att de senaste 

revolutionerna blev så stora. Detta beror på att hela världen har kunnat följa händelserna till 

skillnad från de som skedde 2008 och som även många Tunisier missade då de inte visades i 

medierna. Detta gäller även tidigare uppror i Egypten. Via Facebook har världen kunnat ta del av 

demonstranternas kommentarer och åsikter utan att detta censureras på samma sätt som det 

gjordes i de traditionella medierna i de berörda länderna. Det avstånd som fanns mellan 

avsändaren och mottagaren i spridningen av nyheter har via Facebook förminskat. Man kan lätt 

kontakta de berörda och sätta sig in i deras situation. Detta har förstärkts i och med att man via 

Facebook har kunnat sprida bilder, videoklipp och texter.  

Sreberny-Mohammadi & Mohammadi menar även att medierna kan vara et problem då de ibland 

bara visar en del av verkligheten, och ofta den del som gynnar staten. Men de tar även upp att 

medierna kan vara en lösning då de lyssnar till folket. De statliga medierna i både Tunisien och 

Egypten visade enligt flera informanter bara det som gynnade staten så därför var de inte till 

någon större hjälp i revolutionerna. Människorna kunde inte uttrycka sina åsikter i tidningar, 
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radio eller TV då de riskerade att fängslas och torteras om deras åsikter var emot staten. Därför 

vände sig många till Facebook och andra nya medier för att uttrycka sina åsikter. Men enligt 

Hjärpe så försökte makthavarna att även där stoppa dem genom att stänga av Facebook. Som jag 

nämnt tidigare så ville några av informanterna inte avslöja sina identiteter så att staten skulle 

kunna få tag på dem då de var aktiva på Facebook emot makthavarna.  

 

Internet har haft en stor betydelse i revolutionerna. Enligt vad Fenton tar upp i boken Re-

imagining democracy, new media, young people, participation and politics (2010) så har internet 

blivit en plats för olika grupper som är avsedda för att agera och invända mot specifika frågor i 

politiken. Internet används alltså för människor ska kunna uttrycka sina åsikter och för att skapa 

en opinion bland allmänheten. Det är även förklarat som en medierad aktivitet som strävar efter 

att öka människors medvetenhet, höja de röster som inte hörs, erbjuda social delaktighet, tillåter 

olika människor att gå samman och organisera sig och i slutändan används internet för att skapa 

social förändring. Internet är även en plats som mer eller mindre är kopplad till ungdomar.  

Många av grupperna jag har observerat på Facebook har haft just detta som Fenton tar upp som 

mål. Man har startat grupper för att öka människors medvetenhet om vad som sker bakom 

kulisserna och man försöker att genom dessa grupper utföra det arbete som medierna inte utför. 

Gruppskaparna, dvs mina informanter, har tagit upp alla de punkter som Fenton tagit upp. De 

vill upplysa människor, höja deras röster, stå enade emot makthavarna för att både skapa en 

social och politisk förändring. I enlighet med Fenton så är internet och speciellt de sociala 

medierna en plats främst för ungdomar, detta är något som både mina observationer på de olika 

grupperna och svaren från informanterna och enkäterna stämmer överens med.  

För att Facebookgupperna ska nå fram och slå igenom med diverse budskap krävs det att både 

gruppskaparna och medlemmarna är aktiva och engagerade i gruppen. Informanterna som är 

gruppskapare har engagerat sig genom att i första hand starta grupper på Facebook och i andra 

hand hålla grupperna aktiva genom att publicera dagliga inlägg gällande revolutionerna i form av 

bilder, texter och video. Men då de inlägg som publicerats berör revolutionernas dagliga 

händelser är det svårt att hålla grupperna aktiva de dagar det inte sker något i landet. I längden 

kan detta leda till att grupperna inte är så aktiva och att de till slut splittras. Utöver detta skapar 

gruppskaparna en kontakt med medlemmarna för att bilda en gemenskap i gruppen. Denna 

kontakt kan ske via Facebook, e-post eller telefon. Detta är något som Hjärpe tar upp, han menar 

att sms, telefoni och sociala medier är några sätt som får medlemmarna att hålla kontakten.  

