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ABSTRACT 

Fem år har gått sedan hela världens strålkastare riktades mot länder i Mellanöstern och 

Nordafrika. Storögda och förväntansfulla var världspubliken när de såg hur tiotusentals 

människor samlades runt flera gator och torg och krävde att få sina röster hörda och att de 

styrande diktatorerna skulle avgå. 

  

Det skanderades då, år 2011, om demokrati och frigörelse från decennielånga förtryck. Men i 

dagens Egypten vittnar människor om att det under de här fem åren regredierat till ett lika illa, 

om inte värre, samhälle än innan. Oppositionella röster motverkas och tystas genom att sprida 

skräck hos dem som en gång vågat tala. En oförutsägbar statsapparat fängslar, griper och styr. 

  

Tunisien lyckades som det enda land att reformera statsskicket och gå från diktatur till ett 

demokratiskt styre. Men däremot är vissa viktiga institutioner, som polisväsendet, kvar i det 

gamla och påverkar de som redan är utsatta då landet befinner sig i ett politisk och ekonomisk 

limbo. 

 

I flera andra länder i regionen, brinner det än i dag fullbordade inbördeskrig. 

  

Vilka var det som så hängivet stod där på torgen och dessutom inspirerade fler till att ansluta sig? 

Och hur gick det sen för dem och deras länder? 

 

 

Nyckelord: den arabiska våren, aktivism, demokrati, mänskliga rättigheter, Tunisien, Egypten, 

journalistisk, radio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	 	

3	

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	
	
	
	
DET	JOURNALISTISKA	ARBETET		 	 	 			 	 	 	 		4	
1. PROGRAMBESKRIVNING            5 
1.1 Manus reportage 1              6 
1.2 Manus reportage 2          10 
1.3 Manus reportage 3          13 
1.4 Manus reportage 4          17	
	
	
	
REFLEKTIONSRAPPORT	 	 	 	 	 	 	 	 	 18	
2.	INLEDNING	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 19	
2.1	Syfte	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 19	
2.2	Frågeställningar			 	 	 	 	 	 	 	 	 20	
	
3.	BAKGRUND	ARABISKA	VÅREN	 	 	 	 	 	 	 	 20	
3.1 Aktivisterna          22	
3.2 Militärens roll          23	
3.3 Tunisien och Egypten – fem år efter       24 
3.4 I dag           25 
	
4. REPORTAGEN          27	
4.1 Radio           30	
4.2 Reportage           31 
4.3 Reportagen          33	
4.3.1 Reportage 1          33	
4.3.2 Reportage 2          34	
4.3.3 Reportage 3          35	
4.3.4 Reportage 4          37	
4.4 Samarbetet med Konflikt         38 
 
5.  UNDERSÖKNINGSMETODER         38	
5.1 Intervju           38	
5.2 Etik           40	
5.3 Källkritik           42 
	
6. ERFARENHETER UNDER EXAMENSARBETET     43 
	
7. KÄLLOR           45	
7.1 Tryckta           45	
7.2 Elektroniska          46 
 
 
 



	
	 	

4	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DET JOURNALISTISKA ARBETET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	 	

5	

1. PROGRAMBESKRIVNING1 

Om de aktivister som drev utvecklingen under arabiska våren. Vart tog de och deras drömmar 

vägen?  

 

Fem år efter upproren i Egypten pratas det mer om tortyr än om demokrati och mod. Men har 

rädslan verkligen vunnit?  

 

Möt aktivisten Sally Toma som berättar om sin rädsla, om hur hon gömde sig i sitt hem och inte 

vågade gå ut, efter att hon gripits och torterats 2013, och människorättsaktivisten Ahmed Abd 

Allah som gått under jorden för att slippa bli fängslad. 

 

Vad är det som driver en ung människa att ta upp en kamp av det här slaget, trots rädslan för våld 

och tortyr? Möt tunisiern och cyberaktivisten Skander Ben Hamda, som minns hur det hela 

började för honom innan revolutionen i Tunisien. 

 

Våra reportrar Edgar Mannheimer och Gilda Hamidi-Nia söker även efter de försvunna, de som 

slukats av den egyptiska säkerhetsapparaten. Du hör bland andra Lamia Said, syster till den 

välkända aktivisten och läkaren Ahmed Said som sitter i egyptiskt fängelse för att ha hindrat 

trafiken i Kairo, Lamia säger:" Vi vill bara vara människor, inte djur. Vi vill ha frihet och våra 

rättigheter." 

 

Vad var det som gjorde att folket slöt upp bakom dessa aktivister just då för fem år sedan? Vilka 

är förutsättningarna för en ny demokratirevolt? 

 

Analys i studion av Arne Wackenhut, forskare vid Göteborgs Universitet, som jobbar på en 

avhandling om just aktivisterna och deras roll i den egyptiska revolutionen, och Islam Habib, 

Egyptenkännare, verksam vid Silc, en liberal biståndstiftelse som under de senaste åren haft olika 

demokratiprojekt i Egypten. 

 

Programledare: Ivar Ekman 

Producent: Marie Nilsson Boij 
																																																								
1	https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/677877?programid=1300		



	
	 	

6	

1.1 Manus reportage 1 (börjar ca 03:16) 
Billjud 
  
En timme från Kairos centrum, på en uteservering i utkanten av staden, träffar vi en jagad man – 
en man som lever ett hårt liv. 
  
It’s a really hard life.  
How often do you change places? 
Every week I change the place. It’s very tiring 
  
Varje vecka måste jag byta bostad säger, Ahmed Abdallah – en lång och ståtlig man i välstruken 
blå skjorta, slips och tjock svart rock. Hans leende är brett men han har stora mörka påsar under 
ögonen.  
  
Det är kallt och blåsigt. Trots det sitter Ahmed Abdallah ute – av rädsla.  Han är 
människorättsaktivist och en av grundarna till organisationen Egyptian Commission for Rights 
and Freedom och han tar inga onödiga risker. 
  
We have a recorder, do you think we can we can have it on the table or should it be hidden?  
I think it should be hidden 
  
Han ber oss att dölja bandspelaren. Den får därför ligga i en väska som vi ställer på bordet, vilket 
är anledningen till att ljudet är så dåligt. 
  
Så snart en servitör kommer i närheten för att servera kaffe eller byta kolen i hans vattenpipa – 
tystnar han. 
  
Ljud vattenpipa tystnad 
  
I president Sisis Egypten är en aktivist som Ahmed Abdallah jagad av säkerhetsstyrkorna. Det är 
en skarp kontrast mot för fem år sen, i januari 2011, när det var Ahmed Abdallah som jagade 
regimen. Dagen före protesterna som bröt ut då, den 25 januari, delade han ut flygblad, och han 
minns att han tittade på människorna och försökte spå I deras ansikten vad som skulle hända. 
  
When I was looking in the people’s faces – would they revolt tomorrow? 
  
Han frågade sig – kommer de här personerna göra uppror? Ett par dagar senare, den 28 januari 
skulle tusentals demonstranter ta Qasr el Nil-bron över till Tahrirtorget, förbi de beväpnade 
säkerhetsstyrkorna. Ahmed Abdallah var på andra sidan bron. Han stod utanför en moské. 
Fredagsbönen hade tagit slut men folk stod kvar, han förklarar det själv som att han kände att de 
bara väntade på att någon skulle leda skaran. Den någon blev Ahmed Abdallah. 
  
So I gave them a speech to march to Tahrir square and then when we walked I saw people from 
every street joining – and then I looked back and it was… like tens of thousands 
  
Så jag höll ett brandtal och efter det marscherade vi mot Tahrir, berättar Ahmed Abdallah med 
glittrande ögon. Folk på gatorna han passerade anslöt sig och när han vände sig om var det 
tusentals människor bakom honom … 
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I say now it’s the payback time, we have a free will and we have rights and we are going to take 
them today now and here…. To Tahrir square  
  
Jag ropade, nu ska de betala tillbaka. Idag ska vi ha våra rättigheter, berättar han och tar upp 
telefonen och visar ett klipp från den dagen, som han säger är den bästa dagen i sitt liv. 
  
Video: he should listen, he should listen… the dictator Mubarak 
  
Åt helvete med Mubarak, skanderade Ahmed Abdallah, på väg mot Tahrir-torget, i centrala 
Kairo, då, 2011. 
  
-----------------------  
 
Videoklipp övergår till billjud på Tahrir 
  
Idag är folkmassan borta från Tahrir. I stället myllrar massor av bilar runt den enorma 
flaggstången mitt på torget. 
  
Ljud vi kommer in 
  
There is no Egypt today, there’s this Orwellian big brother shit of a place. Very dark. Actually 
even when we talk away from politics and so forth just energy – very bad energy.  
  
Det finns inget Egypten i dag – det är bara en Orwelliansk skitplats. Till och med om vi skulle 
prata om något annat än politiken – är det bara dålig energi överallt.  
  
Orden är Sally Tomas som tar emot på sitt kontor- ett stenkast från Tahrirtorget. Hon är läkare, 
aktivist och var om möjligt ännu mer i händelsernas centrum än Ahmed Abdallah, då, i januari 
2011.  
  
Inspirerade av tunisiernas framgång med att fälla diktatorn Ben Ali var Sally Toma med och 
organiserade de första stora protesterna den 25 januari, men hon berättar att allt hände snabbt och 
ganska oplanerat – som att man valet att ockupera just Tahrir.   
  
Like Tahrir was a decision in the middle it was not a decision before. So we moved to Tahrir at 
that time and then events took place, as you know. 
  
Ljud Tahrir  
  
Och resten är historia. Rädslan var borta. Egyptier från hela landet samlades på Tahrirtorget. Och 
till slut – den 11 februari – kastade Mubarak in handduken och vice presidenten Omar Suleiman 
meddelade världen att Mubarak skulle avgå. Aktivisterna och folket på torget jublade. 
  
Jubel från Tahrir 
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Men folket fick inte makten. Egypten föll istället i händerna på militären, som hade hyllats för att 
de inte attackerat människorna på Tahrir – till skillnad från polisen. Då, i början, var hoppet 
starkt, säger Sally Toma. 
  
The first months of the revolution everything we were saying was delivered  
  
I början såg det ut som om allt skulle gå vår väg. Det var en fri tid – medier kunde plötsligt 
rapportera fritt och demonstrationer var en del av vardagen, säger Sally Toma. Men, så kom 
hösten. Och den armé som aktivisterna hade sett som sin allierade visade ett helt annat ansikte.  
  
Ljud Maspero 
  
Utanför det statliga tv-huset Maspero i Kairo möttes en fredlig protest av en våldsam militär.   
  
In Maspero it was betrayal. you were not expecting people to be killed like animals in such a 
manner, you know, it was like shoot, and then after you started shooting you just flattened people 
to the ground 
  
Där förråddes folket, säger Sally Toma. Folk sköts ner som djur och sen körde de över människor 
med sina stridsvagnar. Den händelsen drog ut ondskan i alla. 
  
Maspero was so bloody and dark – it was the worst time. I think Maspero got the darkness out of 
everyone. 
  
Efter det eskalerade både våldet och förtrycket, men aktivisterna försökte kämpa emot. När Sally 
Toma talar om den här mycket intensiva tiden syns glöden i hennes ögon. Den läskburk hon har 
framför sig står orörd när hon detaljerat går igenom kamperna under åren efter upproret. Det 
fanns fortfarande hopp, till och med under det år som muslimska brödraskapet styrde.  
  
Men den iver och glädje som Sally Toma utstrålar när hon beskriver de första åren efter 
revolutionen slocknar när hon berättar om tiden efter att brödraskapet avsattes, och militären, i 
form av president Abdul Fatah al-Sisi öppet tog makten.  
  
Ljud 
  
Det som satte punkt var ytterligare en massaker. Denna gång av brödraskapets anhängare. Den 14 
augusti 2013 dödades fler än 800 människor när militären skingrade en sitt-demonstration vid 
Raba’amoskén i nya Kairo. För Sally Toma har Kario besudlats av blod. 
  
