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Sammanfattning
Det vi vill undersöka i denna studie är huruvida de nya moderna kommunikationsmetoderna
kan hjälpa till att påverka sociala åtgärder som sociala rörelser. Det visar sig att de sociala
rörelserna är nära kopplade till användningen av modern kommunikationsteknik såsom
exempelvis mobiltelefoni och användning av internet, specifikt sociala nätverkssajter, när vi
studerar protesterna som pågår i både Syrien, men även resten av arabvärlden under denna
tidsperiod. Detta visades även när vi genomförde våra observationer på webbsidorna som
mobiliserar dessa möten. Det resultatet vi fick fram var att de nya kommunikationsmetoderna
och den nya utvecklade tekniken har bidragit till de kollektiva åtgärderna mellan individerna,
inte minst i Syrien men även resten av arabländerna, om inte resten av hela världen. Dessa
tekniska metoder har bidragit till informationsspridningen kring de pågående upploppen i
Syrien där de även har fått större möjligheter att organisera, dokumentera, mobilisera och
även rekrytera medlemmar till de sociala åtgärderna. De nya sociala rörelserna kunde tidigare
anses vara decentraliserade, tillplattade organisationer men som idag har utvecklats till att bli
en helhet som utgör ett globalt mönster utifrån de sociala rörelserna som vi studerat i Syrien
och arabvärlden.
Nyckelord:
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Abstract
What we want to examine in this study is whether the new modern communication methods
can help to influence social action and social movements. It turns out that the social
movements are closely linked to the use of modern communications technologies such as
mobile telephony and the use of the Internet, specifically social networking sites, when we
study the protests taking place in both Syria, but also the rest of the Arab world during this
time period. This is highlighted even when we make our observations on the web pages that
mobilize these meetings. The result we got was that the new communication methods and the
newly developed technology has contributed a great asset to the collective actions of
individuals, especially in Syria, but also in the rest of the Arab world, if not in the rest of the
entire world. These techniques have contributed to the dissemination of information about the
ongoing riots in Syria where they also have more opportunities to organize, document,
mobilize, and also recruit members for the social measures. The new social movements today
may appear to be somewhat decentralized, flattened organizations, but which today has
developed into a whole which is a global pattern from the social movements that we studied
in Syria and the Arab world.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Vi kom i vår undersökning fram till att de olika tekniska verktygen har hjälpt till att
organisera de olika demonstrationer som idag pågår i Syrien och resten av arabvärlden. Med
hjälp av olika nätverkssidor som exempelvis facebook, twitter, och skype har folket i dessa
länder kunnat dra nytta av teknologin genom att starta olika organisationer för
demonstrationer som har lett till upplopp. Dessa handlingar har tidigare varit begränsade men
med dagens teknologi har de kommit att bli globaliserade.
Varför är det så intressant att veta hur dessa påverkar dagens aktiva demonstranter? Vi anser
att utan denna tillgång till teknologin hade arabvärlden kanske inte kommit att hamna i denna
situation då de länder som idag står under upploppen (Jemen, Syrien och Egypten främst) har
bidragit till att vidarebefordra inte främst informationen via teknologin, men även viljan och
modet till att genomföra revolt mot landets regimer. Ämnet är intressant av den anledningen
att de flesta arabländer idag styrs av diktatoriska regimer, och folkets krav på frihet och
demokrati har funnits sedan länge tillbaka, men dessa aldrig vågat ageras ut i handlingar
tidigare.
Att följa arabvärldens utveckling genom dessa uppror är vad som gör vår uppsats även mer
intressant att studera i då vi tycker att det är viktigt för alla, oavsett ras, etnicitet eller ursprung
att leva i ett land med frihet och medborgliga rättigheter.

Förord
Denna kandidatuppsats utfördes på Södertörns Högskola vårterminen 2011 och motsvarar 15
högskolepoäng. Vi vill passa på att tacka vår handledare Nikolay Zakrahov för sitt
engagemang och handledning under uppsatsens gång. Vi vill också tacka våra respondenter
som ställt upp att medverka i intervjuerna men även varandra för ett fint samarbete där vi
båda ansvarar för alla samtliga avsnitt i uppsatsen.

Stockholm 2012-03-24
Kristina Ekwall & Sandy Kalo
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1 Inledning
Bakgrunden till arbetet presenteras här för att ge en informativ bild av uppsatsen. Därefter kommer
problemdiskussionen som är grunden till att vårt syfte presenteras. Frågeställningen kommer att
presenteras, vilka definitioner som är viktiga för uppsatsen anges samt ges en enklare förståelse för
uppsatsen.

1.1 Bakgrund
Den 17 december 2010 hällde en tunisisk gatuförsäljare med akademisk bakgrund, vid namn
Mohammed Bouazize, bensin över sig själv och tände på. Som protest mot ekonomiskt
obestånd och trakasserier från polisen och även de kommunala myndigheterna i hemstaden.
Dagen efter Bouazizes självtändning samlades ett antal människor till protester i staden Sidi
Bouzid för att protestera mot den behandling Bouazize utsatts för. Efter ett par veckor spreds
protesterna till hela regionen och till slut nådde dessa huvudstaden Tunis. Polisen använde
tårgas för att avlägsna demonstranterna och det finns bilder av detta förtryckt som dök upp på
sociala medier som Facebook och YouTube, och som bidrog till att sprida upproret.1
Den 14 januari, knappat en månad efter revolutionens början, tvingades Tunisiens diktator
Ben Ali fly landet, efter 25 år som president.2
Demonstrationerna som började i en liten stad i Tunisien uppmuntrade andra länder och
protesterna sträckte sig ut till andra arabländer som Egypten, Libyen, Jemen, och Syrien.
Dessa sociala rörelser fick stor uppmärksamhet i media och många diskuterade dem och kom
att kalla dem för Arabisk våren.

Arabiska våren kom som en chock för de sedan många år politiskt stabila länderna med långa
perioder av diktatoriskt styre. Man hade under denna långa tidsepok kommit att tro att dessa
folk är nöjda med sina härskare. United Nations Development Programmet, UNDP, har
rapporterat tre stora orsaker som hindrat utvecklingen och globaliseringen i de länder, vilka
är; för lite frihet, för lite jämställdhet och för lite kunskap.3 Det råder stor censur på de böcker
man läser och i media, allt var kontrollerat av regimen. Detta har medfört en brist på kunskap
om deras rättigheter som medborgare. Människor saknar plats att mötas fritt på för att
diskutera och kritisera den politiska situationen med kontroll och censur, och detta leder till
brist på yttrandefrihet i det civila samhället.

1
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I början av nittiotalet kom det massvis med satellittelevisioner som gav människor möjlighet
att veta om vad som händer i andra delar av världen. Efter tio år kom internet att bli allt
vanligare och gav unga människor i arabländer möjlighet till att kritisera och destabilisera
arabiska regimer och erodera deras makt. Cyberrymden går utanför gränserna för censur och
arabiska medborgare har gynnats av att få ta del av sådan information som lett till att arabiska
folket återfått förtroendet och hoppet för en bättre framtid.

En överblick över de länderna där folk har revolterat är Egypten, Libyen, Jemen samt Syrien,
och här märker man en gemensam omständighet med de tre gemensamma orsakerna som
United Nations Development Programmet, UNDP, nämnde. De har även rapporterat att det
finns en Facebook sida som kallar till demonstration, och som förstärkt idén att människor
kan, om de vill, ändra regeln till ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle.
Enligt viss statistik som i många tidningar presenterats, och upprepas av många analytiker,
visar de unga revolutionärerna i arabvärlden vara i åldrarna 17 - 35 år gamla4, och många utav
skribenterna betonar vikten av "Facebook" och all modern teknologi för att sammankoppla
den unga generationen, och att det möjliggjort och underlättar för dem att organisera sig och
mötas bortom censuren. De sociala nätverken har gett dem en plats för möte, dialog och
förkroppsligandet av sina krav. Detta är vad som hände i varierande grad i de flesta arabländer
som följd av den sociala rörelsen.5
När den arabiska våren inleddes var den inte förväntad att även uppstå i Syrien, då den våld
som de kom att bli bemötta med av regimen i sin tur skulle påverka revolutionen och dess
framgång. I vissa arabländer som Tunisien och Egypten utbröt revolterna tidigare än i andra
länder som Jemen, Bahrain och Libyen, som har näst intill samma kvalitet som Syrien på
förvaltningen. Flera artiklar pekade på händelsen som ägt rum i en stad som heter Daraa, där
människor demonstrerade den 18/3-2011 för att barnen som hade gripits tidigare då de skrivit
den kända logotypen, som står för "folk vill störta regimen”, på väggarna i deras skola.
Demonstrationerna möttes med skjutning av polisen och dödade fyra personer, och vid
begravningarna nästa dag öppnades också eld mot de sörjande och andra dödades även där.
Denna historia kom att upprepas vid varje demonstrationstillfälle på grund av att syriska
städer anslutit sig till organisationer för upproret.
Efter den 18/3-2011, som var den första dagen av upploppen i Syrien, förbjöd den Syriska
regimen all internationell media, med avsyning till internet främst, men även elektroniska
4
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kommunikativa nätverk som exempelvis mobiltelefoni förbjöds. Det är väldigt vanligt att
regeringen stänger av näten och telefonin inom de regioner som demonstrationer sker på.

Det främsta intresset för oss uppsatsförfattare var inte att undersöka hur den oväntade
kollektiva massan sammanfördes utan att undersöka de verktyg som använts för att
mobiliserar sig samt hur nyheter och filmer spreds till hela värden om de sociala rörelserna i
Syrien trots den strikta censuren av regimen, och vi kommer titta närmare på vilka
kommunikationskanaler som användes.

1.2 Problemformulering
Efter de första demonstrationerna i Syrien förbjöd den Syriska regimen all internationell
media, censurerade internet och elektroniska kommunikativa nätverk som exempelvis
mobiltelefoni. Det är väldigt vanligt att inom de regioner där demonstrationer förekommer,
stängs nätverk och telefoni ner för att kontrollera nyhetsspridningen om vad som sker i landet.
Det har dock visat sig vara svårt att förhindra att nyheter och filmer sprider sig ut i världen
med upprop och rapporter om massvåld som regimen utför. I denna situation blir det
intressant att undersöka hur uppror uppstår och vilken funktion de olika moderna
kommunikationskanalerna har för detta, även då internet och kommunikativa nätverk är
censurerade och all internationell media är avstängd från insyn. Uppsatsens fokus kommer
främst att läggas på social rörelse i Syrien och kommunikationskanaler som social media, dess
roll och funktion under stark censur.

1.3 Syfte
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka vilken påverkan och funktion de olika moderna
kommunikationskanalerna har på den sociala rörelsen i Syrien. Som bisyfte har vi valt att titta
närmare på hur aktivisterna upplever den stora censuren som regimen har på dessa
kommunikationskanaler.