Enligt författaren Xueming Luo i bokenUses and gratifications theory and e-consumers 

behaviors: A structural equation modeling study (2002) är ett av Uses and gratifications teorins 
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grundantaganden att publiken är aktiv i sitt internet användande. Att vara aktiv i detta fall skulle 

kunna innebära att man är delaktig i grupperna och publicerar inlägg, kommenterar och ständigt 

håller sig uppdaterad om vad som sker i exempelvis Facebook gruppen. Detta var bara möjligt 

under en viss tid i Egypten men då Facebook spärrades blev det omöjligt då staten till och med 

förföljde Facebook användare som var aktiva i sitt arbete emot staten. Därför använde man sig 

mycket av telefoni för att kunna kommunicera med människor runt om i landet. Detta var något 

som gällde även i Tunisien även om Facebook inte spärrades av. Att vara aktiv på Facebook 

innebar en fara för människorna därför kunde man inte planera träffar eller likande på Facebook 

utan sidan användes främst till att sprida revolutionernas nyheter. Att vara aktiv innebar för 

majoriteten av informanterna att bland annat uppmuntra folk till att delta i demonstrationerna. 

Detta har en stor betydelse för revolutionerna då folk behöver känna en styrka och gemenskap då 

de utför liknande revolutioner. Utan dessa känslor finns inget som stöttar dem till att 

demonstrera och de tvingas leva kvar i samma förtryck som innan.   

Hammargren tar upp att människor via Facebook och de övriga sociala medierna kan skapa en 

egen ”press” för att sprida sina åsikter. Man har alltså tagit saken i egna händer och många utför 

det jobb som medierna egentligen skulle utföra via Facebook grupperna. Men detta skulle inte 

lyckas om det inte fanns tillräckligt många tunisier/egyptier samlade på Facebook. Ytterligare en 

anledning till att Facebook användes så aktivt berodde på att det fanns många tunisier/egyptier 

samlade där. Flera av informanterna nämnde detta då de via sina grupper försökte nå ut med sitt 

budskap till så många som möjligt på en och samma gång. Detta tar Dominick upp då han skriver 

att människor använder sig av internet för att hitta människor med liknande intressen och mål 

och även för att skapa relationer med andra människor. 

Enligt min enkätundersökning svarade 4 av de 8 tunisiska respondenterna att Facebook har 

påverkat deras engagemang i demonstrationerna till mycket stor del. 2 av dem svarade att 

Facebook var den första plats de hade hört talas om revolutionerna och ingen valde de 

traditionella medierna under denna fråga. 5 stycken var medlemmar i grupper på Facebook som 

berörde revolutionen och 4 av de 5 var aktiva i grupperna.  

När det gäller egyptierna så svarade 9 stycken att Facebook påverkat deras engagemang i 

revolutionerna till mycket stor del medans 13 stycken svarade att Facebook var den första plats 

där de hörde talas om revolutionerna.16 Stycken svarade att de var medlemmar i en grupp som 

berörde detta ämne. 10 stycken av dem var aktiva i grupperna. Majoriteten av respondenterna var 

högutbildade och detta kan ha betydelse för deras aktivitet på Facebook då de troligen har 

tillgång till internet, vilket är ett måste om man ska kunna använda sig av Facebook. Tillgången 
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till internet var krav för att man skulle kunna besvara mina enkäter då dessa skickades och 

besvarades via nätet. Detta utesluter en stor grupp av befolkningen, nämligen de som inte har 

tillgång till internet. Denna grupp är ofta de lägre klasserna i samhället som är fattigt och 

förmodligen även de som var i störst behov av förändringar i landet. Om enkäterna hade spridits 

utan internet så att även de som inte har tillgång till internet kunnat besvara dem så hade den här 

undersökningen förmodligen fått ett annat resultat. Då skulle antagligen Facebooks roll haft en 

mindre betydelse. De ovan nämnda siffrorna visar att Facebook haft stor betydelse för 

engagemanget i revolutionerna. De visar även att Facebook haft lite större betydelse för den 

tunisiska revolutionen och för de tunisiska respondenterna. Detta märkte jag även av i 

kartläggningen jag gjorde över grupperna. Det var enklare att hitta grupper som berörde den 

tunisiska revolutionen än den egyptiska. Det fanns många fler tunisiska grupper. Detta syns även i 

tabell 1 och 2 som visar vilka grupper jag observerat. Tabell 1 som visar de egyptiska grupperna 

består av 8 grupper medans tabell 2 som redovisar de tunisiska grupperna består av 15 grupper.  