We have blood evyerwhere. I don’t enter Madinat Nasr or Rabaa because I seriously smell 
blood. It’s horrible. I don’t go around Maspeero as well. 
  
Det finns många ställen jag inte går i Kairo. Jag känner doften av blod, säger Sally Toma. Vi 
frågar henne om Egypten i dag. Hon tar en stor klunk läsk och suckar.  
  
Torture is systematic that’s it. No one was not tortured. It’s not how many were tortured, it’s how 
many were not tortured and you’ll find – few count on the hand. 
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I Sisis Egypten – är det inte längre frågan om hur många som har torterats – alla aktivister har 
blivit torterade. Det kanske bara är en handfull som sluppit det, berättar hon. Många har förlorat 
kämparviljan, andra har gått in i djupa depressioner, flytt landet eller bara gett upp… 
  
In December of 2013 I was subjected to something really bad and also it destroyed my 
relationship, my prospects. I was traumatised for a very long time. I couldn’t function, I couldn’t 
do anything. 
  
Mig grep de i december 2013. Det var fruktansvärt, säger hon. Det krossade mig inte bara som 
aktivist utan förstörde även mitt privatliv. Jag blev fysiskt och psykiskt torterad. Jag var 
traumatiserad under en lång tid efter, berättar Sally Toma. 
  
So I used to get phone calls every other month – “did you miss me? things like this. It was 
terrorising, really bad 
  
Även efter att hon släppts fri fick hon regelbundna samtal för att hon aldrig skulle glömma bort. 
  
So they know this is how to kill you and shut you up completely 
  
De vet hur man tystar en person fullständigt, säger den välkända aktivisten Sally Toma, där hon 
sitter på sitt kontor inte långt från Tahrir-torget. De vet hur de gör en rädd. 
  
I hid in the house and I actually thought I would never come out again because I felt like they 
were dancing over our naked bodies. It was really bad 
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1.2 Manus reportage 2 (börjar ca 14:52) 
Ljud Villa 78 
 
Five years ago I was arrested by the interior ministry. I was more kidnapped than arrested 
 
För fem år sen greps jag av inrikesministeriet, eller det var mer kidnappning, berättar Skander 
Ben Hamda, cyberaktivist, som vi träffar på ett bar-café på en innegård i centrala Tunis.   
 
Skander tillhör de som bedriver sin människorättsaktivism till största del bakom tangentbordet. 
Och det gjorde han också då – innan Ben Ali föll. Men han är inte helt nöjd med Tunisiens 
utveckling de senaste fem åren. 
 
If we compare Tunisia of today with the Tunisia we dreamed about January 15th, the day after 
Ben Ali was gone, the dream that every one if us had in their mind – in this case the results are 
very disappointing  
  
Om vi jämför Tunisien i dag, med det vi drömde om vid revolutionen är resultatet väldigt 
nedslående, säger han.  
 
The main issue for me is justice, in this country there is no justice yet, real justice, the top priority 
for me is if somebody proclaims change don’t go to jail, once we have that base we can go 
further 
 
För mig är rättvisa viktigast och i det här landet har vi ännu inte det, säger Skander. Visst vi kan 
prata fritt och högt om politik och vara kritiska, men det är fortfarande så att folk som kräver 
förändring riskerar att hamna i fängelse.   
 
Skander var sexton år när folkupproret i Tunisien tog fart för fem år sedan. Hans aktivism 
uppfattades så hotfull av regimen att han en dag greps.  
 
Han hade väntat på att bli gripen I flera dagar – hans facebookkonto nämligen spärrats, hans mail 
likaså… 
 
I knew they were going to arrest me but I didn’t know when - so I didn’t sleep for two or three 
days 
 
Jag visste att de skulle gripa mig. Jag visste bara inte när, berättar Skander, så jag sov inte på tre 
nätter…  
 
De grep honom en tidig morgon i hans hem. Sen fördes han bort av fyra poliser med handbojor 
runt handlederna och en tygpåse över huvudet. Han fördes till inrikesministeriet, högkvarteret för 
den nationella säkerhetstjänsten – som ligger i en kolossalt stor betongbyggnad, som bryter av 
den franskinspirerade avenyn, Habib Bourguiba, mitt i Tunis.  
 
It was really hard, but when you are 16 you are really weak but at the same time really 
motivated.. 
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”Det var jättejobbigt, när du är 16 år gammal är du väldigt bräcklig – men samtidigt väldigt 
motiverad” säger Skander.  
 
..and you watch a lot of superhero films, like superman and batman, and those film really put the 
idea that the truth will always win 
 
Och man har kollat på en massa filmer om superhjältar, då får man en idé om att de goda alltid 
vinner… det var den bilden som gav honom styrka, berättar Skander. 
 
Till hans föräldrar hade polisen sagt att han hade en stulen dator och att han skulle bli frisläppt 
efter ett par timmar. Men i flera dagar satt Skander på ett kontor på andra våningen i 
inrikesministeriet och förhördes. Det enda som prydde de kala beigea väggarna var ett stort 
porträtt av den då sittande diktatorn Ben Ali.  
 
So I was held and interrogated about Takriz, they wanted to know the main activities and who 
was doing what and the real names of people etc I was tortured physically and psychology   
 
Jag hölls fånge och förhördes. De ville veta vad vi gjorde och vilka de andra aktivisterna i mitt 
nätverk var. De torterade mig både fysiskt och psykiskt.  
 
The physical part of it was like you see in films – they put your head in water, they take your nails 
out, it was like real torture, a serious thing 
 
Den fysiska tortyren var som på film, fortsätter han. Skendränkning, fingernaglar som drogs ut.  
 
Ljud går.  
 
Vi går bort till toaletterna – där det finns så lite människor som möjligt.  Skander ser sig omkring 
innan han kavlar upp ärmarna på den svarta tunna jacka han har på sig. Han visar upp sina ärrade 
armar. Totalt 19 brännmärken från cigaretter.  
 
I have not real scares for being beaten but I have scars from cigarettes because I past a deal – I 
wanted a cigarette after two days of torture and no sleep so I wanted to smoke  
 
Ärren från slagen har läkt, men jag har ärr från brännmärken från cigaretterna kvar, berättar han. 
 
Efter två dagars tortyr kunde han som storrökare inte motstå röksuget längre. Han försökte vädja 
till vakterna att ge honom en cigg. Till slut fick han ett erbjudande. Han fick cigaretter mot att de 
fick släcka de på hans kropp.  
 
I accepted the deal and it was worth it. For a moment I cannot feel their kicks and their tortures.  
 
Jag gick med på avtalet och det var värt det. Cigaretterna gjorde att smärtan försvann, säger 
Skander. 
 
Efter ett par dagar släpptes Skander fri. Några dagar senare var han åter vid inrikesministeriet – 
men den här gången stod han utanför.  
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I was arrested and a few days after I’m with thousands and thousands on the main street in 
Tunisia in front of the interior ministry where I was a few days earlier being tortured, I was there 
saying “Ben Ali degage” in the streets 
 
Och han var inte ensam – där stod tusentals tunisier och skanderade ”Ben Ali degage” – Ben Ali 
försvinn. 
 
Ljud Degage 
 
If people ask me if I would do it again, I would 
 
Folk frågar om jag skulle göra om det och det skulle jag, säger Skander. 
 
Is really weird because at the same time I feared for my life, I was face to face with death, I was 
flirting with death.. 
 
Jag stod ansikte mot ansikte med döden, säger Skander jag fruktade för mitt liv. 
Han ångrar ingenting. Han känner att han verkligen gjorde skillnad.  
 
..me a 16 year old guy behind a computer. Ben Ali with his whole regime and interior ministry 
polices and collaborations, he is fearing us, us 16 year old guy 
 
Ben Ali och hela hans regering och alla hans poliser var rädda för oss – ett gäng 16-åringar 
bakom datorer… 
 
Och han är också stolt över vad folket lyckats åstadkomma. Det om något är värt att fira tycker 
han. Men han tycker inte att det är läge för tunisierna att andas ut än. 
 
Now I think it’s the time for the Tunisian youth to reunite and go back to fight and define 
priorities.  
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1.3 Manus reportage 3 (börjar ca 24:12) 
Ljud café  
 
På ett café i det som kallas för nya Kairo sitter Doha Hazem och Ahmed Nabil. De sitter bredvid 
varandra på stora vita skinnfåtöljer med varsin kaffe framför sig. (ljud koppar) De försöker 
begripa hur – som de uttrycker det – dumma de egyptiska myndigheterna egentligen är. 
 
A: Actually I would like to think that they aren’t as stupid as we thought, but they proved that 
they are. I think they entered an infinite cycle of bad decisions.  
D: And it’s getting out of control.  
 
Fram tills helt nyligen kände inte Doha och Ahmed varandra. de möttes på en polisstation i 
december och har sen dess förenats i en kamp för att få ut sina släktingar- Dohas make och 
Ahmeds bror ur fängelset. 
 
Dohas man - Ayman Abdelmage - sitter fängslad sedan två månader då säkerhetstjänsten ringde 
på mitt i natten hemma hos dem.  
  
It was 1:30 am in the morning, we were just getting ready to sleep and then I heard the door ring. 
  
Klockan var halv två på morgonen när Doha Hazem hörde att det ringde på dörren till lägenheten.  
 
So like I usually do when I open the door I don’t open it fully I just sort of tilt my head outside. So 
I find him standing with lots of men. 
  
Hon öppnade lite halvt, bara klädd i sin pyjamas och tittade ut. Och till sin förvåning stod 
fastighetsskötaren där tillsammans med ett tiotal män. Några av dem bar vapen. De sa sig tillhöra 
den nationella säkerhetstjänsten och vara där för att hämta hennes man – Ayman Abdelmageed. 
  
So I said okay one second please and I tried to close to the door because I was in my pyjamas 
and Ayman was inside so I wanted to call him to come. The moment I tried to close the door the 
guy just pushed the door on me. 
  
Jag sa ge mig en sekund bara, och försökte stänga dörren, berättar Doha som ville ropa på sin 
man… men just som hon skulle stänga dörren trängde männen sig in. 
 
So automatically I just pushed back on him, like an automatic reflex. At that second Ayman came 
running from the bathroom asking what’s wrong 
  
Då kom min man rusande från badrummet och frågade vad som stod på, fortsätter Doha… 
 
Det visade sig att hennes make stod anklagad för att ha uppmanat till en demonstration. maken 
fördes bort och Doha rusade efter i panik. 
  
Actually I ran there because I was worried I would lose track. I was under the impression that if I 
lost sight of him for one second I would not know where he is, like the others. 
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Jag sprang därför att jag var rädd att han skulle försvinna, som alla de andra berättar Doha. De 
här andra är de som har utsatts för så kallade påtvingade försvinnanden, det vill säga när landets 
säkerhetspolis för bort någon i hemlighet och mot sin vilja.  
 
Mellan augusti och november förra året försvann 340 människor på det här sättet i Egypten, 
enligt Egyptian Commission for Rights and Freedoms. Av dem är drygt hälften fortfarande 
försvunna. Resten har senare dykt upp på polisstationer runt om i landet. Torterade och 
traumatiserade.  
 
Ahmed: Our biggest fear was that they were going to forced disappear him like in other cases 
   
Vår största fasa var att han skulle försvinna som de andra säger även Ahmed Nabil, vars bror – 
Mohamed Nabil - greps vid exakt samma tidpunkt som Dohas man Ayman. Mohamed Nabil 
tillhör sjätte aprilrörelsen – en bannlyst aktivistorganisation som spelade en central roll i att 
revolutionen tändes för fem år sedan 
   
I didn’t think about politics, but now I’m forced to act again to check how to support my brother, 
to speak to the media, how to gather support. So actually I’ve been forced to be involved again in 
politics after this act. 
 