1.4 Frågeställning
1- Till vilken grad har de nya kommunikationskanalerna uppmanat till sociala rörelser i
Syrien?
2- Vilken påverkan och funktion har kommunikationskanalerna för mobilisering och

organiseringen av sociala rörelser?
3- Hur upplever aktivisterna alla hinder i processen till upproren?
3

1.5 Avgränsning
Vi har valt att avgränsa vår uppsats till att undersöka endast modern kommunikation i termer
av social media inom de sociala rörelserna i Syrien. Vi ska intervjua aktiva syriska deltagare i
rörelser som bor i Syrien, och hur de aktivister som bor i Syrien upplever denna censur som
regimen utfört. Detta genomförs genom att svara på våra frågeställningar och våra
intervjufrågor samt genom observationerna som ska göras på Facebooks sidorna. Det finns
inte någon statistisk som kan visa oss hur många brukare i Syrien som använder nätet, därför
anser vi att observationen på Facebook ska ge oss en bild över demonstrationernas funktion,
ordning samt deltagare.6

1.6 Definitioner
1.6.1 Modern kommunikation
Modern kommunikation som exempelvis webben har kommit att bli en naturlig del av folkets
vardag idag. Det är lika självklart att sitta och blogga som exempelvis att gå ut på restaurang
för att äta middag. Det finns siffror som styrker påståendet om att en social rörelse sprids i
dessa nya kommunikationskanalers betydelse. Det som är ledande inom de nya sociala
medierna är internet. De sociala medierna tar sakta och markant över vår vardag, vilket de
även kommer fortsätta att göra framöver. Det blir allt vanligare att vi människor samspelar
med varandra främst öga mot öga, men även som tidigare nämnt bakom datorskärmen och via
internet. Social media är den nya trenden inte bara för privatpersonen men även för
exempelvis, företag, politiska partier, sociala organisationer osv. I alla branscher följer man
med i trenden för att inte bli bortglömt i denna nya uppkopplade vardag, där vi även har svart
på vitt att den sociala nätverkssajten Facebook är väldigt populär.

1.6.2 Facebook
Facebook grundades i februari 2003. Inom loppet av åtta månader lyckades hemsidan dra till
sig över 100 miljoner användare och består i dagsläget av 500 miljoner aktiva medlemmar.7
Facebook har utnyttjats för politiska kampanjer, bedriften av att organisera och kartlägga

6
7

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

4

sociala evenemang som demonstrationer, fester etc. Amerikas nuvarande president Barack
Obama använde även denna nya nätverkstjänst för att propagera för sig själv under valet.8
I Egypten kallade man den tidpunkten då de sociala medierna började resultera i revolter för
”facebook- revolutionen”, och dessa ger vår studie en förbättrad möjlighet till en förbättrad
förståelse för tillväxten och innebörden av de sociala medierna i arabvärlden.

2 Metod och material
Metodkapitlet beskriver tillvägagångssättet i vår empiriska undersökning. Kapitlet inleds med en
redogörelse av våra val av datainsamling, metoder och därefter vår användning av tidigare
forskningskunskap. Vi avslutar kapitlet med metodproblem.

2.1 Val av metod
Vi båda författare till denna uppsats kommer ursprungligen från Syrien. Vi har kunskap om
den syriska regimen men hade inte förväntat oss att dessa sociala rörelser skulle uppstå i
Syrien. Det underlättar för oss att vi kan använda vår kunskap i det arabiska språket och att vi
även kan hitta intervjupersoner genom våra personliga kontakter vilket bidragit till att vi fått
en mer verklig uppfattning om Syriens sociala rörelser. Vi är också medvetna om att detta är
ett helt nytt forskningsområde. Det saknas tidigare fakta och kunskap i böcker och artiklar
som kan utveckla vår uppfattning om detta ämne. Det är heller inte lätt att ha kontakt med
personer i Syrien utan att riskera deras säkerhet men vi beslöt oss ändå för att anta denna
utmaning med tanke på att vi med våra kontakter och vår kunskap förhoppningsvis kan nå ett
visst djup kring detta nya forskningsområde men vi värnar självklart om deras säkerhet och de
ställde frivilligt upp.

Utifrån vårt syfte valde vi att använda oss av den kvalitativa metoden som utmärks av närhet
till forskningsobjektet. Forskaren har som syfte att analysera den sociala verkligheten samt
söker att ta fasta hos människor och vi anser att denna metodologiska ansats är relevant för
vår studie.
Alan Bryman tar i sin bok ”Samhällsvetenskapliga metoder” upp egenskaper på den
kvalitativa forskningen och han skrev att det är deltagarnas perspektiv som är utgångspunkten
medan i den kvantitativa forskningen är det forskaren som styr och som utgår från sitt

8
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perspektiv.9 Den utmärks med att forskarens frågor söker efter beskrivningar av specificerade
situationer och handlingar hos intervjupersonerna. Bryman hävdar även att kvalitativ
forskning består av flera olika metoder såsom fokusgruppsintervjuer, deltagande,
observationer, semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Fördelen för oss att
använda oss av den kvalitativa studien är att den syftar till att ge oss en djupare förståelse för
modern kommunikation och dess funktion för social rörelse i Syrien. Flexibilitet såväl som
närhet till studieobjektet är en viktig del i det kvalitativa tillvägagångssättet. I en kvalitativ
intervju finns ofta en intervjumall innehållande frågor vilka forskaren tror är av vikt för
undersökningen, men utrymme lämnas även för samtal utöver dessa. Genom sådana öppna
och djupgående intervjuer hoppas forskaren finna bakomliggande faktorer av betydelse för
studien.10 Genom intervjufrågor ska vi försöka att skapa en djupare uppfattning om de syriska
aktivisterna och deras upplevelse under de omständigheter som de får erfara. Nackdelen med
denna metod kan dock vara att vi inte har lika stor möjlighet att återgå till våra intervjuade
personer för följdfrågor om sådana skulle dyka upp i undersökningsprocessen, då vi utför våra
frågor via facebook. Detta gör att vi måste vara ännu mer förberedda på att utforma frågor
som uppfyller uppsatsens syfte.

2.2 Urval av datainsamling
Vi hade från början tänkt intervjua tio personer som är aktiva i Syriens sociala rörelser vilka
personerna var rekommenderades av en vän som även själv är aktivist genom media. Han har
förklarat situationen i Syrien för oss och den risk som aktivisterna tar genom att delta i
upproren. Trots rekommendationen var det inte så lätt att skapa ett förtroende mellan
intervjupersonerna och oss då de är skrämda från säkerhetspolisen i landet och det som följer
med gripandet. Två personer tackade nej till intervjuerna, resten ville prata med oss på en
gång. En av dem rekommenderade att vi skulle skapa en kontakt på nätverket Skype, och det
gjorde vi. Detta var ett väldigt bra förslag då vi kunde förklara vårt studiesyfte samt att både
vi och dem kunde få direkt feedback när det gällde missförstånd om en fråga eller ett svar.
Detta bidrog till att några utav intervjupersonerna fick upp ett slags förtroende för oss redan
innan intervjuerna sattes igång. Vi valde att göra elektroniska intervjuer med
semistrukturerade intervjufrågor då vi dessvärre inte hade någon möjlighet att befinna oss hos

9
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Holme, I & Solvang, B (1997) s.14
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dem geografisk. Intervjufrågorna skickades ut via Facebook och blev även besvarade på
Facebook eller Skype.

2.3 Bearbetning
Hermeneutiken har vi valt som analysmetod i bearbetningen av det insamlade materialet.
Hermeneutiken betyder att forskaren utgår ifrån sina funderingar och tankar när han tolkar en
text.11 Hermeneutiken är en tolkningslära som används för att hitta den djupare uppfattningen
i en text och även samband i det som framstår där. Forskarens förförståelse spelar en viktig
roll i denna tolkningsmetod och syftet med tolkningen är att skapa en tillfredsställande och
gemensamt tänkesätt av textens mening. Eftersom syftet med studien som, vi har tidigare
nämnt, är att få uppfattning om vilken påverkan och funktion de olika moderna
kommunikationskanalerna har på de sociala rörelserna i Syrien med bisyftet att skapa
förståelse för hur aktivister upplever den omfattande censuren som regimen uträttat på
kanalerna, ansåg vi att tolkningsmetoden var lämpligt för vår uppsats. Forskningsprocessen är
på många sätt en tolkningsprocess. Tolkning av mening är en central del för alla
samhällsvetenskaper. Syftet med den hermeneutiska tolkningen är att hitta förståelse för
textens mening12 även med önskan om att kunna hitta en djupare förståelse för våra
intervjupersoners redogörelser.

Genom att tolka de olika teman förtroligt, och därpå tolka dem tillsammans, genereras en
”hermeneutisk cirkel” till de olika teman i förhållande till varandra samt att deras förhållande
till analysens helhet framstår tydligt. Vi började med att skriva ner intervjufrågor med olika
teman utifrån våra frågeställningar. Vi hade fyra huvudteman och de var: den arabiska våren,
organisatoriska kommunikationssätt, aktiviteter och ett personligt tema. Frågorna skrevs ner
på det lokala språket i Syrien, vilket är arabiska. Nästa steg var att skicka frågorna via
Facebook, där vi även insamlade materialet via samma kanal men även via Skype, och vi
sammanställde intervjupersonernas svar skriftligt allt eftersom. Bägge frågor och svar har
översatts till svenska för att kunna försäkra oss om att resultaten blir så tydliga som möjligt,
samt av högsta reliabla samt objektiva värde av dessa semistrukturerade intervjufrågor.

11
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2.4 Tidigare forskning
Utifrån syftet med denna uppsats, att studera vilken påverkan och funktion de olika moderna
kommunikationskanalerna har på de sociala rörelserna i Syrien och med bisyftet att skapa
förståelse för hur aktivister upplever den stora censur som regimen har uträttat på
kommunikationskanalerna, utgick vi inledningsvis med att söka i ett antal intressanta
litteraturer, vetenskapliga tidskriftartiklar osv. Vi upptäckte att pga att detta är ett nytt aktuellt
ämne, finns det brist på tidigare forskning. Vi har dock hittat tidigare uppsatser som är
relevanta till vårat studiesyfte.
En liknande studie av det vi undersöker har gjorts under våren 2011 på Göteborgs universitet.
Kandidat- uppsatsen ”Uppror i Arabvärlden, en studie i kommunikationskanalernas roll i
kollektiv handling” skrevs av Rezhem Karim.13 Syftet med studien var att undersöka hur
modern informations- och kommunikationsteknik påverkar det kollektiva handlande inom
ramarna för sociala rörelser. Genom att studera protesterna i arabvärlden 2011 och endast
fokusera på de sociala rörelserna i Norra Irak (en stad vid namn Suleimanya) genom att
observera på plats, kom uppsatsen fram till att fackliga strejker är relaterade till användningen
av teknik som exempelvis då mobiltelefoner och internet.
Resultatet visade att modern kommunikationsteknik hade gjort en omätlig tillgång till sociala
rörelser och individerna emellan världen över, som dessa förr verkade avvika från tidigare
kollektiva åtgärder. De nya kommunikationsteknikerna, i form av sociala medier, har använts
för spridningen av information, dokumentering, organisering och medlemsrekrytering för de
sociala rörelserna i arabvärlden. De nya sociala rörelserna som framkommit tenderar till att
vara decentraliserade och tillplattade enligt författaren. Han påstår att de nu är
självorganiserade och utgör en helhet med globala mönster, som framgår i arabvärlden av just
de sociala rörelserna.