Även de tunisiska anhängarna var många fler än de egyptiska. Detta kan bero på att Tunisien var 

det första landet som startade denna våg av revolutioner. Detta skulle kunna betyda att landets 

makthavare inte hann uppfatta Facebooks betydelse och därför stängdes inte Facebook av. Enligt 

de egyptiska informanterna var Facebook bra bara till en början men senare stängde staten av 

sajten och hindrade människorna från att vara aktiva på sidan. Men en av mina informanter säger 

att detta endast var till revolutionens fördel så befolkningen blev ännu mer motiverade att 

demonstrera då de ständigt blev begränsade i sin frihet.  

Nelson skrev 2008 att den digitala tekniken kommer att skapa en snabb förändring i den arabiska 

världen, den kommer att skapa allt från protester till sociala samspel. Han skrev även att detta är 

något som kommer att märkas långt utanför de regionala gränserna. Vilket precis har skett, den 

digitala tekniken har haft en stor betydelse för de revolutioner och förändringar som har skett i 

Tunisien och Egypten. Men detta har tydligen inte varit något man kan förlita sig på fullt ut då 

staten har kunnat påverka tillgängligheten för en hel del av den digitala tekniken i länderna. 
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7. Slutsatser   

Detta kapitel kommer at knyta samman med undersökningens syfte och även svaren på 

frågeställningarna kommer att besvaras klart och tydligt. I slutet av kapitlet kommer 

undersökningens brister att tas upp. 

 Hur användes Facebook i de tunisiska och egyptiska revolutionerna?  

Facebook användes flitigt i de både revolutionerna. Nedan följer de punkter jag har fått fram 

genom min undersökning som svar på frågan. 

- Istället för traditionell media 

Facebook har använts istället för de traditionella medierna i länderna. Detta då de traditionella 

medierna styrs av staten och inte visar en neutral bild av verkligheten. Människor kan alltså inte 

nå ut till allmänheten genom att exempelvis skriva krönikor i tidningar och likande då detta skulle 

innebära att de kan häktas eller torteras då de uttryckt åsikter som går emot staten. Detta gör det 

svårt för människorna att nå ut till en stor grupp eller samla människor för att uttrycka sina 

åsikter. 

- Facebook grupper  

För att kunna nå ut till större grupper har man använt sig av grupper eller ”sidor” på Facebook. 

Detta har gjort att man kunnat samla människor med samma åsikter och Facebook har även varit 

en plats där man har kunnat uttrycka sina åsikter även om det ibland har varit under vissa villkor, 

mer om detta senare.  

 

- Publicering av nyheter  

Via de ovannämnda grupperna har främst gruppskaparna men även medlemmarna i gruppen 

publicerat nyheter angående revolutionerna dag för dag och minut för minut. Denna publicering 

har gjort att alla har kunnat ta del av nyheterna oberoende på vart man bor. Detta i sig har gjort 

att man från hela världen har kunnat följa revolutionerna.  

- Publicering av texter, bilder och video  

Inläggen som har publicerats i grupperna var i form av text, bild och video. De berörde allt som 

hade med revolutionerna att göra. En del publiceringar var angående demonstrationerna medan 

andra handlade om situationen i länderna. 

- Information om martyrer 

Flera grupper publicerade även inlägg gällande de som föll offer för demonstrationsvåldet och 
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främst de som blivit dödade då de uttryckte sina åsikter emot staten. Man har publicerat bilder på 

offren, vad som skedde då de blev dödade och ibland även offrens familjers åsikter. Men det var 

inte alla grupper som publicerade denna typ av information då det ibland kan vara svårt att få tag 

på information gällande martyrer då staten döljer detta och deras familjer är rädda att uttrycka sig.  

 

 Varför valde demonstranterna att använda sig av Facebook? 

- Frihet 

Bristen på frihet är en av de största anledningarna till varför de flesta av mina informanter och 

respondenter använt sig av Facebook och det är även den främsta anledningen till varför de 

deltog i revolutionerna. Facebook gjorde det möjligt att uttrycka sina åsikter fritt vilket var något 

mycket ovanligt för dem då de annars var ständigt bevakade. Friheten att publicera sina åsikter i 

form av text, bild och video var något som många strävade efter. Detta gjorde Facebook till en 

mycket bra plats för att ta vara på denna frihet och samtidigt nå ut till folk. Men vissa tyckte även 

att Facebook inte var den bästa platsen då friheten var begränsad då sajten kan blockera grupper 

och användare av olika orsaker.   