Jag hade inte ägnat mig åt politik på tre år, säger Ahmed. Men nu har jag tvingats att engagera 
mig igen för att kämpa för min bror. 
  
You know that he’s sleeping on the floor in this cold weather you feel guilty that you’re dressed 
and you don’t know if he’s dressed or not, warm or not. 
  
Du vet att han sover på golvet i detta kyliga väder, och du vet inte om han har kläder på eller inte, 
säger Doha och ser förtvivlad ut iklädd en blå täckjacka som slappt hänger över hennes axlar… 
  
Vi träffade Doha 33 dagar efter att hennes man greps i deras hem. 
  
– Every time the door rings I’m scared. I feel guilty that I opened the door. I keep thinking what if 
I didn’t open that door. What if I knew it was them outside.. 
 
-----------------------  
  
Doha och Ahmed är inte ensamma. Det finns en uppsjö av egyptier med anhöriga i fängelser. 
Och vi har träffat flera av dem, men av alla de människor vi har träffat och pratat med – var det 
alltid ett namn som återkom, som det tydligaste exemplet på en välkänd, framstående aktivist som 
gripits helt utan riktiga skäl. Nämligen kirurgen och poeten 
 
ILL Ahmed Said  
 
Billjud  
 
Ljud Mansoura  
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För att få reda på mer om Ahmed Said reser vi till Mansoura .En tre timmars bilfärd norr om 
Kairo. Där bor nämligen Lamia Said - Ahmeds syster och Eliane Freiss - hans fästmö. 
  
Ljud restaurang beställningar 
  
Vi sätter oss på en restaurang längs Nilen som glittrar i eftermiddagssolen. Solstrålarna dansar sig 
igenom till det bord vi sitter vid och får både Lamia och Eliane att kisa. Lamia har isblåa linser 
och ceriserosa läppstift.  
 
Vi kunde inte träffas i deras hem, det var för farligt, hemmet kunde vara övervakat, sa Lamia. 
Och även de ber oss att gömma bandaren. Därför blir ljudet mycket dåligt.  
 
Elaine träffade Ahmed för första gången på en demonstration i Frankfurt och blev förälskad 
direkt. 
 
At this time I was already interested in Egypt and in the revolution so I went to a protest in 
Frankfurt and there I saw him for the first time.  
 
Deras bekymmer började i november förra året då Ahmed och Eliane bodde i Kairo igen efter en 
tid i Tyskland.  
 
Det var årsdagen för massakern på Mohamed Mahmoud-gatan, en fredlig sitt-demonstration 2011 
som omvandlades till flera dagars strid efter att polisen försökt att skingra folkmassan. Minst 40 
människor dog. 
 
In this morning we were all listening to some songs from the revolution. And he was translating 
some songs 
 
Vi lyssnade på låtar från revolutionen, berättar Lamia, Ahmed försökte översatte texten åt Eliane 
som precis börjat lära sig arabiska… men Elaine var spänd. 
 
E: Personally I was tense because I knew that he would go there. But you don’t know what will 
happen. He was decided to do this. It was not only about the anniversary, but also to remind the 
people of the political prisoners 
 
Jag var stressad för jag visste att han skulle bege sig till Mohammed Mahmoudgatan, han ville 
hedra både årsdagen och de politiska fångar som sitter fängslade, säger Eliane. 
  
So we didn’t say ‘don’t go’. But I told him please Ahmed don’t get arrested because I want to go 
out lol. So he said yeah sure 
  
Jag sa inte stanna men snälla Ahmed bli inte gripen idag för jag har planer i kväll…, berättar hans 
syster Lamia. 
 
Men Ahmed kom inte hem. Istället fick han två års fängelse.  
 
The problem is that this case is not about the law at all. It’s about politics,  
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Det här är inte juridik, det är ren politik, säger Lamia.  
  
Ljud  
 
Efter en tid träffar vi Lamia igen – den här gången i Kairo. Då har hon fått veta att domen på två 
års fängelse slagits fast efter att de överklagat. 
 
I don’t know, I’m just shocked – I didn’t expect this at all 
 
Jag är chockad, säger hans syster Lamia. Hon utmattad. Inget rosa läppstift, inget skratt. Hon bor 
hos en kompis. I köket står flera dagars gammal disk. Sängen är obäddad. Kläder är utspridda 
överallt. Hon förstår inte hur det kunde bli såhär – hur president Sisis Egypten kunde bli så illa. 
  
We cant do anything but we will try - what is the message of someone comes to Egypt to visit 
because he missed it and then get arrested. 
 
Vi ska göra det vi kan för att få honom fri även om det känns omöjligt, säger Lamia. 
  
Läget för mänskliga rättigheter har aldrig varit värre i Egypten än i dag säger alla som vi har 
träffat under vår tid här. Det är till och med värre än innan revolutionen. Och även om de allra 
flesta försöker ha en positiv inställning – så tror ännu fler att botten ännu inte är nådd.  
  
Lamia är en av dem. 
 
People are now so afraid, they are afraid of the blood, they are not scared, they just don’t want it 
to be anymore blood because there was a lot of people that died and nothing has changed, it is 
not our country anymore 
 
Folk är så rädda nu, säger Lamia, och trötta efter fem år av politiskt kaos, och på allt blod som 
har spillts.  
 
We just want to be a human, not animals, not any police officers that can take form the street, 
and kidnap you. We want our freedom to express ourselves. We want our rights 
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1.4 Manus reportage 4 (börjar ca 44:12) 
It was a day of celebration for me, because he became president without anyone. So for me that 
was a big statement.  
 
Jag firade när Sisi blev president, för nästan inga unga gick och röstade på honom, säger Sally 
Toma. Och det visade henne att det fanns anledning att fortsätta kämpa för ett demokratiskt 
Egypten. 
  
Men aktivismen måste bli smartare, menar hon. När Sally Toma i dag ser tillbaka på de senaste 
fem åren ser hon flera misstag som begicks av aktivisterna. 
 
In hindsight, one of our problems is that we did not use, or invest a lot on the labour movements 
as well. Like we always did it in an elitist fashion of revolutionary socialists knowing what labour 
wants, you know. 
  
Revolten var elitistisk, säger Sally Toma. Aktivisterna lyssnade inte på arbetarna. Men nu har 
man börjat samarbeta. Under förra helgen arrangerades en protest mot polisbrutalitet utanför 
Läkarförbundet i Kairo. Tusentals människor, mestadels läkare, anslöt sig. En rad händelser på 
sjukhus, däribland läkare som blivit hotade och misshandlad av polis när de vägrade förfalska en 
polisrapport, väckte en ilska hos många. 
  
The good thing is that a lot of other syndicates decided to join. And given the prestige of, you 
know, this could be led by labour unions, not by activists, so it’s good. 
  
Och det är bra att andra rörelser och fackförbund tar ledningen – så att det inte bara är aktivister 
säger Sally Toma. 
  
Byt miljöljud 
  
Och även Ahmed Abdallah ser hopp, där på den kyliga uteserveringen med mikrofonen gömd i 
väskan framför sig på bordet. För drivkrafterna för att fortsätta kämpa finns kvar.  
  
There is still corruption, there is still poverty… 
 
Så länge det finns fattigdom, korruption, och begränsad tillgång till utbildning och sjukvård 
kommer revolutionen fortsätta, säger han. 
  
They have succeed you know in delaying us but they won’t delay us for ever I am very optimistic 
and I am sure we will win in the end, and since we haven’t won yet this is not the end 
  
De har lyckats dämpa vår kamp, men det kan inte pågå i all oändlighet. För trots sin rädsla, trots 
alla motgångar är Ahmed Abdallah optimistisk. Och tålmodig. 
 
Even if I am alive or dead you will see this country democratic 
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2. INLEDNING 

För fem år sedan samlades människor på gator och torg i arabvärlden för att kräva rättvisa och 

demokrati. Diktatorer föll, reformer inleddes, men i andra delar brinner det fortfarande utan en 

lösning i sikte. Tunisien var startskottet för hela proteströrelsen. En förtvivlad man vid namn 

Mohamed Bouazizi, tände eld på sig själv i en tunisisk by i protest mot landets struktur och 

rådande ekonomiska förhållanden (Fazlhashemi, 2013:79). Det blev en slags offentlig protest och 

bränningen en reaktion mot den förnedring och förtryck människor kände när statstjänstemän 

kunde beslagta deras ägodelar och därmed hindra dem från att försörja sig – vilket var fallet även 

för just denna förtvivlade man (Fazlhashemi, 2013:13). Hans desperata gärning blev en gnista i 

den desperation och förtryck människor levt under och en vilja att förändra systemet spred sig 

snabbt till huvudstaden Tunis och inspirerade land efter land i Mellanöstern och 

Nordafrikaregionen. Diktatorer föll i ett par länder – men inte alla. Efter att diktatorn i Tunisien 

Zine El Abidine Ben Ali flydde landet, påbörjades en demokratiseringsprocess i Tunisien – som i 

dag ses som det enda framgångsexemplet av vad som kom att kallas den arabiska våren. I Syrien 

föll aldrig diktatorn Assad och demonstranterna fick ett våldsamt gensvar på protesterna från 

regimen. Och alltmedan spreds sig protester i regionen till både Bahrain, Jemen och Libyen. 

 

Men hur är det nu – fem år senare? I Egypten avsattes ytterligare en ledare, den folkvalde 

presidenten Muhammad Mursi av militären sommaren 2013. Året efter blev generalen Abdel 

Fattah al-Sisi formellt vald till president, och Egypten framstår i dag mer och mer som en 

militärdiktatur. Genom räder och nedslag tystas alltfler. De som vågar tala grips eller försvinner. 

Yttrandefriheten har komprimerats och folket styrs återigen av en järnhand. Unga tunisier flyr 

undan arbetslöshet, rastlöshet och ekonomisk kris och ger sig i stället ut i stridigheter med 

terrorgrupper som Islamiska staten.  

 

Den här reflektionsrapporten är baserad på de reportage som sändes i Sveriges Radio P1:s 

program Konflikt den 20 februari 2016. Med fokus på länderna Egypten och Tunisien, lyftes 

frågan om vart aktivisterna från den arabiska våren tog vägen. 

 

2.1 Syfte 

Det är i år fem år sen som diktatorerna i dessa länder mötte rejält motstånd från sina befolkningar 

och blev utmanade med hela världen som publik. Och i dag lever vi fortfarande med efterskalven 
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från decennier av förtryck och ekonomisk instabilitet som folket i dessa länder levde under. På 

flera platser pågår det fortfarande fullbordade krig. Men på andra har den autokratin som folket 

försökte bryta sig loss från återuppstått och de är åter under ett järngrepp. Samtidigt vittnar 

aktivister och experter om hur läget, fem år efter revolutionerna, inte förbättrats.  

 

Vår uppdragsgivare Sveriges Radio har en flitig rapportering från Egypten men trots det blev 

ändå Egypten ett av de två länder Edgar Mannheimer och jag valde att basera våra reportage på. 

Bland annat för att Egypten och dess enorma folksamling på Tahrirtorget i huvudstaden Kairo är 

en oerhört stark symbol för det som kommer att kallas för ”den arabiska våren”. Det såg då ut 

som att Egypten stod inför en ljus framtid. I dag är den dystrare än innan revolterna fick vi höra 

när vi väl var på plats. Det andra landet blev Tunisien – där allt startade, och där det blev en 

faktisk förändring, en demokratisering, en strukturförändring – det folket skanderade och krävde 

på aveny Habib Bourguiba. Men även här märkte vi att det fanns ett missnöje. En oro. Det blev 

temat på de fyra reportage vi ska komma att producera. 