Vi finner i denna uppsats flest likheter till vårt studiesyfte. Avsikten med vår uppsats är att
undersöka huruvida de olika kommunikationskanalerna hjälper till att mobilisera sociala
rörelser vilket är med största synnerlighet det som Razhem avsett att studera. Dock avvikande
från vår uppsats är att författaren geografiskt befann sig på platsen som han valt att studera,
vilket vi själva hade föredragit att också göra, men sedan bestämdt oss för att utföra studien på
distans. Den största troliga avvikelsen är att det i dagsläget råder stor censur från den syriska
regimen över internet och det syriska folket inte har åtkomst till all information som skulle
13
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kunna vara av betydelse för våran uppsats. Detta kan medföra risker för vår undersökning då
respondenterna inte alltid kan ge oss rätt information som de då inte har tillgång till.
Denna uppsats inspirerade oss av anledningen att den i så stor mån var lik vår uppsats
beträffande syfte och problemformulering. Razhem har även valt att observera uttalanden från
olika TV-sattelitkanaler från arabvärlden då studien utfördes under perioden som upploppen
fortfarande var ett nytt fenomen.
I boken ”Anatomi av den arabiska våren: de dolda aspekterna av dessa revolutioner” skriven
av Bassam Tiayrah (2011) hänvisar han till utvecklingen av revolutionerna i arab världen, och
hur dessa spriddes med snabbhet till gator och torg i olika arabiska huvudstäder.14 Författaren
har en bestämd utgångspunkt, vilket pekar på till revolutioner och folkliga uppror på det
tunisiska folket, efter förbränningen av martyren Muhammed Bouazizi, då han tände eld på
sig själv på gatan i sin hemstad som en reaktion av tystnaden mot de kränkningar och
trakasserier som rådde från den tunisiska regimen och deras byråkrati.
Händelsen blev början till de folkliga upproren på de tunisiska gatorna, som sedan spred sig
till egyptiska städer som även här utmanade landets härskare. Detta kom i stora drag att leda
till en revolution för resten av arabvärlden. Enligt författaren så var den

tunisiska

revolutionen till en början rop på hjälp från korruption, hyckleri, fattigdom och svält.
Reaktionerna och konsekvenserna som denna revolution fick, ingick inte endast i arabvärlden,
utan sträcker sig så långt som in i vissa gator i Europa och Asien.
Tiayrah (2011) observerade de viktiga gemensamma slagorden, som rebellerna krävde i de
arabiska gatorna, och dessa var t.ex. "folk vill störta regimen”, ”Lämna”,” Go" eller ”hålla
alla de ansvariga för den korruption som utövas mot sitt eget folk”.15 Dessa ord var de som
kom att ge folket styrkan för krav på frihet, yttrandefrihet och rätten att delta i beslutsfattandet
och genomförandet av nationella mål i styrning och utveckling. Han påstår att det finns en
rädsla hos det arabiska folket, då demonstrationerna oftast startas utav den yngre
generationen, vilka då ansågs vara oengagerade. Trots allt motvåld från staten så lyckades
dessa ungdomar fortsätta kämpa för sina rättigheter och ambitioner och fortsätta leva med
värdighet.

14
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Tiayrah (2011) hänvisar även till härskarna i den arabiska världen och ger oss samtidigt en
tolkning ur deras synvinkel av upproren som råder. De jobbar väldigt hårt med att försöka
förebygga syftena med demonstrationerna, vilka oftast är att störta regimen, då de flesta
samhällen oundvikligen kommer att hamna under omständigheter som i värsta fall liknas med
inbördeskrig, då de återspeglas med situationerna som uppstått i Jemen och Libyen
exempelvis.
Tyirarah’s studie (2011) instämmer med vår teori om att den stora spridningen av internet de
senaste tio åren har gett dessa unga människor möjligheten att kritisera och organisera sig
gentemot sina regimer. Det arabiska folket har dragit nytta av att använda sig av internet när
det kommer till upplysningar om vad som sker i omvärlden, då detta cybervälde inte har några
gränser. Han diskuterar att en fördel med att använda internet var att man kom i kontakt med
läckande dokument på webbplatsen ”WikiLeaks”, som visade bräcklighet i de rådande
regimerna, och det råder inga tvivel om att dessa har hjälpt till att blåsa upp engagemanget för
demonstrationerna hos ungdomarna i Syriens gator. Med detta hävdar författaren även vikten
av ”Facebook” och alla andra moderna kommunikationskanaler för att länka ihop och
sammanbinda dessa ungdomar i organiserandet av revolter bortom den arabiska regimens
censur. Han menar att social media ger dem en plats för möte, dialog, utförande och
förkroppsligande av sina krav.
Vi anser att denna bok kommer att gynna oss i förståelsen till huruvida de sociala rörelserna
verkligen kommer att påverkas av de olika kommunikationskanalerna, samt till vilken grad.
Vi delar författarens uppfattning vilket ger oss indikationer om att resultatet för denna
undersökning trots allt inte är så långt bort som vi hade väntat oss innan uppsatsens start.
Bidraget som vår uppsats kan ge till studien av arabiska vårens utveckling är kunskapen om
huruvida de moderna kommunikationskanalerna hjälper till att strukturera och organisera
olika slags demonstrationer och sociala rörelser. Ämnet är ännu aningen outforskat vilket
även ger oss större förutsättningar till att bidra med information till läsare som intresseras av
de sociala rörelserna och vill fortsatta forska inom just detta studieområde.

2.5 Förberedelse för observationer
Observationerna gjorde vi på olika Facebook sidor som användes av deltagare i rörelsen, med
förutsättningar att observationen på Facebooks sidor skulle ge oss en bild över deras funktion
och ordning samt deltagande. Detta för att Facebook uppfattas ge en stor påverkan på den
10

Arabiska våren och dessutom för att Facebooks sidor är lätta att följa. Varje sida vi besökte
leder till många andra sidor under rubriker som ex. ”Gillar”.

2.6 Etiska aspekter
Vi har använt oss av den etiska aspekten i vår studie som forskaren måste ta hänsyn till under
en forskningsprocess. Kvale tar i sin bok upp fyra etiska aspekter som är förbundna med de
olika stadierna i ett intervjuprojekt. Dessa aspekter är informerat samtycke, konfidentialitet,
konsekvenser och forskaren roll.16
Informerat samtycke innebär att forskaren informerar undersökningspersonerna om det syfte
undersökningen har och att undersökningspersonerna deltar frivilliga i undersökning och har
rätt att dra sig ur när de vill. Våra intervjupersoner upplystes om vårat syfte med
undersökningen via våran vän. Han kontaktade dem först för intervjun, och sedan kunde vi
komma i kontakt med dem för fördjupad förklaring för de som var intresserade av att delta i
undersökningen med hjälp av Skype.
Andra

aspekten

är

konfidentialitet,

som

innebär

att

forskaren

måste

skydda

intervjupersonerna och låta dem vara anonyma om de vill detta, trots att det kan göra problem
för forskaren.
Våra intervjupersoner fick veta att de kan vara anonyma. Vi ansåg att det var viktigt för att de
skulle känna sig tryggare, och vi tog hänsyn till den orolighet som de upplever från
säkerhetspolisen och deras rädsla för arrestering. Vi kunde inte fråga efter mer än ålder och
utbildningsnivå, men vi lämnade friviligt utrymme för ifall de självmant skulle vilja dela med
sig av mer information om sig själva, som kön eller vilken stad bor de i.
Den

tredje

aspekten

är

konsekvenser

och

innebär

att

risken

för

att

skada

undersökningspersonerna skall vara så liten som möjligt och forskaren måste ta ansvar för att
personen inte säger saker som denne kan ångra sedan. Detta inträffade vid två tillfällen med
våra intervjupersoner, då de två personerna hade svarat med detaljerad information om deras
koordinatorer som kan påverka deras säkerhet, och vi beslöt oss därför att vi inte skulle ha
med den informationen i vår studie. Våra undersökningspersoner kringgick även den lokala
proxyserveranslutningen och använde sig utav internationella proxyservrar vilket gav oss en
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bättre möjlighet att få fram svar på våra frågor då dessa servrar inte gick att spåras från den
syriska regimen.
Den fjärde aspekten är forskarens roll och innebär moraliskt ansvarfullt forskningsbeteende.17
Forskarens moral är avgörande för den vetenskapliga kunskapens beständighet och kvalitet i
de etiska beslut som fattas under undersökningens process. Denna etiska riktlinje tycker vi ha
tagit hänsyn till eftersom vi var medvetna om att ämnet är sensibelt, och att
intervjupersonerna fortfarande lever under hög grad av rädsla och jobbade under anonymitet.
Vi förmedlade även nödvändigheten om forskningen för att skapa utgångspunkter för det
aktuella ämnet.

2.7 Kritisk granskning av metod
För att kunna utvärdera vår undersöknings metodiska kvalitet och validitet på ett granskande
sätt kommer vi i kommande stycke redogöra för uppsatsens brister och krafter utifrån
reliabilitet, validitet.

2.7.1 Validiteten
Validiteten brukar definieras som överensstämmelse mellan teoretisk definition och
operationella indikatorer, en frånvaro av systematiska fel och att vi undersöker det vi påstår
att vi undersöker”.18 Detta innebär att forskaren i hög grad tar reda på de företeelser eller
variabler som ska analyseras och måste förhålla sig kritisk till all inflytande på resultat och
analysen i sitt jobb.
Med hjälp av frågeställningar och observationer fick vi ett fundament för insamling av data
som vi hade som syften att ta reda på. Vi försökte hela vägen att behålla oss kritiska till all
slag av inflytandet på resultat och analysen i vårt arbete, och vi ansåg att vi lyckades till en
viss grad eftersom god validitet innebär att en studie undersöker det den påstår sig undersöka.
I vårat fall gäller det alltså om vårat syfte är fullgjort samt om våra frågeställningar är
besvarade. Genom att ställa de frågor vi bifogar i bilagorna vill vi även påstå att vi höjer
validiteten i studien då vi har utformat frågorna specifikt för att komma så nära uppsatsens
syfte som möjligt. Vi vill påstå att validitetsnivån härmed är relativt hög i vår undersökning
med tanke på att våra undersökningsvariabler är få.
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2.7.2 Reliabilitet
Begreppet reliabilitet avser undersökningens tillförlitlighet dvs. till vilken grad vi skulle få
samma resultat, om studien genomförts vid en annan tidpunkt.19 Vi har använt samma
intervjufrågor vid samtliga intervjuer, som skickades via Facebook, och vi har varit
noggranna vid översättning av texten från arabiska till svenska för att komma fram till en god
reliabilitet. Vi hade under hela forskningsprocessen tänkt över vårt eget inflytande i form av
omedveten påverkan vid intervjuernas databehandling. Vi anser att genom att genomföra
studien med hjälp av elektroniska intervjuer (eller enkäter som man kan kalla dem för) höjde
vi reliabiliteten till vår studie då vi som uppsatsförfattare kunde hålla oss på en väldigt
objektiv plan och inte riskera att påverkas av kroppsspråk, uttryck samt tonfall som
intervjupersonerna kunde göra vid ett personligt intryck. Dessutom så höjde vi reliabiliteten
på undersökningen då våra intervjupersoner var ur ett slumpmässigt urval, där detta vidare
höjde svårigheten för ett påverkat studieresultat. Detta var inte lätt, eftersom att vi läst många
sorgsna historier av intervjupersoner om deras rädsla för tortyr ifall arrestering av
säkerhetspolisen skulle ske, och att de skulle behöva gömma sig hela tiden och bo i olika hem.
Historier om deras orolighet för sina vänner som var gripna, och deras vänner som var skjutna
av polisen i Syrien fick vi även ta del utav, vilket försvårade objektivitetsnivån en aning.
Det som har varit haft påverkan på vår studie var att det var ett aktuellt ämne som
informanterna fortfarande upplevde och de kanske själva inte hade kommit över situationen.
Vi arbetade för att öka validiteten genom att använda rika beskrivningar i form av citat för
viktiga berättelser från intervjupersonerna, de citaten kan leda till att läsaren själv kan skapa
sig en förståelse för intervjupersonernas historier.