För att kunna uttrycka sina åsikter fritt har man alltså använt sig av Facebook. Att kunna 

publicera, kommentera och uttrycka sina åsikter var något unikt för Facebook i dessa länder.  

- Samla människor  

Ytterligare en anledning till varför man använt sig av Facebook är mängden människor som finns 

samlade på sajten. Då det finns många egyptier och tunisier på Facebook har sidan varit ett bra 

ställe där man kan nå ut till många människor samtidigt. Detta är något man vanligtvis skulle 

kunna göra via de traditionella medierna men då dessa i detta fall är styrda av staten så är friheten 

mycket begränsad. Man har använt sig av Facebook genom att främst starta grupper och ”sidor” 

för att samla människor med samma åsikter.  

 

- Förändring 

De ovannämnda punkterna har man främst gjort för att man velat skapa en förändrig i tillvaron. 

Man har valt att samla människor och sprida deras åsikter på Facebook för att visa hela världen 

vad människorna går igenom och samtidigt gå emot ländernas makthavare som arbetat på ett 

förtryckande sätt emot sina befolkningar. Majoriteten av mina informanter nämnde att de velat 

skapa en förändring för att de bär en enorm kärlek till sitt land och sitt folk som länge har fått 

lida.  
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- Uppmuntra människor 

Då man har samlat människor på Facebook har man arbetat för att uppmuntra dem till att delta i 

demonstrationerna för att skapa den förändring som de själva är värda. Man har även använt sig 

av Facebook för att öka människors medvetenhet då mycket av det staterna gör sker i hemlighet. 

Gruppskapare har publicerat information om hur människor torteras och hur korruptionen i 

landet växer. Man har spridit denna information för att väcka människor och på så sätt få dem att 

reagera och skapa en förändring.   

  

- Inflytelserik  

Ännu en anledning till varför man använt sig av Facebook är att sidan är inflytelserik i världen. 

Då det finns många från hela världen samlade på ett och samma ställe och då sidan bara växer så 

har Facebook varit en passande plats för att sprida åsikter och nyheter.  

- Identitet 

En mycket viktig punkt i användandet av Facebook är att man inte behöver avslöja sin identitet. 

Detta är något som har gjort att många skapat konton på Facebook med falska namn så att de 

kan uttrycka sina åsikter utan att detta får några konsekvenser.  

 

7.1 Undersökningens brister 

En av de största bristerna i denna undersökning var att få tillräcklig många enkätsvar och 

intervjuer. Enkäten besvarades av sammanlagt 27 personer från båda länderna. Detta var något 

jag inte räknat med då grupperna bestod av flera tusentals medlemmar. Därför hade jag förväntat 

mig ca 100 svar på enkäten. Att enkäten fick så få svar kan bero på flera olika saker. Det jag först 

misstänkte var enkätens språk. Till en början utformades enkäten på engelska men då den inte 

fick så stor respons antog jag att detta berodde på språket. Därför utformade jag samma enkät 

fast på arabiska. Men även denna gång besvarades enkäten av ett fåtal. Detta trots att jag 

publicerade enkäten i alla grupper som berörde revolutionerna, detta inkluderar både tunisiska 

och egyptiska grupper. Jag fick även hjälp av gruppskaparna att sprida enkäterna genom att de 

skickade enkäten till medlemmarna i gruppen.  

Att enkäten inte bevarades kan även bero på att den skickades ut en viss tid efter revolutionen, 

vilket kan betyda att människor inte var aktiva i grupperna efter revolutionerna.  

Ytterligare en faktor kan vara säkerheten och människors rädsla att trycka på vilken länk som 

helst då detta skulle kunna vara en länk som tar deras uppgifter och svar för att senare få tag på 

alla som deltar i revolutionerna eller arbetar emot staten.  
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När det gäller intervjuerna så fick jag endast tag på fem informanter som var villiga att delta även 

då jag försökte få tag på fler.  Jag skickade meddelanden på Facebook till alla grupper som 

berörde revolutionerna i hopp om att få gruppskapare att ställa upp på en intervju. Men tyvärr 

var det endast fem stycken som ställde upp även då jag skickade påminnelse till de som inte 

svarade.  