 

2.2 Frågeställningar 

Syftet med reportagen som sändes i P1 Konflikt var att ge utrymme till dem som var på plats. De 

som stod på gator och torg i rättvisans namn och därför frågade vi oss: 

 

1. Vad hände med aktivisterna från 2011? 

2. Vilka utmaningar finns det i dag i respektive land? Vad är det man kämpar för? 

3. Hur blev det efter protesterna 2011 och när diktatorn i respektive land avsattes? 

 

3. BAKGRUND ARABISKA VÅREN 

Det som startade i Tunisien i december 2010 spred sig senare till Egypten, Libyen, Syrien och 

andra länder i den så kallade Mellanöstern-Nordafrika-regionen, även kallad för MENA. 

Gemensamt för samtliga folkresningar var att det hade skett många förändringar i länderna som 

ledde till missnöje. Till exempel hade fattigdom och inkomstklyftor ökat. Det var allvarliga 

problem med samhällsstrukturen och rättssäkerheten. Liksom ekonomiska kriser och kränkningar 

av mänskliga rättigheter (Fazlhashemi, 2013:75-76). Diktatorerna i respektive land må ha varit 

under intrycket att något liknande aldrig skulle kunna hända i deras land. Särskilt inte med tanke 

på att de under decennier krossat all opposition med våld och repression (Fazlhashemi, 2013:74-



	
	 	

21	

75). En annan gemensam faktor är att samtliga protester till en början var fredliga (Fazlhashemi, 

2013:44). De enda länderna där man bibehöll en någorlunda fredlig protest (från 

demonstranternas sida) var i Egypten och Tunisien, medan det i andra länder förvandlades till 

väpnat uppror (Fazlhashemi, 2013:44). I just Egypten och Tunisien anslöt sig människor från 

olika samhällsklasser i protesterna och endast när polis eller militär angrep försvarade de sig. 

Men det som måste nämnas som det mest avgörande för att det inte gick lika illa i dessa två 

länder som i övriga, är det faktum att armén i respektive land inte stöttade diktatorerna 

(Fazlhashemi, 2013:53). 

 

Tunisierna revolterade i en tid när landets ekonomi var borttynande, regimen korrupt och det var 

brist på politiska friheter (Nepstad, 2011:486). President Zine El Abidine Ben Ali hade styrt 

landet i 23 år och hade under dessa år mött lite motstånd. Mohamed Bouazizis desperata 

handling, att tända eld på sig själv, blev gnistan som inspirerade till protester och fick hela 

regionen att brinna. Flera andra personer begick samma självmord som Bouazizi. Protester bröt ut 

och eskalerade runt om i hela landet. Flera yrkeskårer gick ut i strejk (Nepstad, 2011:486). Ben 

Ali höll ett stadigt grepp om ledarskapet och försökte stävja folket med utegångsförbud, men det 

var få som löd. Han beordrade militären att skjuta mot civila. När de vägrade, insåg han att hans 

tid var över. Han flydde då till Saudiarabien den 14 januari (Nepstad, 2011:486) – och därmed 

blev han den första diktatorn att falla i arabiska vårens namn.   

 

I Egypten, var demonstrationerna ihärdiga och folket begärde Mubarakas avgång, utan någon 

vilja att kompromissa. Till exempel hade den förra diktatorn lovat att inte ställa upp vid nästa val 

– men det var inte tillräckligt för den enorma massan på bland annat Tahrirtorget i Kairo. 

(Nepstad, 2011:487). Även i Egypten blev militären en del av oppositionen och vägrade att skjuta 

mot demonstranterna. Mubarak försökte med några desperata försök att få stanna vid makten. 

Men när det gick så långt att militären övervägde att driva bort honom, avgick han till slut.  

 

En stor drivkraft till att så många människor i dessa länder reste sig mot makten var, som tidigare 

nämnt, stora samhälleliga förändringar som pågått i regionen under flera decennier. Både 

fattigdomen och inkomstklyftorna hade ökat oroväckande mycket. Länderna led av demokratiskt 

underskott och det pågick både en ekonomisk och strukturell kris (Fazlhashemi, 2013:75-76).  En 

annan faktor är den demografiska. Befolkningarna växte och en stor andel var under 25 år som 
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också var mer utbildade än de tidigare generationerna (Fazlhashemi, 2013:77). Men bristen på 

arbete satte stopp för samhällsutvecklingen då det inte fanns en samhällsstege att klättra upp för 

(Fazlhashemi, 2013:77-78). Förenade i påtaglig orättvisa, utbredd korruption, politiskt förtryck, 

där rättssäkerheten lyste med sin frånvaro, likaså hoppet, samlades människorna i MENA-

regionen till slut för att bryta upp med deras dysfunktionella verklighet (Fazlhashemi, 2013:79). 

Tyvärr så är verkligheten i dag i åtminstone Egypten att det som triggade igång själva upproren, 

är åter verklighet, med en auktoritär ledare i spetsen (Hokayem & Taha, 2016:16). 

 

3.1 Aktivisterna 

Regimen i Egyptens strategi var under Mubaraks tid att skrämma befolkningen till tystnad och 

lydnad. Genom medel som tortyr lyckades man få bukt på majoriteten – fram tills den där dagen i 

januari, den 25, år 2011 (Fazlhashemi, 2013:44). Generellt sett ansågs civilsamhället i till 

exempel Egypten vara kraftigt försvagat och ingen väntade sig att de skulle resa sig och stå emot 

de där 18 första dagarna (Hokayem & Taha, 2016:131). 

 

Fazlhashemi (2013) reciterar i sin bok Den arabiska våren den amerikanska statsvetaren Gene 

Sharp som talar om atomisering (Fazlhashemi, 2013:46). Med det menas hur auktoritära makter 

undergräver människors tillit till varandra, så att de vänder blicken bort om något händer en 

person bredvid dem, tacksamma för att de själva inte råkar ut för det. På så sätt tappar man all 

form av sammanhållning och det leder till ett försvagat civilsamhälle och självförtroende som i 

sin tur bidrar till maktlöshet att kunna påverka (Fazlhashemi, 2013:47). Teorin om atomisering 

går ut på att om en befolkning ska kunna störta auktoritära makthavare, måste allmänheten få 

tillbaka sitt självförtroende, och bryta sig loss som undersåtar till en regim som med alla medel 

vill göra dem handlingsförlamade (Fazlhashemi, 2013:46-47). En auktoritär makthavare är enligt 

Sharp bara mäktig så länge hen inte utmanas på allvar av befolkningen (Fazlhashemi, 2013:47). 

 

Det är atomiseringen som bröts under vinter 2010 efter en rad händelser i samtliga länder. I 

Tunisien, Bouzazis förtvivlade handling och i Egypten nämns dödsmisshandeln av Khaled Said 

vara det som fyllde en redan överfull bägare (Fazlhashemi, 2013:45). Khaled Said var en ung 

entreprenör som i polisens förvar misshandlades så pass brutalt att han slutligen dog (Kienle, 

2012:551). Att få ett slut på rådande polisbrutalitet var en stor fråga i det som ledde till upproren 



	
	 	

23	

2011, och bilderna på Khaled Saids demolerade ansikte blev till en symbol för detta och en viktig 

drivkraft i det som komma skall (Hokayem & Taha, 2016:36). 

 

3.2 Militärens roll 

Vad revolterna i både Tunisien och Egypten visade var hur folkrörelser, utan våld, kunde slå 

omkull decennielånga diktatorer. Nepstad (2011) skriver dock att detta var extremt beroende av 

huruvida militären stod lojal med regimen eller om det enades med befolkningen (Nepstad, 

2011:458). Utan militärens uppbackning och våld stod diktatorerna chanslösa. Till skillnad från i 

Syrien där revolutionen direkt blev ett misslyckande i och med att militären kvarstod lojal till 

president Bashar al-Assads regim (Nepstad, 2011:487-488). Det tog bara dagar efter militärernas 

ståndpunkt innan ledarna i både Tunisien och Egypten avgick. Men bara för att rörelserna hade 

militären vid sin sida, betyder det inte att den efterföljande demokratiseringsprocessen kommer 

ske smärtfritt (Nepstad, 2011:488). Vilket med facit i hand är vad händelseutvecklingen i 

Egypten visat, där militären egentligen kanske mer såg på vad den kunde vinna genom att överge 

regimskeppet (Nepstad, 2011:489). Vad som däremot hände och händer i Syrien, likväl i Libyen, 

är i stället att revolutionsförsöket utvecklas till ett inbördeskrig (Nepstad, 2011:488).  

 

En teori om varför den egyptiska armén beslutade sig för att inte stödja regimen då i 2011 är att 

det var ett rent ekonomiskt beslut. Militären hade innan upproren visat sitt missnöje i att Mubarak 

skulle utse sin son Gamal som efterträdare. Militärens farhåga då skulle vara att Gamal skulle 

privatisera sådant som militären då hade under sitt grepp och därmed förlora en hel del av sin 

verksamhet – skulle detta genomföras skulle militären förlora ekonomisk vinning (Nepstad, 

2011:489).  

 

I Tunisien däremot rör det sig mer om traditionen än ren egenvinning. Den tunisiska militären har 

en historia av att vara opolitisk med en roll att stabilisera och trygga samhället. En annan teori är 

att Tunisiens militär de facto är bland den svagaste och fattigaste i regionen, med soldater från 

samhället alla klasser. Detta i kombination med att armén inte hade något särskilt att vinna, vare 

sig politiskt eller ekonomiskt, bidrar till förståelsen till varför det valde att inte angripa mot den 

ickevåldsbenägna civila befolkningen (Nepstad, 2011:489).  
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Samtidigt genomförde den egyptiska militären, med folkets stöd, en kupp mot Mursi 2013 när 

olusten med den politiska islam han förde ökade allt mer. I Tunisien utvecklades det också ett 

utpräglat missnöje mot Ennahda-partiet och tunisierna var åter på gatorna och demonstrerade, 

men återigen la sig inte den tunisiska militären i (Grewal, 2015). Kontentan är att den tunisiska 

militären aldrig haft en lika tung roll inom nationens politik som den i Egypten haft. Utan 

drivkraften att inte vilja förlora makt har det funnits väldigt lite som skulle motivera militärens 

inblandning (Grewal, 2015).     

 

3.3 Tunisien och Egypten – fem år efter 

Till en början gick utvecklingen i både Tunisien och Egypten åt ett snarlikt håll. De första 

demokratiska valen hölls och i båda länderna vann islamistpartier som skulle leda länderna in i en 

demokratisk riktning (Robbins, 2015). Det islamistiska Ennahdapartiet blev det största partiet i 

Tunisiens första demokratiska val men kunde inte bilda regering utan en koalition (Robbins, 

2015). Å andra sidan lyckades de implementera en hyllad demokratisk konstitution. Dock fick 

Ennahda bekänna sig besegrade 2014 till det sekulära Nidaa Tounes då tunisierna gick mot 

valurnorna i landets andra demokratiska val.   

  

Trots att Tunisien blev det enda landet som lyckades bryta sig loss från ett diktatoriskt statsskick 

och genomgå en demokratisering finns det ändå ett missnöje och allmän frustration bland 

tunisierna2. Revolutionen som firas högtidligt i Tunisien nu fem år senare, var en reaktion på 

decennier av politiskt och socialt förtryck mot oliktänkare, människorättsaktivister och arbetare. 

Dessa förenades i viljan att få vara en del av samhället och kunna påverka politiken och de såg 

ljuset i tunneln när Ben Ali föll. Dagens Tunisien skiljer sig markant från hur det var vid 

årsskiftet 2010/2011. Men trots det så utförs det fortfarande nedslag och godtyckliga gripanden 

och det finns en ökande oro att yttrandefriheten ska kompromissas (Chomiak, 2016). Dessa 

tankar, den politiska oenighet som finns bland myndigheterna och den fortfarande rådande 

ekonomiska kris som finns i Tunisien, överskuggar de framgångar landet faktiskt har 

åstadkommit och lämnar folket cyniska. 