3 Teori
Avsnittet handlar om en redovisning av många relevanta teorier. Avsnittet består av teorier som kan
relateras till vår undersökning. Syftet är att skapa förståelse hos läsaren för forskningsområdet.20

3.1 Det civila samhället
Det som krävs för att det ska finnas plats för ett civilt samhälle är först och främst en liberal
demokrati. Att poängtera innan definitionen av ett civilt samhälle, är att det består utav flera
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aktörer som är utformade på olika komplexa sätt, då just en av dessa aktörer ingår i kategorin
sociala rörelser.
Genom en god ekonomi och positiv tillväxt är hur det civila samhället tas till stånd då den
goda ekonomin bidrar till en jakande samhällsutveckling som i stora drag leder till att
invånarna inkluderas i utvecklingen och får ta del utav denna. I större drag beskrivs det civila
samhället som en orsaksfaktor till demokratisering och dennes process och en stabil och
fördjupad ekonomi/demokrati utvecklas genom detta civila samhälle. 21

3.2 Sociala Rörelser
Begreppet social rörelse kännetecknas ofta efter den demokratiska revolten som utfördes mot
makthavarna i den franska revolutionen under 1700-talet. Begreppet knyts samman med allt
ifrån rörelser som sker i storstäder, ute på landsbygden och även nu på senare tid kan det
handla om förändringar av olika konstruerade sociala situationer.22 Då människor hamnar i
det tillståndet där de inte har någon som helst påverkan på makthavare så kan en social rörelse
vara nyckeln till att försöka skapa en social förändring, genom att uppbåda en större mängd
människor.

Eyerman och Jamison anser att man bör betrakta sociala rörelser som kunskapande, då de
formas utifrån att frambringa kunskap. De anser att det är en process som utgörs av olika
organisationers och gruppers aktiva möten. Identiteten av de sociala rörelserna bildas främst
genom spänningar mellan de olika grupperna och organisationerna. De delar även upp
identiteten av sociala rörelser och ger den en motpart, det andra, vilken byggs upp i
interaktioner mellan grupperna och organisationerna. Exempel på dessa interaktioner kan vara
konfrontationer. Trots att kunskapandet är det specifika hos sociala rörelser menar Eyerman
och Jamison att de även kan betraktas som läroprocesser där rörelserna ständigt sätter spår i
samhället genom ny kunskap.23
Det som har varit bland de avgörande krafterna till att vårt samhälle omstrukturerats genom
tiderna är just sociala rörelser, och på grund utav detta har intresset för forskningen inom
sociala rörelser utökats och är idag utspridd över områden som, förutom sociologin,
samhällsvetenskap och statsvetenskap. När man forskar om sociala rörelser kommer man i
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kontakt med fem olika tankeskolor som är uppdelade mellan de amerikanska och de
europeiska tankegångarna. De tre första tankeskolorna benämns som: Kollektiv behaviorism,
Resursmobiliseringsteori och Politisk processteori, och dessa kommer från den amerikanska
forskningen. Identitetsparadigmet och Ny social rörelseteori är de europeiska studierna.24
Nedan kommer en redogörelse för hur dessa fem tanketraditioner har utvecklats i.

3.3 Kollektiv behaviorism
Detta var en tanketradition som kom att dominera studien av sociala rörelser fram till 1960talet. Den hade utvecklats av de amerikanska sociologerna Talcott Parsons och Herbert
Blumer, som även representerar den symboliska interaktionismen. Blumer hade publicerat en
”outline of collective behaviour” ett år efter att Hitler intagit makten i tyskland år 1934, och
beskrev där kriterierna för identitetsskapande. Parsons försökte i samma kontext förklara för
den engelsktalande delen av världen grunderna till rationellt beteende med sin artikel
”Sociological aspects of fascist movements”.25
Parsons ”… förklarar framväxten av sociala rörelser i termer av ”sociala spänningar” i
samband med den ojämna utvecklingen inom de olika handlingssystem som utgör ett socialt
system eller ett differentierat samhälle”.26

Denna konceptualisering är baserad på intresset och insikten om att människor agerar
annorlunda när de samlas i grupper, att de drivs till att agera spontant av någon anledning.
Denna tanketradition är inspirerad av Gustav Leobon och Sigmund Freuds teori om att
individen i impulsiva sammanhang som att sammanslutas i större grupper agerar annorlunda
än hur de skulle agerat ifall situationen sett annorlunda ut och de varit exempelvis ensamma.27
Inom den kollektiva behaviorismen så inriktar sig tankarna på två ledande tankesätt, och de är
symbolisk interaktionism samt strukturfunktionalistisk. Ur det strukturfunktionalistiska
tankesättet så anses det att sociala rörelser inträder då det sker förändringar i det sociala
systemet som rubbas och leder till civilt obalans i samhället. Detta skapar då påfrestningar för
den ojämna utvecklingen i samhället och resulterar då på ett eller annat sätt i sociala rörelser.
Det kan vara att effekterna utav de ojämna ombildningarna skapar klyftor och exkludering
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utav sociala grupper exempelvis, vilket då ger individer eller sociala grupper drivkraften till
att handla kollektivt.28

Herbert Blumer anser att sociala rörelser kan vara förutsättningen till att det råder
samhällsförändringar och att dessa rörelser utövar ett slags hot gentemot de rådande
regimerna i ett samhälle vilket är just anledningen till att sociala rörelser har så pass stor
inverkan.

29

Det finns skillnader i hur de olika sociologerna för tanketraditionens geografiska

områden uppfattar karaktären och styrkan i dessa sociala rörelser. Den västerländska
socialdemokratiska synen på de sociala rörelserna påverkade länderna och kunde bidra till att
nya rörelser växte fram. Skillnaden på de olika nationella arbetarrörelserna är en stor
förklaringsfaktor till de skillnader som finns till det sociologiska intresset och skillnaden i
styrkan på rörelserna mellan de europeiska länderna och USA. I Sverige, som var ett land utav
socialdemokratiskt styre, kom begreppet inte att betraktas som samhällsvetenskapligt då den
svenska arbetarrörelsen varit nära sammankopplad till den ”socialdemokratiska synen” sedan
länge inom den svenska sociologin.30

3.4 Resursmobilisringsteorin
I den amerikanska akademiska världen kom den kollektiva behavioristiska synen att utmanas
av det som numera är känt som resursmobiliseringsteorin. I denna teori utgår analysen från
organisationer, och inte från individen som den kollektiva behaviorismen gör.31

Det som kom att sätta grunden för resursmobiliseringsansatsen var en artikel vid namn
”Resource Mobilization and Social Movements; A Practical Theory”, skriven av John
McCarthy och Mayer Zald år 1977. Enligt dem i denna artikel så finns det en mängd olika
orsaksvariabler som har en avgörande roll för igångsättande av olika resurser, vilket vi citerar
en ur artikeln: ”samspelet mellan auktoriteter, rörelseorganisationen och publiken: medias
roll och involvering; förhållandet mellan arbetare inom en rörelseorganisation och
myndigheter; slagkraften i industristrukturen; dilemmat med taktik”.32
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Det var under 70-talet som resursmobiliseringsansatsen kom till utifrån studentrörelserna, och
det var även då som man kom ur banorna för den kollektiva behaviorismansatsen då
medborgarrättsrörelserna kom att gå förbi detta tankesätt. Avgörande inom detta tankesätt är
teorin om att det finns lagom med missnöje för den aktuella regimen i varje samhälle för att
kunna skapa en rörelse gentemot den. Det är dock inte gemenskapen i rörelserna som
definierar dess effektivitet utan förmågan att organisera och ansluta de gemensamma
intressena för mobiliseringen av rörelsen som ger den bäst möjliga effektivitet.33
”Framgång definieras som en funktion av hur tydligt organisatoriska mål definieras och hur
effektivt de tillgängliga resurserna – människor, material, och idéer – används både för att
mobilisera stöd och för att se till att de etablerade institutionerna tar målen som rörelsen ger
uttryck för på allvar”.34

Det som i artikeln nämns vara de sociala rörelsernas mest viktiga behov är organiseringen,
och därav beskriver resursmobiliseringsteorin att det är då organisationen gör en produktiv
tillämpning av de befintliga resurser som dessa resurser kan uppnå sina omtalade syften. Det
som ifrågasätts är då inte varför det kommer sig att vissa rörelser lyckas bryta sig igenom och
uppnå sina syften, utan man diskuterar hur det kommer sig att vissa frågor når fram bättre och
i större utsträckning än vissa andra rörelser. Det finns olika diskussioner om vad det kan vara
som är den avgörande faktorn för rörelsernas genomslag, men det som McCarthy och Zald
diskuterar är den rörelse som lyckas nå fram med att använda och nyttja sina tillgångar som
både arbetskraft och kapital.35

När det kommer till att rekrytera medlemmar till rörelserna så kan de befintliga medlemmarna
använda sig utav flera tillvägagångssätt. Face-to-face reklam, festivaler, demonstrationer och
konventioner kan vara ett sätt att värva medlemmar på. De deltar gärna i offentliga
arrangemang för att underlätta rekryteringsprocessen men man använder sig även utav media
som ett lockande tillvägagångssätt. Helst värvas medlemmarna då via Face-to-face attributet
då denna studie visar att det är av den bäst effektiva rekryteringsmetoden. Dessutom så kräver
organiseringen utav dessa rörelser oerhört mycket tid, uthållighet samt emotionellt
engagemang vilket kan leda till att arbetet av kartläggningen och planeringen inte tillsätts i
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sina fulla ändamål. De sociala sammanlänkningarna är en förutsättning för sociala rörelser i
värvningsprocessen, ju mer det finns utav det ena desto mer får dem utav det andra.36
“By face-to-face communication, we refer to all information, whether it be verbal or

nonverbal, that is imparted when two or more individuals or groups are physically present”.37
Sätten att sprida informationen på kan vara konceptuellt generaliserade i termer av om dessa
är ”face-to-face” eller om det är medierat. Genom just ”face-to-face” kommunikation kan vi
hänvisa till all information, oavsett verbalt eller icke, så förmedlas informationen bättre vidare
när det är två eller flera individer som är fysiskt närvarande. Den medierade
kommunikationstypen hänvisas dock för informationsspridning genom institutionell massa av
mekanismer så som radio, TV, post eller telefon. Korsklassificeringen av dessa två
dimensioner föreslår i allmänhet ganska tydliga och mikrostrukturella mötesplatser
informationsspridningen och rekryteringen för rörelserna.38