Att inte få ihop tillräckligt många enkätsvar och intervjuer är en mycket stor brist i denna 

undersökning. Men jag har så gott jag kan försökt få fler enkätsvar och fler intervjuer utan att 

lyckas. Självklart har detta en stor betydelse för undersökningens slutsatser då dessa inte kan en 

rättvis helhetsbild utan endast ett litet inblick över situationen. 

8. Förslag till framtida forskning 

I detta kapitel tas förslag på framtida forskning upp. Relevanta problemområden, syfte och 

frågeställningar kommer att diskuteras.  

I denna undersökning undersöks endast Tunisien och Egypten. Men då dessa revolutioner spred 

sig över många andra arabländer kan en fortsatt forskning vara en jämförelse mellan de länder 

som startat revolutionen och de länder som revolterade senare. Även där kan man undersöka 

Facebooks roll och även jämföra de länder där Facebook stängts av i mycket tidiga stadier av 

revolutionen och vilken betydelse detta har haft.  

Man kan också utföra en fortsättning på denna undersökning. Då skulle man kunna undersöka 

revolutionernas resultat och användningen av Facebook efter revolutionerna. Ytterligare en 

intressant punkt som man skulle kunna undersöka är hur revolutionerna drabbats då Facebook 

stängdes av. 

Ännu ett förslag är att jämföra mellan användningen av Twitter och Facebook i revolutionerna. 

Detta för att se vilket av alternativen som varit mest inflytelserik och haft störst betydelse i 

revolutionerna. 
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10. Bilaga 1 

Intervju frågor - Svenska 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Sysselsättning? 

4. Vad heter gruppen du skapade? 

5. Hur kom du på idén att starta en Facebookgrupp? 

6. Varför just Facebook? 

7. Vad fick dig att engagera dig i revolutionerna? 

8. Använde du dig av andra sociala medier? Vilka? 

9. Hur stor roll tror du att Facebook har haft i dessa revolutioner?  

10. Vad hade din grupp för funktion i revolutionerna? 

11. Var du delaktig i demonstrationerna? 

12. Samlades du och de övriga gruppmedlemmarna för att demonstrera gemensamt? 

13. Vilken relation hade du som gruppskapare med gruppmedlemmarna? 

14. Vilka aktiviteter utfördes i gruppen? 

15. Hur är det i landet efter revolutionerna? 

16. Är gruppen fortfarande aktiv nu efter revolutionen? 

17. Hur reagerade din familj och bekanta på ditt engagemang i Facebook? 

18. Ökade antalet medlemmar i gruppen efter revolutionen? 

19. Var killarna eller tjejerna mest aktiva i gruppen? 

20. Tog du upp information (bilder, namn osv) om de döda i gruppen? 

21. Publicerade du revolutionens händelser på gruppen? 

22. Vad var det för inlägg som publicerades angående revolutionen(Video, bilder eller texter)? 

Intervjufrågor - Arabiska 

 اإلسم

 كم عمرك؟

 ما هً وظٌفتك ؟

 ما اسم المجموعة التً أنشأتها؟

 كٌف حصلت على فكرة إنشاء مجموعة فً الفٌسبوك ؟

ك؟لماذا اخترت التعبٌر عن رأٌك من خالل الفٌسبو  

 ما الذي جعلك تشارك فً الثورة؟

 هل استخدمت وسائل اعالم اخرى للتعبٌر عن رأٌك؟ ما نوع الوسٌلة؟

 ما أهمٌة الفٌسبوك على الثورة؟

 ماهً اهداف مجموعتك من الثورة؟

 هل كنت تشارك فً التظاهرات؟

ات سوٌا؟هل كنت انت وأعضاء المجموعة تشاركون فً المظاهر  

 هل كنت كمؤسس المجموعة تتواصل مع كل األعضاء؟

 ما هً األنشطة التً نفذت فً المجموعة؟

 كٌف حال البالد بعد الثورة؟

ما زالت المجموعة كما هً ام تفرقت بعد الثورة؟ هل ماهً ردة فعل اهلك وجٌرانك من مشاركتك فً الثورة من 

الشباب أم ? المجموعة بعد الثورة؟ من اكثر مشاركة فً المجموعة خالل الفٌسبوك؟ هل تزاٌد عدد المشاركٌن فً 
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الشابات ؟ هل اعلنت اسماء وصور شهداء الثورة فً المجموعة؟ هل تم نشر احداث الثورة فً المجوعة؟ مانوع 