 

																																																								
2	Intervju med Michael Ayari, Senior Tunisienanalytiker, International Crisis Group, 2016-01-13 	
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Valresultatet i parlamentsvalet i Egypten i slutet av 2011 och början av 2012, Egyptens första 

efter upproret, gick i favör för islamistpartier som Muslimska brödraskapet och salafistpartiet al-

Nour, vilket chockade många. En del försökte hålla upprorsandan vid liv men det började ske ett 

skifte från gatorna och upp till den politiska scenen och i parlamentet (Hokayem & Taha, 

2016:21). Det som en gång enade folket där på torgen, var vid valet oerhört polariserat. Även de 

unga var mer splittrade än någonsin. En ytterligare chock var det faktum att Mursi blev den som 

skulle leda landet. Och där han mottogs med öppna armar av sina anhängare, var den motsatta 

skaran än mer skeptiska (Hokayem & Taha, 2016:22, 134). Fram till november 2012 såg det dock 

ut som att Mursis presidentskap flöt på lyckosamt. Men sen kom försöket om att implementera en 

ny konstitution utanför domstolsväsendets kontroll. Det tillsammans med en generell paranoia 

om att civilsamhället konspirerade mot honom, resulterade i att enväldet han försökte skapa blev 

till slut både hans och brödraskapets fall (Hokayem & Taha, 2016:24). Och än en gång begav sig 

egyptierna ut på gatorna (Fazlhashemi, 2013:22) och genom en militärkupp var det slutet på 

brödraskapets korta regi. Framåt sommaren 2013 kallade man till nyval av president då den unga 

oppositionen ansåg att det var för lång väg till nästkommande planerade val i 2016 (Hokayem & 

Taha, 2016:25-26). Den 3 juli 2013 meddelade Abdel Fattah Al-Sisi Mursis avgång och det hela 

markerades som en andra revolution, eller kanske mer som en slag avslutning på det som 

påbörjades 2011 och att vägen till riktig demokrati skulle nu banas fram. Dessvärre hölls inte 

detta löfte. Det nya Egypten skulle förutom demokrati bland annat ha ett etiskt mediesystem och 

de unga skulle vara mer involverade i politiska och samhälleliga beslut. Detta uteblev helt 

(Hokayem & Taha, 2016:26.). Och frågan är om revolten i Egypten åstadkom något mer än själva 

kärnfrågan som förenade alla olika samhällsklasserna och människorna – det vill säga att avsätta 

Mubarak (Hokayem & Taha, 2016:132).  

 

3.4 I dag 

I dag är det allt svårare att mobilisera sig och det finns lagar, regler och militär som hindrar och 

försöker motverka oppositionell verksamhet. Och de som försöker utmana den sittande makten, 

tystats i fängelserna (Hokayem & Taha, 2016:135). I november 2013 kom den nya protestlagen i 

Egypten. En extremt restriktiv sådan där de som bryter mot den kan få tunga fängelsestraff – till 

och med om det rör sig om en fredlig demonstration, då kan det heta att man ”hindrat” trafiken. 

Flertalet människorättsorganisationer säger att det rör sig om cirka 41 000 människor som sitter 

inne som politiska fångar (Hokayem & Taha, 2016:135). Och det är inte bara den politiska sidan 
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som lider av det nygamla klimatet i Egypten. Även människorättsorganisationers existens är 

begränsade och det är dessutom förbjudet för dessa att engagera sig politiskt. Yttrandefriheten 

existerar knappast när det sker räder och nedslag hos de som en gång yttrat och förespråkat 

förändring, ett direkt brott mot de mänskliga rättigheterna (FN, 1948). Dessutom krävs tillstånd 

för all slags tillhörighet med internationella företag och organisationer (Hokayem & Taha, 

2016:138).  

 

Det som också sker nu är att i samarbete med statlig media svartmålas händelserna 2011 

(Hokayem & Taha, 2016:136) – det vill säga det som ligger till grund för att den nya makten ens 

har makt. Den här svartmålningen leder till en samhällelig acceptans av att de som bryter mot 

ordningen bör straffas – även om ordningen som de påstås bryta är själva grundpelarna i en 

demokrati – att få yttra sig. Samtidigt så finns det än i dag, som för fem år sen, en utpräglad 

arbetslöshet. Rastlösa unga. Och ett folk som lever under skräckvälde och förtryck. Försämringen 

av landet och den nedstämdhet som råder bör få makten att ana oråd då allt som fick folket att 

mobiliseras då, dessa anledningar ligger åter vid deras fötter (Hokayem & Taha, 2016:137). 

 

Amnesty har länge uppmärksammat den pågående situationen i både Tunisien och i Egypten och 

andra delar av regionen. Människorättsorganisationen menar att den önskan om riktig förändring 

som arabiska våren ingav, inte blivit realitet. Och trots att Tunisien ses som en framgångssaga så 

kränks människors mänskliga rättigheter även där (Amnesty, 20153).  En orsak till att detta 

fortfarande pågår i Tunisien är att det inte skett några större reformer inom polisväsendet i landet. 

Polisvåldet har fortsatt och det finns fortfarande uppgifter om att det förekommer tortyr, som inte 

alltför sällan sägs vara för att bekämpa terrorism4. Också detta ett brott mot grundläggande 

mänskliga rättigheter som tydligt förespråkar mot tortyr och annan omänsklig behandling. För att 

inte tala om godtyckliga gripanden (FN, 1948). Detta är något både Amnesty och Michael Ayari, 

Tunisienanalytiker vid organisationen International Crisis Group vittnar om. Det vill säga att det i 

Tunisien pågår gripanden på grund av oro för Islamiska staten och deras pågående rekryteringar i 

landet, så heter det något annat i Egypten. Där är det i stället oron för splittring av landet som kan 

																																																								
3 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/12/five-years-after-the-tragedy-that-sparked-an-uprising/ 	
4 Intervju med Michael Ayari, Senior Tunisienanalytiker, International Crisis Group, 2016-01-13 	



	
	 	

27	

leda till nya revolter som ligger till grund för att personer grips, även om det också här sägs vara 

en del av terrorismbekämpningen (Amnesty, 20165). 

 

Det egyptiska folket har rest sig mot sin president två gånger under de senaste fem åren. Allra 

senast mot Mursi och Muslimska brödraskapet 2013 (Hokayem & Taha, 2016:30), som numera, 

tillsammans med Sjätte april-rörelsen, är bannlysta organisationer att förknippas med i dag. Sjätte 

april-rörelsen hade en oerhört stor betydelse under 2011. De organiserade flera protester mot 

Mubarak och kan anses vara de som banade vägen för demonstrationerna 25 januari 2011 

(Hokayem & Taha, 2016:108). Men Sisis desperata försök att styra landet med en järnhand, i 

kombination med en allt sämre ekonomi och att han försöker bekämpa de gamla och nya 

aktivisterna, kan bidra till att hans tid i Egypten kan bli begränsad. Även om han haft ett starkt 

stöd bland egyptier så börjar det krackelera (Hokayem & Taha, 2016:30). Och med en växande 

arbetslöshet, i synnerhet bland ungdomar, där de dessutom inte bjuds in i det politiska rummet, 

kan ha allvarliga konsekvenser när de dessutom försöker tysta dem. Om denna exkludering och 

förtrytelse fortsätter kan det leda till mobilisering – och då blir den egyptiska staten både 

måltavlan och orsaken (Hokayem & Taha, 2016:137).  

 

4. REPORTAGEN 

Det generella temat för det här journalistiska arbetet var redan från början tänkt att det skulle 

beröra årsdagarna av den arabiska våren och hur klimatet i bland andra Egypten och Tunisien är i 

en postrevolutionär era. Valet gjordes därför att det kändes både akademiskt och journalistiskt 

relevant – i synnerhet när vi ser efterdyningarna av revolterna än i dag i form av instabilitet i 

regionen och att många människor är på flykt. Så idén om ett program som skulle handla om fem 

år efter arabiska våren fanns alltid där, och också det som såldes in till Sveriges Radios program 

Konflikt. Redan i november beslutades att besöka åtminstone Tunisien och Egypten. Och ett par 

veckor innan årsdagen av startskottet i Tunisien, den 17 december, bestämdes det tillsammans 

med Konfliktredaktion att fokus skulle ligga på något mer än årsdagarna, att det skulle räcka med 

dessa två länder – det lyckade exemplet plus det misslyckade som vi kunde befinna oss i utan 

större risk – och att det skulle bli ett program som skulle kunna sändas efter den 25 januari, det 

vill säga efter årsdagen för revolutionen i Egypten.  

 
																																																								
5 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/egypts-myth-of-stability-gross-abuses-dont-deliver-security/ 	
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Väl på plats i Kairo och ett par veckor in började alltfler historier om crackdowns, det vill säga 

polisiära nedslag, och gripanden av liberala aktivister uppdagas (Amnesty, 20166). 

Myndigheternas officiella ställningstagande var att de försökte förhindra eventuellt kaos på själva 

årsdagen 25 januari (Amnesty, 20167). Dem de grep ska ha uppmanat till uppror hette det. Men ju 

fler berörda som vi informellt mötte och pratade med vittnade om att det här har varit något 

pågått under hela Sisi-eran samt att årsdagen bara var en ursäkt just nu och att det troligtvis 

kommer fortsätta. Vi beslutade att börja söka efter personer som håller sig undan myndigheterna 

på grund av den intensifierade fasen av fängslande samt de som har närstående i fängelser. I det 

här sökandet började vi stöta på uttrycket forced disappearences, så kallade påtvingade 

försvinnanden, som snart skulle visa sig vara en viktig del i den rädsla som repressionsvågen mot 

de progressiva aktivisterna utgjorde (Amnesty, 20168). Ett påtvingat försvinnande är när landets 

säkerhetspolis för bort någon i hemlighet och mot sin vilja. Ett hundratal egyptier hade bara 

under hösten 2015 försvunnit på detta sätt, för att flera veckor senare återfinnas på polisstationer, 

fängelser eller i värsta fall döda i diken (Amnesty, 20169).   

 

Efter själva årsdagen i januari, och när gripandena fortsatte, blev det klart att vi var på rätt spår 

och att det här var en viktig del i att skildra dagens Egypten. Och kopplingen till revolutionen 

blev också tydlig eftersom det var personer som varit delaktiga då, och som fortsätter kampen för 

demokrati än i dag, som var målet för myndigheterna.  

 

Både aktivister och experter vittnade om hur läget för människorättsaktivister fem år efter 

revolterna inte förbättrats. Och eftersom det i Sverige hörs många analyser om regionen så skulle 

det här programmet syfta till att ge plats åt dem som var på plats, som var en del av förändringen. 

De som stod på gatorna och torgen för att streta emot makten. 

 

Innan detta blev helt klart hade vi redan bokat in resan till Tunisien. Den 14 januari är nämligen 

årsdagen då diktatorn Ben Ali föll (Fazlhashemi, 2013:16). Och eftersom vinkeln inte var helt 

satt blev det heller inga intervjuer med aktivister som är aktiva i dag som skulle kunna berätta om 

																																																								
6 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/egypts-myth-of-stability-gross-abuses-dont-deliver-security/	
7 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/egypts-courageous-few-fighting-for-human-rights/ 	
8 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/egypts-myth-of-stability-gross-abuses-dont-deliver-security/ 	
9	https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/egypts-courageous-few-fighting-for-human-rights/	
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det blivit bättre eller inte för dem när deras land genomgått stora demokratiska reformer – i 

synnerhet jämfört med de andra länderna.  

 

Fem år kan låta lite eller mycket beroende på hur man tittar på det. I fallet Syrien, där det pågått 

ett blodigt krig under dessa år är fem år en evighet. I Tunisien där demokratin blev en vinnare och 

det nu gäller att förändra systemet är fem år ingenting. Och detta kan nog ligga till grund till 

varför det inte finns så mycket akademisk litteratur än som berör den arabiska våren med analyser 

utifrån flera års perspektiv. Därför blir Hokayem & Tahas (2016) bok av stor relevans för en 

sådan här reflektionsrapport då de har tittat på händelserna i Egypten när det gått cirka fyra år. 