3.5 Identitetsparadigmet och ny social rörelse
”På ett ofta spektakulärt och utomparlamentariskt har en rad nya rörelser manifesterat sig i
offentligheten under efterkrigstiden: det gäller bland annat den nya freds- och
kvinnorörelsen, solidaritetrörelsen och miljörörelsen men också en rad ”lokalautonoma”
rörelser…”.39

Rörelsevågen under 60- och 70-talet kom att till stor utsträckning resultera i att
arbetarrörelsen dominerat och började bedriva politiska processer. Även detta är då ett resultat
av sociala rörelser och dessa hade kommit att förändra samhället under denna tid. Detta
medförde en ny livsstil för det dåvarande konsumtionssamhället, men vad som inte var väntat
var att detta var utgångspunkten för nya sociala misärer som vill ha mer utav ett samhälle och
kräver ytterligare sociala förändringar. Detta var ett faktum ingen kunde bortse ifrån. Det är
inte arbetarrörelsen som längre genomför förändringarna i ett samhälle utan det var de nya
sociala

rörelserna

som

var

det

nya

tillvägagångssättet

för

samhälleliga

och

strukturförändringar. Det är till stor del på grund utav detta som identitetsparadigmet kom att
utvecklas och även att kallas för ”teorin om nya sociala rörelser”.40
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Dessa rörelser har bidragit till att på olika sätt påverka det politiska styret och kommit att leda
till förändringar i den politiska dagordningen på olika sätt så som i handlingar och på
organisationsnivå. Dessa rörelser brukar även benämnas som de ”nya demokratiska
rörelserna” då aktivisterna för dessa rörelser har ingripit för att förorsaka och utvidga den
samhälleliga demokratin. I samband med de ”nya sociala rörelserna” som var relaterade till de
politiska frågorna miljö, fred och feminism, har det på samma gång skett en
internationaliserad ökning av de gamla sociala rörelserna, framförallt arbetarrörelsen. Detta då
genom etablerandet av främst socialistinternationalerna men även fackföreningarna.41
Alberto Melucci är en italiensk sociolog som anser att dagens sociala rörelser inte utspelas i
samma syfte som de brukade göras. Idag upprätthålls och organiseras sociala rörelser för
självförverkligandet av vardagslivet hellre än att åtgärda politiska ståndpunkter enligt
Melucci. Han påstår att fokus har skiftats över till de ekonomiska instituten världen över och
tillägger att detta kan komma att medföra komplikationer ifall vi inte använder sociala rörelser
ur dess ursprungliga syfte. Det är språket och kulturen som håller ihop ett globalt samhälle,
och samma redskap använder även rörelserna för mobilisering.42

3.6 Politisk processperspektivet
När vi studerar det politiska processperspektivet har vi tre analyserande tankegångar vi tar till
hänsyn, vilka är politiska möjlighetsstrukturer, mobiliseringsstrukturer samt kulturell
inramning. Den sistnämnda anses vara grundpelaren till hela studien av sociala rörelser, inom
det politisk processperspektiv- tänket. Det kan uppfattas som en svårighet att skilja dessa tre
tankegångar åt då de är likvärdiga, men underlättar jämförelserna mellan uppgångarna och
framgångarna länder emellan, anser de flesta företrädare ur denna skola.43
Sociala rörelser uppstår för att de kan, och om man vidgar på möjlighetsstrukturerna, blir
staten tvungen att agera i motdrag. Fortsätter dessa rörelser med sina protester och
demonstrationer tillräckligt länge utan att bli mättade av statens motdrag kan detta utvecklas
till att rörelserna resulterar i ett politiskt parti. Ett exempel på detta har vi idag i Sveriges
riksdag med miljöpartiet. Just utav likvärdiga skäl kommer dessa rörelsers engagemang att
stärkas hellre än att hämmas från de rådande politiska systemen.44
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Vidare är det väsentligt att studera rörelsernas olika organiseringsformer och strategier för
mobilisering, och en stor del utav förklarandet av sociala rörelser via politisk
processperspektivet

sker

via

just

dess

mobiliseringsstrukturer

(väldigt

likt

resursmobiliseringsansatsen). Människor med ömsesidiga mål kan sammanslutas, mobilisera,
och utveckla sociala rörelser genom just mobiliseringsstrukturer. Utan erfarenheten av
historien och mobiliseringsstrukturerna kan dessa rörelser ej formas eller utvecklas.45
Internet har kommit att sätta käppar i hjulet för forskningen om sociala rörelser. Då internet
ger rörelserna möjlighet att utsträcka sig ur större geografiska områden har forskningen kring
mobiliseringsstrukturernas riktning kommit att ta en vändpunkt. Nu inriktar man sig i studien
mer på hur dessa ”lösa” grupper mobiliserar sig då man förr skådat dessa som formella
nätverk och organisationer. Med andra ord har utvecklingen lett till att rörelsernas
mobiliseringsstrategier blivit mer lösa och stukade, när de förr brukade vara mer hierarkiska.46

4 Empiri
I empiri-delen presenteras insamlat material som har relevans för uppsatsens syfte. Avsnittet börjar med en
historisk bakgrund och därefter presenteras vår egen observation . I den sista delen presenterar vi intervjuerna
som har gjorts .

4.1 Syriens historia och politiska bakgrund
Vi ansåg att en kort beskrivning om syriernas moderna politiska historia kan skapa en
förståelse för den nuvarande politiska situationen i Syrien, och vi delade in kapitalet till två
avsnitt som motsvarar ett historiskt tidsavstånd vardera.

4.1.1Före Baath-partiet
Syrien har varit under det ottomanska imperiets välde från år 1516 till år 1919, men blev
självständigt ett år efter det första världskriget. Efter detta klev Frankrikes trupper in i landet
och tog över Syrien, men år 1946 vart de helt och hållet självständiga efter att de Franska
trupperna lämnat landet. Syrien fick utstå decennier av strider och kaos som konkurrerande
fraktioner och slog över kontrollen på landets regering efter självständigheten 1946. Denna tid
var en tid av kupper, och intermittent civilt styre under vilket armén upprätthållit en vakande
närvaro i bakgrunden. Från februari 1958 till september 1961 gick Syrien och Egypten med i
Förenade Arabrepubliken (UAR). Växande syriskt missnöje framkom till det egyptiska
45
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herraväldet och resulterade i en militärkupp i Damaskus och Syrien utträtts från UAR. En
annan period av instabilitet följde, med täta utbyten av regeringen.47

4.1.2 Efter Baath-partiet
Den arabiska socialistiska uppståndelsen, Baath-partiet med en sekulär, socialistisk, arabisknationalistisk läggning tog kontroll över landet under kuppen i mars 1963, som även ofta
kallas Baath-revolutionen. Baathpartiet hade varit aktivt i mellanöstern sedan slutet av 1940talet och en Baath-kupp hade ägt rum i Irak en månad före Baaths maktövertagande i Syrien.
Det fanns olika praktiker inom Baathpartiet tills maktövertagande av dåvarande
försvarsminister generallöjtnant Hafiz Al-Assad intog sin titel efter en oblodig militärkupp i
november 1970. Intern konflikt uppstod mellan Baathpartiets mer moderata militära gren och
mer extremistiska.48

Al-Assad försökte snabbt skapa en auktoritär regim där makten skulle koncentreras i egna
händer. Hans trettio år av ordförandeskap präglades av en personkult, som utvecklats för att
behålla kontrollen över en potentiellt bångstyrig befolkning och för att skapa sammanhållning
och stabilitet för regeringen. Dominansen av Baathpartiet innebär en socialistisk struktur i
regeringen och ekonomin, där det militära var grund för regimen. Regimens stabilitet säkrade
ytterligare militären, säkerhetspolisen och undantagslagen, som infördes som ett resultat av
den då pågående konflikten med Israel.49

President Hafez Al-Assad regerade Syrien i nästan 30 år, och förbjöd alla andra politiska
partier i landet. Kontrollen var total, det var tillräckligt med att man uttalat sig mot regimen så
kunde man se fram emot att spendera många år i fängelse. Detta var för att skapa rädsla för
regimen. Det mest extrema exemplet är det brutala kurrandet av det muslimska brödraskapet
1982, som protesterade mot staten. Dessutom drabbades landets ekonomi och framsteg
hindrades av en överbemannande, ineffektiv offentlig sektor som drevs av det Baathpartiets
dikterade.50

Hafiz Al-Assad dog år 2000 och blev snabbt efterträdd av sin son Bashar Al-Assad, och efter
det ändrades konstitutionen för att minska den obligatoriska minimiåldern för ordföranden
47
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från 40 år till 34 år, vilket var Bashars ålder då han intog sin titel som Syriens diktator. Bashar
var då utsedd av Baathpartiet och valdes till president i en folkomröstning i vilken han valdes
enhälligt. Till en början verkade den yngre Al-Assad göra ekonomiska och politiska reformer.
I början jublade människor och hade stora förväntningar men han kom att styra landet i likhet
med sin far, eftersom själva systemet är byggt på korruption, och att alla sektorer är under
kontroll av presidentens familj. Efter en kort period av avspänning och öppenhet återgick man
till det gamla; det verkar som om att alla förbättringar skjuts upp ett tag till.51

Regeringen och det styrande Baath-partiet äger och kontrollerar en stor del av den lokala
median. Kritik mot presidenten och hans familj är förbjudet och den inhemska och utländska
pressen är censurerade. Staten utövar strikt Internet-censur och blockerar många globala
webbplatser som kan innehålla lokala klagomål som bland annat Facebook och YouTube,
samt webbplatser för den inhemska oppositionen. 52

Syrien är som tidigare nämnt ett samhälle med flera etniska och religiösa grupper. De etniska
grupper som utmärker sig mest är araber (90%), kurder (9%) och även syrianer, assyrier,
armenier, tjerkesser, och turkmener. Religioner i landet: sunnimuslimer (74%), alawiter
(12%), kristna (10%), druser (3%) och ett fåtal antal andra muslimska sekter, judar och
Yazidiser.53

4.2 Webbsidor
Vi bestämde oss för att göra en observation på Facebooks sidor då vi ansåg att det ska ge oss
en bild över deras funktion, ordning och antalet deltagare, samt att vi kan ställa många
intervjufrågor kring detta, som vi ansåg kunde besvara våra frågeställningar och ge kunskap
om Facebooks funktion på Syriens sociala rörelser. Presentationen av sidorna är en
presentation av hur de själva beskriver den organisation de bedriver, vilket vi förmedlar i en
kort sammanfattning nedan.