 االخبار التً نشرت؟ هل كانت عن طرٌق الفٌدٌو او الصور او الكتابة؟

 

11. Bilaga 2 

Enkätfrågor & enkätbrev – Engelska 

My name is Seema Al-Rufeye and I'm studying my last year at Karlstad University in Sweden. I am 

writing this moment my exam essay which is about the revolutions in Tunisia and Egypt. I would be 

extremely grateful if so many of you as possible could help me with my work by answering these 

questions. The questions are in English and it will just take a few minutes of your time. If you have 

any questions or comments please contact me via email seemaalrufeye@yahoo.com 

 Gender 

Male 

Female 

 

 Birthdate 

______________ 

 

 Education 

Elementary school 

High School 

College / University 

Other__________ 

 

 Employment 

Student 

Unemployed 

Pensioner 

Working 

- Where ___________________ 

Other __________________ 

  

 Were you active in the demonstrations? 

Yes 

No 

 

 Why? 

_____________________________ 

 

If you answered “No” to the above questions - The remaining questions are not relevant to 

mailto:seemaalrufeye@yahoo.com
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you and I thank you for your participation. 

If you answered Yes to the above questions – move on to the next question. 

 Where did you first hear about the demonstrations? 

TV 

Radio 

Newspaper 

Facebook 

Internet 

Friends / family  

Other _____________________ 

 

Were you a member of a Facebook group concerning this topic? 

Yes  

No 

 

 If you answered Yes, were you active in the group? 

Yes 

No 

 

 How much did Facebook affect your participation in the revolution? 

Very much 

Pretty much 

To some extent 

Was not affected at allz 
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12. Bilaga 3 

Enkätfrågor & enkätbrev – Arabiska 

 

. البحث الذي اعمل علٌه عنوانه هو دور الفٌسبوك فً ثورة تونس و مصر. اد فً السوٌدانا سٌماء الرفٌعً ادرس فً جامعة كارلست

راجٌن مساعدتكم لنا و شاكرٌن تعاونكم معنا. اامل مشاركتم فً مْل االستمارة التالٌة والخاصة اسئلتها عن الثورة مالحظة اذا رغبتم  .

  seemaalrufeye@yahoo.comاي استفسار مراسلتً على البرٌد االلكترونً 

 

 الجىش  .1

 ذوس 

 ًاوث 

 

 (الضىخ)ربزَخ الىالدح  .2

  
 

 المسحلخ الدزاصُخ  .3

 االثزدائُخ 

 ثبوىَخ 

  جبمعخ/ ولُخ  

 أخسي:  

 

 العمل  .4

  مىظف 

 طبلت 

 عبطل عه العمل 

 مزمبعد 

 أخسي:  

 

 هل شبزوذ فٍ المظبهساد؟  .5

 وعم 

 ال 

 

mailto:seemaalrufeye@yahoo.com
mailto:seemaalrufeye@yahoo.com
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 لمبذا ال؟لمبذا وعم؟  .6

 
 

 

أمب اذا أججذ ثىعم علً الضؤال اوزمل الً الضؤال , ألصئلخ المزجمُخ لُضذ ضسوزَخ, 5اذا وبوذ اإلجبثخ ال علً الضؤال زلم 

 الزبلٍ 

 

 أَه صمعذ أول مسح عه المضبهساد؟  .7

 الزلفزَىن 

 السادَى 

 الصحُفخ 

 Facebook 

 Twitter 

 Blog 

 سوذاإلوز  

  األصسح/ األصدلبء  

 أخسي:  

 

 هل شبزوذ فٍ مجمىعخ معُىخ مزعلمخ ثهرا المىضىع علً الفُضجىن؟  .8

 وعم 

 ال 

 

السجبء اوزمل إلً الضؤال  8إذا اججذ ال علً الضؤال زلم  9السجبء اوزمل إلً الضؤال زلم  8إذا اججذ وعم علً الضؤال زلم 

  10زلم 

 

عخ؟ مه خالل ازصبل زصبئل أو صىز أو فُدَى هل وىذ عضى وبشظ فٍ المجمى .9  

 وعم 

 ال 
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 إلً أٌ مدي أثس الفُضجىن علً مشبزوزه فٍ الثىزح؟  .10

 وثُسا 

 للُال 

 لُش علً اإل طالق 

 

 

 

 