 

Utifrån ett journalistiskt perspektiv är det inte alltid så att den svenska publiken får ta del av stora 

händelser som sker i vissa delar av världen. En rad faktorer i nyhetsvärderingen påverkar det. 

Däremot har Mellanöstern, åtminstone för Sveriges Radio, ansetts så pass relevant att man 

numera har två korrespondenter för att täcka området (sverigesradio.se10).   

 

Händelserna i regionen kom som en överraskning för många (Fazlhashemi, 2013:74), likaså att 

diktatorer föll. Dessutom skanderade människor om lika rätt och demokrati. Att det som började 

lika i flera länder fick så många dystra utfall är bara det nyhetsmässigt intressant, men lägg också 

på den direkta påverkan på Europa och senare också Sverige i och med så många som i dag är på 

flykt. Även om just dessa reportage inte handlar om dagens flyktingkris som till stora delar har 

med människor från Syrien, Irak och Afghanistan att göra, så är ändå MENA-regionen intressant 

utifrån ett geopolitiskt perspektiv. Även om vi gärna hade velat ta oss till Syrien, så skulle vi 

aldrig få den uppbackningen av Sveriges Radio för att få tillstånd att arbeta journalistiskt där, 

detsamma i Libyen och Jemen, då SR knappt skickar dit sina fastanställda, för att inte tala om 

studerande frilansare. Så valet av länderna för dessa reportage fick styras till stor del av säkerhet 

och vad som fysiskt var möjligt för personer i vår situation att åstadkomma. Däremot har 

Tunisien alltid varit intressant på grund av dess ställning som ”det lyckade landet” och att det var 

där alltsammans började. Och den journalistiska relevansen och intresset bekräftades när det inte 

krävdes någon större övertygelse för att sälja in programidén och sen att även Ekot ville ha en 

nyhet på det så snart reportagen var färdigställda (sverigesradio.se11).  

																																																								
10http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6240&artikel=6127618 	
11 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6371893 	
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4.1 Radio 

I dagens medielandskap med många olika portaler och kanaler så har Sveriges Radio störst 

förtroende av alla medier i Sverige (Häger, 2009:213 & sverigesradio.se12). Radio som medium 

och produktion skiljer sig från de skrivna artiklarna. Det finns de rent självklara tekniska 

skillnaderna att man berättar med ljud och därför behöver spela in, men också sättet att berätta på 

gör det till att man måste tänka annorlunda (Häger, 2009:196). Jämför man samma typ av text 

och reportage så får det i praktiken mer information plats i skrivande format än när man gör 

radio, dessutom gäller det att tala så snarlikt det talade språket som möjligt när man gör radio, 

vilket inte är fallet för de generella tidningarna och magasinen (Häger, 2009:196-197).  

 

En fördel med radio, i synnerhet när man ska porträttera människors egna berättelser, är den 

genomslagskraft deras känslor kan ha.  Ett slags buktaleri där vi som reportrar talar till andra, 

medan andra talar genom oss (Biewen & Dilworth, 2010:10). Ljud från platser och röster kan 

gripa tag i lyssnaren på ett egendomligt sätt, som kan vara svårt att förmedla via text (Häger, 

2009:196). Med hjälp av radio och ljud kan man skapa bilder för den som lyssnar. Och ett 

reportage kan bli väldigt levande om man har med fotsteg, ljud från en sked som rörs om i en 

kaffekopp eller hur man hör bubblandet i en vattenpipa. Som Häger (2009) skriver, så är 

bandaren radioreporterns pensel (Häger, 2009:213). Ett generellt tips man får som ny på radio är 

att alltid tänka på miljöljud, vilket är lättare sagt än gjort när man efter en intervju springer iväg 

för att sätta ihop sitt inslag i stället för att kanske stå kvar i 30-60 sekunder för att få med det som 

händer runtomkring (Häger, 2009:214). Med det i åtanke spelade jag däremot också in ljud från 

andra miljöer som kanske var mer typiska för Kairo eller Tunisien. Till exempel böneutrop. Eller 

musiken som spelades i en taxibil. Den tungt tutande Kairotrafiken. Alla dessa element bidrog till 

att göra reportagen för Konflikt ännu mer levande för sådant illustrerar en annan tid och ett annat 

rum än den man kanske befinner sig i när man lyssnade från Sverige den 20 februari när 

programmet sändes.  

 

Enligt Häger (2009) finns det två sätt att göra radio på – antingen att börja med att klippa ut bra 

illar, radiospråk för ljudklipp, och sen sätta ihop dessa genom att skriva manus. Eller att skriva 

manus först och sen hitta det ljud och de illar som passar (Häger, 2009:220). För det här arbetet 

blev det en kombination av de båda olika sätten. Då vi hade flera intervjuer, som dessutom var 
																																																								
12 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2938&grupp=21081&artikel=6406129 	
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långa, lades flera dagar på att transkribera allt material. Detta underlättade det efterföljande arbete 

avsevärt. Under själva transkriberingen markerade vi ut sådan som lät intressant och användbart 

vid en första lyssning. När vi hade allt nedskrivet började manusarbetet. Med Konflikt kom vi 

fram till att vi börjar skriva manus för de olika reportagen, och sedan återkopplar de med 

feedback allt eftersom. Att ha saker och ting transkriberat underlättade till exempel när vi ville 

söka fram ett säg, då kunde vi enkelt använda ordbehandlarens sökfunktion och hitta det vi letade 

efter med hjälp av de nyckelord man kom ihåg. I de fall där vi behövde hitta helt nya säg var det 

också till stor hjälp att kunna skumma igenom samtalet som förts för att kanske hitta andra 

aspekter på sådant som vi kanske inte uppmärksammade vid själva intervjutillfället. Det 

underlättade dessutom vid de lägen när de på Konflikt sa ”har ingen sagt såhär?”. I samarbete 

med deras övergripande bild av vad de vill förmedla med programmet, och vår inblick i 

personernas berättelser kunde vi få ihop ett starkt program. 

 

4.2 Reportage 

Det fina med reportaget är som Bok (2013) skriver – det är främst en sinnesupplevelse. Det 

betyder att till skillnad för nyhetsjournalistiken saklighet så ska det dokumentära reportaget i 

första hand rikta sig mot känslan (Bok, 2013:52). Medan nyheter fokuserar på handlingar av de i 

maktposition och levererar fakta om krig och politik, så riktar sig det dokumentära berättande på 

det intima, det småskaliga (Biewen & Dilworth, 2010:5). 

 

Det finns olika sätt att berätta något på ett journalistiskt sätt. Förutom ens egna egenskaper i form 

av röst och formuleringar, så finns det vissa formmässiga principer man kan utgå ifrån. En typisk 

nyhetsartikel, eller inslag, följer den så kallade ”omvända pyramiden”. Där det viktigaste är högst 

upp och sedan avtar det neråt till det minst viktigaste (Häger, 2009:64). När man gör reportage 

kan man använda sig av mycket friare och kreativare grepp, som timglaset. Man börjar med det 

viktiga även här men sedan kan man gå vidare i att berätta en kronologi (Häger, 2009:65). Vårt 

första reportage där man får möta Ahmed Abdallah och Sally Toma kan beskrivas som sådan. Vi 

börjar med en scen med Ahmed Abdallah i dag, och vad han gjorde och tänkte för prick fem år 

sedan. För att sedan gå vidare till Sally Toma som får beskriva de senaste fem årens 

händelseförlopp i kronologisk ordning och där vi landar i nutidens misär, det vill säga vi avslutar 

med något viktigt, en poäng vi vill nå (Häger, 2009:65). Om vi tittar på programmet i sin helhet 

så följer våra reportage den berättande modell som kallas ”cirkeln”. V börjar med en scen, bygger 
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upp händelser kring ett par personer, för att i slutet återvända till just dessa (Häger, 2009:66). Det 

blir som en cliffhanger genom hela programmet, i synnerhet när programledare Ivar Ekman också 

i ava:n till det första reportaget säger att vi kommer återkomma till just dessa personer.   

 

Är det något som träffar alldeles rätt när det kommer till det journalistiska berättandet är den av 

Bengt Bok (2013) där han konstaterar att ”berättande handlar oftast om att skala av och reducera, 

inte om att lägga till” (Bok, 2013:7). För är det något som krävdes av att göra fyra reportage av 

en sådan komplex och händelsefull händelseförlopp som arabiska våren så var det just det – 

klippa, klippa, klippa. Det så kallade kill your darlings.  

 

Att berätta dramaturgiskt eller med dramatik gäller det att skapa djup och rörelse i historien man 

porträtterar. Detta för att det ska bli spännande för en lyssnare, tittare eller läsare att följa med. 

Det ska med andra ord inte bara bli ett tomt uppradande av fakta (Bok, 2013:8). Det finns olika 

sätt att börja berätta historier på. Ibland, som i reportage nummer två från Tunisien, hugger man 

in direkt och börjar med det som faktiskt betyder något och som säger något direkt (Bok, 

2013:39). I andra fall kanske det blir dramaturgiskt bättre att glida in i berättelsen (Bok, 

2013:39), som i det första Egyptenreportaget. Och här kan det vara svårt att veta hur man ska 

börja och när de olika sätten att berätta på är passande. Det Konflikt lärde, att trots att man i ett 

reportage har mer utrymme att hålla på själva ”grejen” – så ska man inte vänta för länge – för att 

dra ut på mystiken kan få lyssnaren att tröttna. Och i retroperspektiv så tänker jag spontant på hur 

P3-dokumentär jobbar. Dokumentärerna börjar allt med ett löp som på ett sätt ”avslöjar” vad den 

närmaste timmen ska handla om, men det är vägen dit som blir det intressanta. Att Skander Ben 

Hamda säger direkt att han blev kidnappad av inrikesministeriet väcker till frågor som varför? 

Vad hände? Och vad hände sen? 

 

En annan intressant aspekt som Bok (2013) skriver om och som handledare på Konflikt Ivar 

Ekman gav feedback på rör sig om hur journalistens nyfikenhet och känslor tränger sig igenom 

den där mikrofonen och in i ett reportage (Bok, 2013:41) – även om intervjun i sin helhet klipps. 

Ett exempel på detta var än en gång i Tunisienreportaget. Skander Ben Hamda försöker i 

situationen på något sätt tona ner det som hänt honom. Han har ju på ett sätt smält det här och 

gått vidare. Det har gått fem år. Men det Ivar Ekman menade var att det kom fram hur jag som 

intervjuare inte kunde greppa det som hänt en 16-årig pojke. Och hur vissa läten och reaktioner 
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som hördes från mig – till exempel när han rullade upp ärmen på sin tröja och visade 

brännmärken från cigaretter, och jag sa ”oh wow”, gjorde så att hela den scenen kändes ännu 

mer. Och just det där var något som jag ändå brottades med när vi väl skulle sätta oss och 

redigera ihop det reportaget – reporterjaget ska väl ändå hållas så långt borta som möjligt tänkte 

jag. Men det togs inte bort och gav trots allt en bra effekt.  

 

Till skillnad från att jobba med nyhetsinslag, där illarna på annat språk kortas ned till cirka 10-15 

sekunder kunde vi i våra reportage ha mycket längre. Uppemot 30-45 sekunder, men det var mest 

för att det var på engelska. Det här bidrar ju till väldigt mycket, att få höra intervjupersonerna 

berätta. Det blir en starkare lyssningsupplevelse då. En utländsk journalist som är känd för att gå 

emot normen med korta illar på andra språk är bland annat Maria Martin (Biewen & Dilworth, 

2010:9).  

 

4.3 Reportagen 

4.3.1 Reportage 1 

Programmet började med en tillbakablick till den egyptiska revolutionen för fem år sedan. 