Vi blev rekommenderade av en vän att besöka den första aktivistsidan på internetsajten
facebook, vid namnet Syrian day of rage,54 där vi utförde en virtuell observation den 3/1151
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11. Sidan framförde sin information på arabiskt och på engelskt språk, där det framgick att
webbsidan etablerats den 29/1-11. Syftet med sidan uttrycks i följande citat: ”Our main goal
of this page is the freedom in Syria. The freedom in Syria is a DREAM we used to have
everyday”.
Genom att undersöka sidan upptäckte vi att sammanlänkande sidor även användes på ryska,
tyska, franska och svenska.55 Denna sida är den största med ca 320 000 medlemmar.
De beskriver sig själva som unga syrier från alla delar av landet, som arbetar med
samordningen och samarbetet mellan de olika aktörerna i revolutionsprocessen. Detta för att
uppnå målen för revolutionen, där det första är störtandet av Bashar al-Assad, för att upprätta
ett civilt demokratiskt och fritt styre, som har plats för alla syrier oberoende av ras, religion,
eller utseende. Ett medgivande till all media gavs i slutändan med tillåtelsen att publicera all
slags innehåll från evenemangen på denna webbplats.

SNN – Sham News Network är en webbplats där aktivisterna sänder in sina videoklipp från
mötesplatserna och av denna webbsida framgår att man har ca 15 000 deltagare och på
arabiska ca 200 000 deltagare. På webbsidan Syrian Revolution Photos fann vi massvis med
bilder från demonstrationsområdena där det var bilder på ex. plakat för att åskådliggöra
situationen.56
Från denna sida länkades vi till en sida som heter The Syrian Revolution Ethics,57 där man
beskriver sitt mål som: ”Vi kommer att arbeta tillsammans för att stärka vår vision, som så
länge kännetecknat oss bland världens regimer. Med år av korruption, mutor och svält
kommer ingripande mot dessa dåliga ståndpunkter se till att du följer honom, tillsammans
hand i hand”.
Vi fann dessa sidor inspirerande och användbara då vi får uppleva och komma närmare vårt
studieområde, inte endast genom våra intervjupersoner, utan även via dessa sidor som är så
stark känslomässigt engagerade med att skriva poesi, ladda upp filmer och bilder m.m.

Ett annat namn som man ofta hör i media, som exempeltis i televisionsfrekvenser som BBC
och Aljazera, är Local Coordination Committee of Syria, (LCC).58 Som en beskrivning av
55
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sig själva skriver de att de är människorättsaktivister och journalister som har varit aktiva i att
tillhandahålla tillförlitlig information till arabiska och internationella medier sedan början av
de syriska upproren. Verksamheten uppstod av lokala kommittéer i städer över hela Syrien,
som tog ansvar för möten, samt planera och organisera evenemang på marken i sina egna
samhällen. De arbetar som ett paraplyorganiserat nätverk med medlemmar från de flesta
större städer men även många mindre städer över hela Syrien som hjälper till att synkronisera
verksamheten i kommittéerna, rörelser på marken och politiska ställningstaganden genom att
publicera gemensamma uttalanden samt att mobilisera flera demonstranter, utveckla
oppositionens strategier och presentera enhetliga krav. Sidan är väl organiserad med
publiceringar och nyheter på arabiska samt engelska, med stora logotyper som bekräftar
vilken stad/region statusen gäller.

Webbsidan Freedom days uppstår av många grupper som kämpar för ett fredligt och ickevåldsligt civilt motstånd för att få ner regimen och få frihet i Syrien, oberoende av politiska
och ideologiska ramar. Som en introduktion av deras verksamhet skrev de ”med en hand
presterar man inte mycket. Med en idé kommer regimen inte att falla . På vägen till kampen
för det fredliga civila bemötandet träffas vi. Att höra allas röst. Upphöjda är vi för att se alla.
Hand i hand fram till störtandet av regimen och uppbyggnaden av Syrien tillsammans. Vi
utgår från vår tro på vår rätt till liv, värdighet, och vår rätt till yttrandefrihet”. 59

En grupp inom organisationen freedom days är Sayfety and balance som förklarar hur de
stöder fredlig rörelse för det syriska folket, och detta gör de via tre metoder:
1. En säker och fredlig metod baserad på solidaritet och mekanismer för kumulativt arbete i
samhället.
2. Metoder som har psykologiska effekter på den syriska regimen för att skapa sociala
fenomen som skulle förvirra och påverka balansen.
3. Att behålla balansen i den syriska regimens ekonomi genom att använda metoder som inte
påverkar Syriens ekonomiska system för att inte orsaka någon skada till folket.
Metoderna bygger på mekanismen för kumulativt arbete i samhället, och genom tillväxt av
kvantmekaniska kumulativa arbeten ökar de psykologiska effekterna på den syriska regimen
59
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och dess ekonomi, vilket i sin tur kommer att påskynda genomförandet av friheten.60

Sayfety and balance betonar att metoderna ska ta hänsyn till säkerhet för varje deltagare från
säkerhetstjänsten och polisen men även att upprätthålla balansen i det syriska samhället så att
dessa metoder inte skapar några sekteristiska drag eller andra metoder som kan rubba
balansen i samhället. I deras fredliga rörelser har de ett rörelseschema som heter freedom
calendar, och varje vecka bjuder de på en aktivitet som hela samhället kan delta i. Det kan
vara aktiviteter som exempelvis att folk inom samma geografiska område kommer överrens
om att släcka ljusen tillsammans under en viss tidsperiod, vilket resulterar i ekonomisk
bojkottning av regimen. Marknadsföringen för dessa evenemang kan även ske via
broschyrutdelning m.m.

4.3 Våra observationer
Vid första dagen av observerandet märkte vi att samtliga sidor, och personliga profiler på
nätverkssajterna hade en bild publicerad utav en äldre man. Denne man är en italiensk präst
som bodde i Syrien under 1980-talet, och på grund av hans stöd till upproren, förbjöd den
syriske regimen att han reser tillbaka dit. Han har även blivit tilldelad en dag i almanackan att
hyllas, och det är en söndag som kommit att kallas Fader Paolos dag utav aktivisterna.
Måndagen den 4/11-2011 fortsatte vi med observationerna och vi såg att profilerna ändrat sina
bilder till bilder som kallade till Strike pga. att det var en strejk ställd att utföras den 11/122011, så vi kunde uppfatta att det fanns någon grad av samarbete mellan sidorna även då
sidorna hade olika mål.
På de flesta sidor vi besökte fann vi inga namn till vem som står bakom profilen, utan endast
en mail adress. De angav inte sina riktiga namn utan gick oftast ut med smeknamn som
exempelvis ”Syrian Tiger” osv. Det finns sidor på webben som visar vilka män som är
angripna av säkerhetstjänsten, och namn på många utav de som bara försvinner spårlöst. De
flesta webbsidorna har samma videofilmer uppladdade som de vi hittar uppladdade på
Youtube. Filmerna visar hur demonstrationerna går till och hur poliser och militären handskas
med demonstranterna på gatorna. Filmklippen är aningen aggressiva och hårda och därav
blivit censurerade, så vi utanför landet ser endast en ytterst liten del i internationell media i
jämförelse med vad som verkligen pågår.
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Det finns hur många sidor som helst, många är bra organiserade, och varje sida leder till andra
sidor, så vi hade inga större svårigheter med att följa dessa. Många sidor är mer kompetenta
och framför sina meddelanden via videos, nyheter eller bilder, och rörelserna på marken har
även kommit att utveckla oppositionens strategier.

4.4 Intervjupersoner
Som vi nämnde tidigare är personerna i Syrien uppskrämda från säkerhetspolisen och
gripandet, och det krävde att vi verkligen tog deras säkerhet på allvar. Vi tog hänsyn till detta
genom frågorna vi ställde dem, då vi frågade om utbildningsnivå och intressen, och när det
gäller åldern delade vi in dem i olika åldersintervaller och det är dessa vi hänvisar till då vi
beskriver åldern som vi använder oss utav i presentationen av intervjupersonerna nedan.

Person 1: är en journalist som ingår i åldersintervallen 35-45 år. Han har en utbildning på
universitetsnivå. Hans bidrag till rörelserna är att genom nyhetsmedier publicera regelbundet i
pressen, främst elektroniskt som visas i media. Han kommenterar händelserna och analyserar
dem. I början av rörelsernas uppkomst arbetade han med en grupp aktivister, som utgör en
snäv krets av författare och journalister. Dessutom tillhandahåller han oss med nyheter och
videoklipp som kommer till oss via dessa mediekanaler.
Person 2: är en man mellan 25-35 år, och har en övergymnasial utbildning. Hans bidrag till
rörelserna är att överföra nyheter om händelserna i Syrien på Twitter, YouTube ,Facebook
och Skype, samt att delta på demonstrationer.
Person 3: är en kvinna mellan 18-25 år, och har en övergymnasial utbildning. Hon
demonstrerar i första hand, och via sociala nätverk överför nyheter om demonstrationerna på
plats till andra deltagare i demonstrationerna.
Person 4: är en man mellan 25-35 år och har magisterexamen inom farmaceutisk kemi. Han
organiserar evenemangen på marken, går med i grupper som aktivist på Facebook. Deras
målsättningar är att bilda arbetsgrupper för att stödja utvecklingen av revolutionen via
Facebook och skype, samt att videor om händelser distribueras till nyhetssidor.
Person 5: är en man mellan 25-35 år och har ingen högre utbildning. Genom IT hjälper han
till med genomförandet av stödinsatser till de människor som är i behov av det när det gäller
pengar, mat, kläder och osv. Han hjälper även till att överföra nyheter om händelserna från
Syrien till Twitter, YouTube, Facebook och Skype.
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Person 6: är en man mellan 25-35 år och har en kandidat examen. Han medverkar i rörelsen
på olika sätt.
Person 7: är en man mellan 25-35 år och har en kandidat examen. Han överför nyheter om
händelsen från Syrien till Twitter, YouTube, Facebook och Skype, samt deltar i
demonstrationer.
Person 8: är en kvinna mellan 18-25 år och hon är högskolestudent. Hon är administratör i
gruppen Freedom days, som uppstår i kombination av många andra grupper, allt för kampen
för en fredlig och icke-våldsligt civilt motstånd för att få ner regimen och få frihet i Syrien,
oberoende av politiska och ideologiska ramar.

5 Resultat och analys
I följande kapitel presenterar vi en redovisning av vårt studieresultat utifrån olika teman som nämns i
våra frågeställningar samt de teoretiska begrepp och tidigare forskning som beskrivits i förgående
kapitel.

Vår undersökning har haft till uppgift att genom intervjufrågor och intervjusvar, samt
observationen på de syriska sidorna på Facebook, samla information och reflektera kring de
sociala rörelserna i Syrien, men även att belysa hur sociala medier har utnyttjats inom de
sociala rörelserna. Analysen kommer att sammanställa de svar vi lyckats samla ihop och som
även kopplas till de teorier vi valt att utgå ifrån, för att därifrån kunna ge ett svar på våra
frågeställningar: Till vilken grad har de nya kommunikationskanalerna uppmanat till sociala
rörelser i Syrien? Vilken påverkan och funktion har kommunikationskanalerna för
mobilisering och organiseringen av sociala rörelser? Hur upplever aktivisterna alla hinder i
processen till upproren?
Många av respondenterna har svarat på frågan; vad ligger bakom demonstrationerna i Syrien
och att det pågår en revolution mot det diktatoriska styret? Vi fick kortfattade men tydliga
svar som; orättvisor, korruption och förnedring till medborgarna.
”Vad som händer nu är den folkliga revolutionen mot tyranni och diktaturer, och jakten på
folkets rätt till självbestämmande. Det är strävan att uppnå en fredlig rotation av makt
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och tillgång till den civila staten som kan uppnå rättvisa, värdighet, och frihet för alla sina
invånare”.61
De flesta av respondenterna anser att en samlig av sociala, ekonomiska och politiskt problem
har lett till en explosion av det politiska systemet och en upplösning av det sociala systemet.
De diktatoriska regeringar och makthavare visade sedan flera år tillbaka inte någon utveckling
eller lösning för de ackumulerade problemen.
”… Ideologier och principer som dessa stater stöder utvecklades inte i takt med den moderna
utvecklingen eller den officiella diskursen, utan de flyttar bort från verkligheten och leder till
att den unga generationen inte tror på slagordens effekt… Den kulturella klyftan mellan
generationerna har gjort den yngre generationen, som är majoritet, mer intelligent och
dynamisk än regimens byråkrati som bygger på favorisering av de egna, och inte på
kompetens”.62
Enligt Eyerman & Jamison så växer sociala rörelser fram i termer av ”sociala spänningar” och
dessa utgör ett system utav olika handlingsmönster i den ojämna utvecklingen av ett
differentierat samhälle. Som tidigare nämnt förklarar Parsons till rationellt beteende i sin
artikel ”Sociological aspects of fascist movements” .63
Enligt honom kan det vara effekter av de ojämna ombildningarna som skapar klyftor och
exkludering inom sociala grupper, vilket exempelvis då kan ge individer eller sociala grupper
drivkraften till att handla kollektivt.64
Den första sidan på Facebook som vi tittade på uppmanade till demonstration den 5/2-2011,
men den första demonstrationen kom att inträffa först den 15/3-2011, och vi frågade varför?
De flesta respondenter delar samma åsikt om att det var på grund utav att man sett hur de
andra arabländerna lyckats trotsa sina regimer, och att man i Syrien blev uppmuntrad till att
göra samma sak.
”När den arabiska våren började var den inte förväntad att inträffa i Syrien på grund av
regimensvåld, påverkan av revolutionen och dess framgång i vissa arabländer som Tunisien
och Egypten har uppmuntrat folket i Syrien”. 65
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Flera utav de intervjuade personerna ville belysa händelserna som ägde rum i en stad som
heter Darraa. Människor demonstrerade första gången där den 18/3-2011.
Demonstrationerna möttes med skjutning av polisen och resulterade i att fyra personer
omkom. Vid begravningarna som hölls nästa dag öppnades ännu en skjutning mot de sörjande
och även fler personer dödades på plats.
”Detta kom att bli en rutin och samma historia upprepades vid varje demonstration, fram till
att de syriska städerna beslutat sig att ansluta sig till revolutionen. Den ena efter den andra
staden gjorde uppror mot regimen och detta inkluderade även de flesta byar i Syrien”.66

Inom resursmobiliseringsteorin anses organisering av de olika rörelserna vara grundläggande
för att en rörelse skall kunna ge bästa möjliga effekt. Mobiliseringen av dessa rörelser görs
genom ett antal olika strategier. Våra respondenter anser att social media är en stor, kanske
även avgörande faktor, till de sociala rörelsernas mobilisering, planering samt uppkomst i just
Syrien.
”Utan sociala nätverk och de moderna kommunikationsmedlen, är den arabiska våren enligt
syrierna inte utförbar. Upplopp kan bryta ut i Syrien, men de blir undertryckta lätt och kan
mörkläggas”.67
”Det största inflytandet har de sociala nätverk, och de har gett säkra utrymmen för
kommunikation och organisation”.68

Internet och den virtuella rymden tillåter att utforma ett populärt alternativ av media, än vad
den officiella median och regeringens propaganda gör, och som många av intervjupersonerna
instämmer med i det som lokala medier utnämner. Utan dessa skulle det vara troligt att
rörelserna inte hade skett i lika stor utsträckning som de gör i dagsläget. Varje enskild aktiv
individ inom demonstrationerna har via social media även fått modet och styrkan till att våga
sig ut och protestera mot regimen som har regerat landet i två generationer, motsvarade 42 år,
när de skådat sina ”grannar” vara aktiva inom de sociala nätverkssajterna men även inom
demonstrationerna.69
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”Genom samordning och delat arbete mellan grupper, står en grupp för överföring av
nyheter på Facebook, och en annan grupp för uppladdning av filmer på Youtube. Sedan finns
de som publicerar på Twitter, men kommunikationen mellan alla grupper och organisering av
demonstrationer äger rum på Skype”.70

De flesta respondenter delar samma åsikt och är överrens om det är den yngre generationen
som använder social media och är kopplade till upproren i samband med varandra. De
respondenter som är utav den yngre generationen påstår att orsaken till detta kan ligga i olika
faktorer som exempelvis tid, eller att den äldre generationen inte har lika mycket erfarenhet
utav den utvecklade teknologin idag som den yngre generationen har.71 Censuren som
regimen uträttat på alla närverk och media leder till att de unga praktiserar kontroll över
internet och inleder öva nya metoder att kringgå denna censur. De kunniga använder sig utav
internationella proxyservrar för att få åtkomst till webbsidorna, och på så sätt lyckas kringgå
regimens brandväggar. Genom att använda de internationella proxyservrarna blir det svårare
för regimen att kontrollera förbrukarna utav dessa avspärrade sidor, däremot hade det varit en
lättare process ifall de använt sig utav landets egna proxyservrar. Även satellit telefoner och
mobillinjer är från grannländerna Turkiet, Jordanien, Libanon och Saudiarabien. Vad gäller
internet och elektroniska kommunikativa nätverk som exempelvis mobiltelefoni har allt
avbrutits i Syrien.72
”Att utöva kontroll över Internet i Syrien hjälpte syrierna att börja öva metoder, som
penetrerar kontroll, såsom Proxy kommunikation i moderna kanaler, exempelvis då Internet,
satellittelefoner osv. vilket underlättar för överföring av information till utlandet.
Arbetsgrupper utomlands bildas snabbt för att leverera information på internet. De bildade
ett sätt att ändra omfattningen av arabiska satellitkanaler”.73

Det är ungdomarna som deltagit i demonstrationerna som har filmat videor med sina privata
mobilkameror och publicerat dessa på de olika nätverkssajterna. De lokala bilder som kan ses
på TV eller liknande är enligt de aktiva respondenterna till för att undanhålla verkligheten.
Genom sociala medier kan alla uppdateras om vad det är som sker, om regimen försöker dölja
utav händelser, och vare sig det är på en global eller lokal nivå så kan alla även medverka till
70
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att sprida ett budskap genom just sociala medier. Dessa hjälper i dagsläget till att avslöja
incidenter som sker, och avslöjandet av dessa incidenter ger en storslagen effekt då alla inte
har tiden eller kunnigheten till att vara aktiva i dessa rörelser. I rekryteringsprocessen till
dessa demonstrationer angav respondenterna att tillvägagångssättet var via Facebook,
oppositionens medier, och face-to-face metoden.
”… Genom oppositionens medier, såsom Orient TV och Barada TV, samt webbplatser för
sociala nätverk såsom Facebook under månaden Marsch -2011”.74
”Genom sociala nätverk… inbjudningar för att demonstrera den 15/3-2011”.75
När vi ställde frågan om vad det var som kom att vara avgörande för deltagandet i
demonstationerna var orsaken oftast av opersonliga skäl som exempelvis frihet, att regimen
ska störtas, och ha en civil stat som är rättvis som gavs som svar.
”Måste vara frihet. Vi vill ha en civil stat som är rättvis, värdighet och frihet för alla
medborgare, vi vill att vårt land ska tala till oss oavsett uppoffringar”.76

Helt fel är det dock inte att påstå att dessa sociala rörelser inte hade gynnsam effekt för de
aktiva inom rörelserna. Detta kom att forma aktivisterna i sig och i samband med det, kom
även inflytandet från ”de nya sociala rörelserna” till identitetsparadigmets skifte. Man
använde även den nya tanken för att försöka forma och utvidga det demokratiska samhället
vilket även var anledningen till att man började kalla just dessa rörelser som var kopplade till
kvinnorörelserna, arbetarrörelserna osv., för ”de nya demokratiska rörelserna”.
Namnet ”identitetsparadigmet” kopplar vi samman till den frågan som våra respondenter fick
besvara; Vad har förändrats i ditt personliga liv, sociala liv och ditt sätt att tänka efter att ha
deltagit i rörelserna och den politiska processen?
”Jag har lärt känna mina rättigheter som medborgare och jag vet nu vad frihet betyder, och
jag kommer inte ge upp även om det kommer att kosta mig mitt liv. Det har kommit att bli en
anda av gemensamt arbete och att acceptera varandras åsikter”.77
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De flesta har fått smaka på friheten och är beredda att offra sitt liv för den, vilket är av positiv
betydelse för rörelsernas syfte. Drivkraften hos dem är vad som får rörelserna att etableras och
hålla sig upprätthållande och genomföras varje fredag, och skulle detta komma att resultera i
samhällsförändringar, har rörelserna även ändrat deras liv för alltid och kommer även här per
automatik att ändra befolkningens samt aktivisternas syn och inställning på livet och
samhället.
”Personligen tycker jag händelserna blir mindre extrema som en följd av hänsyn till mina
partner i revolutionen som inte delar min åsikt. Förutom att hela mitt liv har blivit en
revolution där jag sover och vaknar upp av nyheterna så tänker jag på de som jag känner till
som hålls fångar och de som jag inte känner till”.78

Många respondenter berättar om den nya solidariteten som sker i samhället och öppenheten
för andra åsikter och andra folkgrupper. Syrien är ett land med många etniska grupper som
araber, kurder, armenier, syrianer, assyrier, turkmaner och palestinier. Syrien är även ett
mångreligiöst land som innefattar medborgare som exempelvis muslimer, kristna, druser osv.
Folket är mer tillsammans nu än någon gång tidigare enligt en av respondenterna.79
”Jag känner mig som en syrier för första gången, och vi upptäcker igen varandra. Vi känner
att vi är En som delar samma kropp, och vi alla längtar till vår gemensamma frihet.80