Genom att låta några av de som var som mest drivande få komma till tals och berätta hur det var 

då. Vad de tänkte då? Vad kände de då? Vad de ville då?  Men sen också vad som hänt under de 

här fem åren. Genom människorättsaktivisten Ahmed Abdallah och läkaren Sally Toma målades 

de här fem åren upp på ett extremt komprimerat, men nödvändigt sätt. Vi kände att även om 

arabiska våren är en händelse många känner till och i synnerhet P1- och Konfliktlyssnaren så 

kändes det ändå nödvändigt att påminna om det där hoppfulla kaoset som förenade så många 

människor.  

 

Vi hade från början med delen där både Ahmed Abdallah och Sally Toma berättar om hur det är i 

dag, men efter samråd med Konflikt och programmets övriga upplägg beslutades det att det 

skulle bli bättre att lägga det separat, sist. Som ett framåtblickande.  

 

Intervjun med Abdallah var en av de mest säkerhetskänsliga. Han brukar varje dag besöka ett 

café runt 15-tiden. Några veckor innan vi träffade honom hade han kommit ett par timmar senare 

än vanligt. Då får han reda på att det kommit några män som frågat efter honom och genomsökt 
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lokalen (Amnesty, 201613). Efter det höll han sig borta från Kairos innerstad, sov på olika platser 

och använde inte mobilen. Vi fick träffa honom utanför Kairo på ett café. Vi kunde inte ha 

bandaren synligt och han satt på uteserveringen där det knappt satt folk på grund av den isiga 

vinden som hade staden i sitt grepp. Och varje gång servitören kom eller när mannen som byter 

kol i vattenpiporna stod vid vårt bord blev han helt knäpptyst. Han såg trött ut. Och han ville inte 

att vi skulle fota honom. Inte för att det inte finns bilder på honom, utan för att ingen skulle kunna 

ta reda på var vi satt just den dagen. Ljudet blev inte av toppkvalitet men en del gick att använda 

trots allt och det fick bli symboliskt för läget – att vi var tvungna att vara så försiktiga gav ändå 

reportaget precis den känslan av osäkerhet och rädsla som faktiskt dessa aktivister lever med dag 

in och dag ut. Och vissa dagar, som inför årsdagar, mer än andra.  

 

Vi träffade Sally Toma på hennes läkarmottagning mitt i Downtown Kairo. Hon är frispråkig och 

syns och hörs överallt. Vi lyckades boka in en intervju med henne när vi stötte på henne på 

minnesstunden utanför den italienska ambassaden för den mördade italienska doktoranden Guilio 

Regeni (Fahim; Youssef; Walsh, 2016). Guilio Regeni är ytterligare en tragedi i det moderna 

Egyptens historia. Han var i Kairo för att undersöka vilken inverkan arbetarrörelsen haft i 

revolterna 2011. På årsdagen den 25 januari försvann han. Några dagar senare hittades hans 

kropp i ett dike utanför Kairo. Torterad, cigarettbränd, naken från midjan ner (Fahim; Youssef; 

Walsh, 2016). Än i dag kommer det motstridiga uppgifter från egyptiska myndigheterna om vad 

som faktiskt hänt honom. Sally Toma var den som kallade till minnesstunden, och även en av de 

drivande när flera tusen läkare samlades utanför Läkarförbundet för att protestera mot polisvåld 

och gripanden, något oerhört ovanligt i Sisis Kairo allt sedan den nya protestlagen (Fahim; 

Youssef; Walsh, 2016). Med Sally Toma gick vi noga igenom de senaste fem årens 

händelseförlopp. Det var först generellt om de olika rörelserna hon var involverad i, men sen gick 

hon in på sina egna upplevelser och det visade sig att även hon gripits och hållits häktad i flera 

veckor. Hopplösheten hon kände då i 2013 har nu ersatts av en ny kämparvilja så hon passade 

alldeles utmärkt in i vårt reportage.  

 

4.3.2 Reportage 2 

Vi var som tidigare nämnt i Tunisien när det var årsdagen för när Ben Ali föll, den 14 januari. 

Här var det en folkfest och stämningen var på topp. Bland festligheter, flaggviftande och 
																																																								
13 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/egypts-myth-of-stability-gross-abuses-dont-deliver-security/	
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uppträdanden var det också demonstrationer för olika sakfrågor. Poliserna stod och log och lät sig 

fotas och det var ingen spänd stämning alls. Helt tvärtemot vad som skulle vara i Kairo knappt 11 

dagar efter.  

 

Vi hade ingen tydlig plan för vad Konfliktprogrammet skulle fokusera på men vi gjorde diverse 

intervjuer med bland annat International Crisis Group-analytikern Michael Ayari. Denna del 

klipptes dock bort från Tunisien-reportaget då det i slutskedet beslutades att vi inte skulle ha med 

några analytiker. Dessutom hade vi inga sådana röster från Egypten så redaktionen tyckte att det 

skulle bli mer enhetligt att låta folket komma till tals i reportagen, och sedan komplettera med 

analys i studion.  

 

Reportaget från Tunisien blev därför ett om cyberaktivisten Skander Ben Hamda. Han var 16 år 

då. Vi kom i kontakt med honom genom samma bekant som satte ihop oss med de andra i 

Egypten. Honom träffade vi på själva årsdagen på en trendig bar i huvudstaden Tunis. Vi gick 

dock runt husknuten och intervjuade honom där. Han började prata i generella drag och hade 

egentligen summerat hela sin berättelse inom loppet av tre minuter. Men genom ett klassiskt knep 

att fråga om en detalj så fick jag honom börja prata mer om känslor och tankar. Jag bad honom 

backa och försöka minnas – vad gjorde du precis innan de kom? Vad tänkte du? Och det fick 

honom att berätta om mer faktiska moment om vad som hände dagen då han greps i sitt hem för 

att sedan blev förhörd och torterad. Till exempel bad jag honom beskriva vilket material huvan de 

trädde över hans huvud var av. Han började ta på sina kläder och försökte minnas vad tyget var 

gjord av. Detta gjorde att det här reportaget nästan fick berätta det som alla som grips går igenom. 

Rädslan innan själva gripandet, förhören, tortyren, hopplösheten, men hur den starka viljan att 

inte vilja ge upp är så pass stark att man uthärdar de hemska kränkningarna. Att fråga efter 

sådana små detaljer kan ge en mycket. Både när man som reporter ska berätta en annans historia 

och det ger också intervjupersonen en förståelse i vad man är ute efter. 

 

4.3.3 Reportage 3 

När vi bearbetat själva revolutionerna för fem år sen var tanken att vi skulle komma in i nutiden. 

Hur blev det med de där drömmarna om demokrati? Är det något som har förändrats? Har det 

gått till det bättre eller sämre? För detta hade vi fyra personer som berättade om tre olika 

personers öden.  
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Doha Hazem och Ahmed Nabil träffade vi på ett café utanför Kairo. De satt rakryggade och var 

beredda på att prata. Det spelade ingen roll vilka som hörde eller att bandaren syntes. Tvärtom 

var de väldigt måna om att höras. Deras orädda grepp kan nog till stor del bero på att de själva 

inte varit politiskt aktiva de senaste åren. Doha berättade om sin man som greps samma natt som 

Ahmed Nabils bror greps. De båda träffades i ett förtvivlat stadie på en polisstation i Kairo och 

sedan dess har de fört kampanjer på sociala medier för att få deras nära frisläppta. Vilket de också 

blev natten inför vår sändning – efter 50 dagar i fängelse. Doha Hazem beskrev en sådan 

detaljerad scen av hur gripandet av hennes man gick till att det gick formmässigt bra ihop med 

det som man tidigare hade hört från Skander Ben Hamda. Trots att det gått fem år, och trots att vi 

geografiskt befann oss i ett annat land, så sker det på samma sätt. Men här introducerade vi också 

rädslan om så kallade forced disapperances som kommer förknippas i det arv Sisi lämnar efter 

sig.  

 

Senare gick vi vidare till ett väldigt uppmärksammat fall i Egypten – nämligen gripandet av 

aktivisten och läkaren Ahmed Said. För detta träffade vi hans syster Lamia Said och hans fästmö 

Eliane Freiss. På grund av läget inför årsdagen så hade även de likt många andra kända aktivister 

lämnat Kairo för att undkomma polisen. De hade åkt till staden Mansoura, tre timmar utanför 

Kairo. Vi åkte dit tillsammans med en fixare som körde oss dit. Han har jobbat med flera 

journalister, bland annat Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén som också 

var den som introducerade oss till honom. Han satt också med under intervjun och bistod som 

språkmedlare när våra intervjupersoner fick en släng av tunghäfta då vi intervjuade på engelska. 

Väl i Mansoura plockade vi upp Lamia och Eliane och åkte till en restaurang vid Nilen. Även 

Lamia och Eliane driver en väldigt aktiv kampanj på sociala medier och pratar med medier för att 

uppmärksamma Ahmeds fall – men på grund av säkerhetsläget kring dem så fick vi gömma 

bandaren även här och ljudet blev därför lidande. Av säkerhetsskäl träffades vi ute eftersom det i 

sådana här lägen – när det är en så pass uppmärksammad persons släktingar i fängelse så är det 

bättre att vara bland folk än sitta hemma hos någon där det kan vara övervakat. Ett tips som även 

vår fixare gav oss. Säkerhet fick gå före här, men det påverkade ljudet mycket då vi fick gömma 

bandaren i väskan även här. Dessutom så spelade de powerballad efter powerballad på den 

restaurangen vi satt på. Så pass högt att bandaren plockade upp det ljudet tydligt. Vilket på ett sätt 

ger en ljudmässig effekt men som försvårar redigeringsarbetet avsevärt (Häger, 2009:228). I 
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intervjusituationer kan personerna som pratar sväva ut ganska mycket, och det man vill förmedla 

i en ill kanske hamnat när det spelas olika låtar. Det här var en riktig kamp när vi skulle sätta ihop 

delarna från Mansoura. Där vi, som vid intervjun med Ahmed Abdallah, fick skippa vissa illar på 

grund av för dåligt ljud. Under själva intervjun tänkte jag att man ändå kanske skulle kunna jobba 

med musiken, till exempel – när de spelade Céline Dions låt hon gjorde för filmen Titanic 

började jag fråga Eliane om hur hon träffade Ahmed och vad i honom hon föll för. Dock talade 

hon så tyst så det blev nästan ohörbart och vi hade dessutom inte utrymme för utsvävande 

kärlekshistorier så det togs inte med i slutproduktionen av reportagen.  

 

Vi träffade Lamia ytterligare en gång och det var efter att hennes brors tvååriga dom fastslogs 

officiellt. Den här gången i Kairo, hemma hos en kompis till henne. Uppgivenheten hos henne 

fick sätta punkt för det här reportaget som fick illustrera den förtvivlan som finns bland de som är 

nära och även illustrera att hoppet om ett bättre Egypten inte längre finns bland de som än i dag 

försöker kämpa för någon slags rättvisa. Rädslan är mer påtaglig. Folk är nedbrutna och hoppet är 

borta sedan länge.  

 

4.3.4 Reportage 4 

Den sista och kortare biten skulle trots all förtvivlan på något få illustrera att ändå det finns de 

som inte gett upp, och inte kommer ge upp. Att kampen fortsätter trots motgångar och en sämre 

utveckling än väntat sen januari 2011. Som tidigare nämnt var det alltså en fortsättning med 

Ahmed Abdallah och Sally Toma från första repet som fick höras här. Varför det trots denna 

dystra utveckling gick att forma ihop en sådan här del var för att både Sally Toma och Ahmed 

Abdallah hade hoppet kvar om ett bättre Egypten. Ahmed Abdallah trots att han höll sig undan 

myndigheterna, och knappt sovit, hade ett leende på läpparna som en kontrast till de trötta och 

slitna ögonen. Han hade aldrig gett upp och skulle heller aldrig göra det. Även om det skulle bli 

så att han själv aldrig får uppleva ett fritt Egypten, så var det inte något han skulle ge upp på 

berättade han.  