Den gamla tillhörigheten till en grupp eller etnicitet har ändrats till syrisk identitet. Människor
har upptäckt nya sätt att tänka och blir mer stolta efter 42 år med diktatoriskt styre som
innefattat fruktan och förnedring av människor. Inom det politiska processperspektivet
diskuterar

olika

sociologer

inom

sociala

rörelser

hur

möjlighetsstrukturerna,

mobiliseringsstrukturerna och den kulturella inramningen kan komma att forma politiken
(regeringsstrukturen) i samhället och hur dessa svarar och vad för slags respons de ger för
detta. Sociala rörelser uppstår oftast utav en anledning och när en social rörelse väl
organiserats och kartlagts för genomföring finns det inte mycket som kan stoppa den. Som
tidigare nämnt är syftet oftast för att slå till mot regimen gällande en aktuell fråga, vilket i
Syriens fall främst handlar om frihet. Ju längre dessa protester och demonstrationer pågår, blir
de allt starkare och mer intensiva vilket per automatik leder till att regimen måste agera mot.
Om detta blir med våld eller genom fredligt bemötande varierar från rörelsernas krav och från
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regimens motreaktion. I Syriens fall har aktivister blivit bemötta med våld på gatorna men
inte nog med det har de även blivit berövade ännu mer frihet som en konsekvens utav dessa
rörelser. Internet sidor har blivit avstänga och censurerade inom landets gränser och lokala
TV-kanaler sänder kontrollerad information så att endast ”rätt information” förmedlas vidare
till invånarna.81

Respondenterna i vår undersökning medgav att de flesta var medvetna om att denna censur
var på väg in i landet, då de skådat att det tidigare skett i de andra arabländerna som också
gjort uppror mot regimen. En förberedelse för denna censur hade gjorts då de medgivit
information om att man beställt in ett flertal sattelittelefoner till landet för att kunna filma och
ladda upp videor på de sidorna som av regimen blivit censurerade, via internationella
proxyservrar. Detta sätter extra krav på de som inte endast skapar händelsen utan de måste
filma och placera de på nätet, men även kämpa mot regimens kontrollerade media och
felaktiga filmer som sprids på nätet. De måste dubbelkolla trovärdigheten till varje film som
skall publiceras annars förlorar de den ömsesidiga tilliten aktivisterna emellan.82
Efter tio månader med upprop i Syrien använder människor falska namn på deras profiler på
facebook, även om de är bosatta utomlands. Man är rädd för sin kvarvarande familj som bor i
Syrien och vill skydda dem från säkerhetstjänstemännen genom att uppge falska namn, men
många av respondenterna är enade om att dessa upplopp ska tillföra förändring såsmåning
om.

Den brist på det civila samhället och avsaknaden av det politiska livet som råder i Syrien
kräver tid för att man ska kunna komma till en analys av arabvåren och av Syriens sociala
rörelser för att människor nyligen börjat lära känna sina rättigheter som medborgare.

6 Diskussion och slutsats
Uppsatsens huvudsyfte var att undersöka vilken påverkan och funktion de olika moderna
kommunikationskanalerna har på den sociala rörelsen i Syrien. Som bisyfte skulle vi
undersöka hur aktivisterna upplever den stora censur som regimen har på dessa
kommunikationskanaler.
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Vi har valt att undersöka ifall tillgången till de nya kommunikationskanalerna har underlättat
för de sociala rörelserna i Syrien att mobilsera och organisera händelser under den stora
censuren som regimen utfört över internet och elektroniska kommunikativa nätverk. Vi utgick
från våra teorier för att kunna besvara våra frågeställningar. Utifrån våra teoretiska
förutsättningar som vi tidigare har nämnt, har vi sammanställt och analyserat våra resultat.
Vi har kommit fram till att den sociala rörelsen i Syrien började liksom alla andra sociala
rörelser, på grund av missnöje gällande hur samhället såg ut och fungerade. Informanternas
svar var att demonstrationerna grundade sig på missnöje gällande den höga orättvisan i
Syrien, korruptionen och den förnedring som medborgarna fick erfara av det syriska
diktatoriska statsskicket. Ordet frihet var vanligt förekommande som svar på vad de önskade
sig få som medborgare i Syrien, och för att förmedla den längtan och det behov de hade av
frihet började dem demonstrera. Även ordet irritation nämndes av informanterna ett antal
gånger, irritationen hade sin grund i den låga inkomsten medborgarna hade samt den höga
arbetslöshet som fanns i Syrien. Tanken med den sociala rörelsen var att den leda till
skapandet av frihet och demokrati i landet. Genom att använda sig av olika
kommunikationsmedel som Facebook och mobiltelefoni ville de få resten av världen att se
under vilka dåliga omständigheter de levde. Den sociala median skulle fungera som en länk
mellan människorna i Syrien och åstadkomma en bättre kommunikation mellan medborgarna,
det syriska folket.
Sajterna fungerade som en av resurserna som skulle kunna sprida vad folket i Syrien ville
förmedla, att de saknade rättigheter och önskade sig ett demokratiskt land där medborgarna
även har rättigheter. Det som visat sig i denna studie är att sociala rörelser har varit en av den
mest betydelsefulla kraften i den plötsliga samhällsförändringen som varit aktuell.
Medborgarna har länge varit besvikna och tappat förtroende för statsskicket i Syrien och ett
nytt tankesätt där demokrati skulle förespråkas var något som var mycket önskvärt.

Demonstrationerna i andra arabländer gav Syrierna hopp om ändringar i styret, vilket kom att
vara av stor betydelse för revolutionens snabba utspridning. Nya kommunikationsmedel har
hjälpt till att störta regimer som är likartade med den syriska och detta ser vi tydligt på den
webbsidan vi observerat i början av våra observationer, där de kallade till demonstration den
15/3 2011. Det har bidragit till att revolutionärer har organiserat, mobiliserat och strukturerat
sina möten via de olika nätverkssajterna där medborgarna kunnat dela med sig av sina åsikter
men fortfarande känna sig trygga.
34

Med tiden hade spontana demonstranter skapat ledare och koordinatorer. På vissa sidor
skapade de arbetsfördelning mellan placering, fotografering, nedladdning av filmer och
bearbetning av material. Demonstrationerna som hölls på fredagar började med jämna
mellanrum att hållas nästan varje dag, med filmer uppladdade på YouTube .83
När vi påbörjade undersökningen fokuserade vi på Facebook och dess roll inom mobilisering
av den sociala rörelsen. Vi kom fram till att det inte bara var Facebook som orsakat detta utan
även alla redskap inom social media dvs. Twitter, Skype, Youtube men även mobiltelefoni
och sattelittelefoni samt TV, dock inte de lokala TV kanalerna då de inte visar
revolutionärernas filmklipp. Revolutionärerna skapade händelser som samtidigt publicerades i
media. Genom våra observationer på Facebook och intervjupersonernas svar upptäckte vi att
det var komplicerat att jobba i en sådan miljö med felaktiga namn i cybervärlden. Det krävs
en extra tillsyn på tillförligheter, som ofta ökar tillförligheten av nyheterna där man ser en
visuell dokumentation av händelsen som videofilmats.
Det syriska folket upptäckte en ny användning av social media där vissa sidor som berörde
revolutionen namngav de personer som blivit fängslade, och att i dessa fall kom det till
människorättsorganisationer som var ett påtryckningsmedel för att påskynda processen från
säkerhetstjänsten.
Genom att även använda sig av grannländernas mobilnät med hjälp av sattelittelefoner lyckas
de sprida sitt budskap till omvärlden. Graden av våld som regimen använder sig av mot
demonstranter i demonstationerna förorsakade ett större engagemang av folket i rörelserna
och detta genom den arabiska traditionen som kallades "Alfazaah"(moralisk support).
Vi anser att Syrien kommer in i en ny delperiod, en delperiod av virvelrörelser och
vibrationer, som inte bara kommer att påverka det politiska livet utan det sociala systemet och
får en översyn av uppfattningar, sociala värderingar och av sociala relationer som råder i
moderna samhällen. Innan de ens kan få tillgång till nya sociala och politiska system krävs
minst ett par år eller ett decennium av protesterande.

Den sociala rörelsen i Syrien liknar vilken rörelse som helst, men den har flera aspekter man
kan studera.84 De upptäcker sig själva och andra på ett helt nytt sätt då de har börjat testa på
det demokratiska livet genom omröstningar via Facebook varje vecka med förslag om nya
undersökningar det civila samhället och den politiska strukturen står i fokus. Detta ger dem
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ytterligare ökad förståelse om deras rättigheter som medborgare i landet. Vår slutsats
sammanfattas här i en avslutande mening att vi, utifrån vårat insamlade datamaterial kan säga
att de moderna kommunikationskanalerna hjälpt till att organisera och mobilisera de sociala
rörelserna i Syrien.
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8.Bilagor
1. Ålder
18-25
25-35
35-45
45 och mer.

2. Utbildningsnivå
Den arabiska våren
-berätta kortfattat om det som pågår i arabvärlden generellt och i Syrien speciellt.
-Vad tror du själv om protesterna, proteststämningen.
-Vad är det bakomliggande orsaken till dessa revelationerna i arabvärlden just nu och i Syrien
speciellt.

3. Kommunikationssätt
-Vilka är dem informationen du får om utvecklingen? Hur får du det? Vilka kanaler använder
du? Vilket ansvar alla medieformer att informera om läget? Vilken effekt har dem olika
sociala medier haft när det gäller rapporteringen?
-Hur använder du själv dessa medier? Vilka använder mest avalla?
-Vad är skillnaden mellan dessa medier (sociala) och deandra medier.
_Hur anpassade ni dessa medier till att bli effektiva underrevolutionen?
-Hur behåller du kontakten levande med dem andra underdemonstrationen?
-Vad kommer du att tänka på när du hör ordet: sociala medier?
-Tror du verkligen att utan Facebook och dem andra sociala medier skulle inte den arabiska
våren vara möjligt?

4. Organisatoriskaktiviteter.
-Hur och när fick du veta att en demonstration är på gång i Syrien?
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-Hur och varför bestämde du dig för att delta?
-Hur bidrar du till att revolutionera stämning överlever?
-Vad är det som gör att du deltar och fortsätter göra det?
- Vad är det enligt dig som bedrog till att demonstranterna blir fler och fler och antalet
demonstrationer ökar?
IT världen är mycket stor och vem som helst kan gå in och påverka. Hur säker är du på att det
du ser eller läser om är verklig?
Åt andra sidan har den syriska regimen också möjligheten att facebok sidan. Vad har regimen
gjort för att påverka revolutionens sida?
I början fanns det en enda sida på facebook för syriens revolution som blev fler och fler. Hur
och varför blev så tror du?
I hur många sidor du är medlem?
Varje fredag har ett namn i den syriska revolutionen. Varför och hur hittar ni och bestämmer
namnet?

5. Personligt
1. Sedan när har du konto på facebok? Har du fler än ett konto? Om svaret JA , varför?
2. Har din deltagande på dessa sidor och din aktivitet i denna politiska förändring , har det
lett till någon förändring i din uppfattning eller inställning till regimen som medborgare? Om
svaret JA, hur begriper du denna förändring?
Vi har märkt att många av dem som deltar i facebok sidorna har falska namn, varför? Kunde
du torts det hitta nya vänner där?
Vad tror du att det kommer att hända i framtiden?
Vad tyckte du mest om i denna process, politiskt så som socialt?
Vilka förändringar har skett i din personliga eller sociala egenskaper och sättet att tänka efter
din deltagande i denna process?
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