 

Likaså Sally Toma, även om hon faktiskt gett upp vid ett tillfälle. Men efter att sett den unga 

generationen lysa med sin frånvaro när Sisi valdes till president, fick hon hoppet tillbaka och 

insåg att även om aktivisterna från 2011 blivit deprimerade, emigrerat, fängslade eller bytt bana – 
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så fanns det en hel generation med kämpevilja och som inte var trötta. För dessa blev hon 

återigen aktiv för ett demokratiskt Egypten. 

 

4.4 Samarbetet med Konflikt 

Redan från start var det bestämt att materialet skulle sändas i P1-programmet Konflikt. Konflikt 

är ett fördjupande utrikesmagasin på cirka en timme och sänds varje lördagsmorgon 

(sverigesradio.se14) och som berättar det stora med exempel från olika delar av världen. Eftersom 

Konflikt nödvändigtvis inte följer nyhetsströmmen beslutades det att programmet om aktivisterna 

kunde sändas efter att årsdagarna för revolutionerna i både Tunisien och i Egypten.  

 

Det var många turer fram och tillbaka med redaktionen. Vi hade ett par avstämningar på skype 

om vinkel och datum för sändning. Sen började det egentliga produktionsarbetet två veckor 

innan. Det började med att vi skrev utkast på manus för de olika reportagen. Löpande fick vi 

kommentarer på det vi skickade in och i det andra skedet spelade vi in så kallade slaskversioner 

av våra prator samt la in illarna i den ordning vi hade tänkt. Utifrån det fortsatte arbetet in i det 

sista. Klockan 23.00 kvällen innan sändning var vi till slut helt klara. Vi spelade nog in och 

gjorde om reportagen helt säkert fem gånger. Sen kunde vi få höra att ett ord var otydligt i en 

prata, eller att en mixning var för låg, så då var det bara att spela in på nytt och göra om och rätt. 

Konflikt är väldigt måna om hur det låter och lägger ner extremt mycket tid på detta – till skillnad 

från kanske nyhetsarbete där snabbheten får gå före kvalitén.  

 

5.  UNDERSÖKNINGSMETODER  

5.1 Intervju 

Inom forskningen kan intervju som metod inte alltid vara det optimala eftersom intervjun bland 

annat är så pass inriktad på en individs åsikter och inte så mycket på strukturer och ramvillkor 

(Ruane, 2006:83). För ett reportage är dock den intima intervjun med en person, där man kommer 

nära, allt man önskar sig. Samt också lite bisarrt att man som reporter vill att en person, som inte 

allt för sällan är en främling, ska berätta sina intimaste berättelser (Sundelin, 2008:20). Intervju är 

både en metod och en genre – i fallet för dessa reportage har vi mixat strukturen. Ibland hör man 

oss som intervjuar ställa en fråga men det har då rört sig mer om ett formmässigt grepp. Att träffa 

personen eller personerna man ska intervjua är alltid att föredra före till exempel telefon. Vi hade 
																																																								
14 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1300&artikel=350659 	
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en förintervju med Ahmed Abdallah via Skype när vi var i Tunisien. Först hade vi tänkt baka in 

det i reportaget så därför valde vi att intervjua så, men utan att ses kunde vi inte ha beskrivit hans 

nedstämda och trötta ögon. Eller att det var kallt och tomt på den uteservering han valde att träffa 

oss på. Sådana detaljer är vad som gör ett reportage rikt och är viktiga beståndsdelar i en 

journalistisk intervju (Sundelin, 2008:32).  

 

Där man inom forskning rekommenderar mer konkreta frågor än allmänna går ändå emot det som 

en generell fråga kan ge, en inblick hur en person resonerar och säregenskaper som kan hjälpa en 

som reporter att beskriva personen ännu mer än vad kanske en enbart konkret fråga hade gett en 

(Ruane, 2006:83). Men trots det så påpekas ändå att om man vill tränga sig in i någons världsbild 

och förstå exempelvis vissa handlingar, så räcker det inte med enbart observationer utan det 

kräver att man faktiskt pratar med människor (Ruane, 2006:84). En bra intervju kräver en viss 

planering, men en bra journalistisk intervju tillåter sig också att kunna gå utanför manuset och de 

frågor man tänkt sig. Det gäller att lyssna till vad personen säger och följa upp det. 

 

Inför mötena med samtliga av våra intervjupersoner hade vi haft så kallade informella samtal 

innan. Detta för att säkerställa att deras berättelse skulle passa in i det vi ville berätta (Ruane, 

2006:88). Det här bidrar också till att vi kunde researchea deras unika fall och ställa mer ingående 

och specifika frågor om dem eller deras nära de berättade om (Ruane, 2006:88).  

 

Intervjuformen vi hade var retroperspektiva, det vill säga att våra intervjupersoner skulle se 

tillbaka på något som har hänt (Ruane, 2006:105). Det här kan skapa skevheter då en intervju 

speglar vad en personer känner och tänker vid en bestämd tidpunkt. Det kan leda till att man i 

efterhand kanske omedvetet förvränger information eller glömt vissa händelser och känslor 

(Ruane, 2006:105). I fallet Ahmed Abdallah när han skulle beskriva vad han gjorde den 25 

januari 2011 förstärktes hans minne genom att han kunde visa ett videoklipp från ett brandtal han 

höll utanför moskén han hade besökt på fredagsbönen. När han först beskrev det berättade han 

rätt avskalat, men efter att jag frågade om det fanns bilder eller video berättade han om en trailer. 

Jag bad honom visa klippet och då blev tonen genast en annan. Han sken upp och gick igång på 

de gamla känslorna om kamp han hade då, för fem år sedan.  
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Eftersom människor kommer ihåg konkreta händelser bättre än tankar och känslor är det 

metodiskt smart att koppla intervjun till just sådana konkreta händelser (Ruane, 2006:106). Ett 

exempel på det är efter våra intervjuer med Lamia Said och Eliane Freiss, som påpekade tyngden 

av händelsen på Mohamed Mahmod-gatan, där en fredlig sittdemonstration möttes av våld från 

armén och det hela utvecklades till en blodig röra, så testade vi betydelsen av den här händelsen 

med andra intervjupersoner också. Bland annat Sally Toma som i våra reportage skulle vara den 

som redogjorde för de stora händelserna, och hon bekräftade att det var en vanlig bild bland 

aktivisterna – att Mohamed Mahmoud var fruktansvärt och en vändpunkt.  

 

Sundelin (2008) skriver om att det kan vara bra att i intervjun berätta om sig själv. Det kan öppna 

upp för samtal och personen i fråga kan känna sig bekvämare av att man är två som delar med sig 

av saker (Sundelin, 2008:36). För min del kändes det också naturligt att göra så då jag befann mig 

i ett annat land, intervjuade om händelser i andra personers land och dessutom på ett andra språk 

för oss båda. Som tur var kunde alla de vi pratintervjuade engelska men det är ändå en skillnad 

för mig att få intervjua på mitt första språk som är svenska, och för dem att få berätta på arabiska. 

Samtidigt så kunde vi använda oss av längre ljudklipp, så kallade illar, eftersom de talade just 

engelska och det är ett rätt vanligt språk för oss svenskar att höra – även om man inte ska anta att 

alla kan engelska. Och att jag var där som besökare i deras land använde jag det också som en del 

av min intervjuteknik – att låta dem berätta om vad som hände och händer, varför det är på detta 

vis. Låta dem utbilda mig i stället för att försöka hävda min kunskap när jag egentligen är en 

utomstående i deras verklighet (Sundelin, 2008:35). 

 

5.2 Etik 

Som forskare och likväl journalist är bland det viktigaste att de personer du intervjuar eller andra 

som på något sätt medverkar i ens arbete inte försätts i risk, det vill säga att det ”inte medför 

skada” för dem att delta (Repstad, 2008:29). Den etiska skyldigheten handlar inte om att avstå 

från att göra det, men att man måste vara medveten om riskerna och faran och på absolut bästa 

sätt vidta åtgärder för att minimera eventuell skada så mycket som möjligt (Repstad, 2008:30). 

Något vi absolut fick stå inför i Kairo. Medan flera vi pratade med i Tunisien vittnade om hur 

landet förändrats de senaste fem åren genom att påvisa att just sådana här samtal aldrig skulle 

kunna fortlöpa utan att vi alla hade blivit arresterade, lever människor i Egypten fortfarande 

under just denna risk. Och i synnerhet på grund av den stundade årsdagen för revolutionerna 
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2011. Med Ahmed Abdallah blev det på ett café långt utanför city i Kairo. Han ville inte att vi 

skulle fotografera honom. Och bandaren var som tidigare nämnt gömd i väskan. Detta var på 

hans begäran och vi respekterade det (sjf.se15). Repstad (2008) rekommenderar att ha någon slags 

”debriefing”-möte med sådana personer. Vilket också varit fallet här. Tack vare sociala medier 

och facebook har jag kunnat hålla kontakten med samtliga intervjupersoner. Dessvärre har det 

inte alltid kantats av goda nyheter men att de skriver och vill hålla en i loopen tyder på ett 

förtroende som byggts mellan oss där de vill offentliggöra och medvetengöra människor utanför 

de egyptiska gränserna som vad som försiggår i deras land. 

 

Samtyckesprincipen, den där människor ska vara fullt medvetna om vad de medverkar i och får 

full information om projektet (Repstad, 2008:31), var särskild viktig för vår del med tanke på 

situationen i synnerhet i Egypten och hur deras deltagande kunde påverka deras vardagliga liv 

sedan i efterhand. Även om ett journalistiskt grepp kan vara att Wallraffa eller spela in utan att 

personer är medvetna om det så var det inget vi kände var nödvändigt i det här fallet. Tvärtom 

kändes det extremt viktigt att vara tydlig med att vi plockar upp ljud och att detta ska sändas i 

radio i Sverige. Detsamma gällde att fullfölja Doha Hazem och Ahmed Nabils önskemål att få 

titta på sina citat innan vi publicerade dem (Sundelin, 2008:43). 

 

För att göra ett reportage och en personlig berättelse mer levande och kunna måla upp en mer 

beskrivande bild är ett knep att ställa frågor av mer privat karaktär för att lära känna sin 

intervjuperson bättre. Till exempel när vi intervjuade Eliane Freiss, fästmö till fängslade läkaren 

och aktivisten Ahmed Said, så ställde jag frågan om hur de träffades och vad hon tänkte där och 

då. Det här gjorde att man i hennes kroppsspråk och ansiktsuttryck kunde se hur pass kär hon var 

och hur förälskad hon hade blivit i honom redan första gången hon såg honom. Hon log när hon 

pratade om det, hennes ögon glittrade och hon rodnade till när hon berättade hur hon hade letat 

upp honom på Facebook sekunden hon kommit hem efter det där första mötet. Även om den här 

detaljen var en av många darlings vi blev tvungna att stryka på grund av platsbrist så är det ett 

exempel på att man ibland måste våga ta sig in i den privata sfären. Dock är det av oerhört stor 

vikt att inte inskränka det privata och respektera och vara lyhörd inför om man gått för långt 

(Repstad, 2008:34).  

 
																																																								
15 https://www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/yrkesregler 	
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5.3 Källkritik 

Som journalist gäller det att komma så nära sanningen som möjligt (Häger, 2009:154). Det kan 

vara i alla möjliga olika skeenden. Antingen när man ställer en makthavare till svars eller 

intervjuar en person om dess egna upplevelser. För att göra detta, det vill säga få fram just 

sanningen, finns några principer man kan utgå ifrån. De så kallade källkritiska principerna. De 

källkritiska principerna utgör egentligen fyra olika punkter; äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet (Thurén, 2005:13). Det handlar om att kontrollera att källan är den hen utger sig för 

att vara – äkthet. Tidssambandet leder oss till det som diskuterats i tidigare avsnitt att ju längre tid 

som gått desto svårare är det att komma ihåg, i synnerhet detaljer (Ruane, 2006:105). Oberoendet 

syftar till att den man kanske intervjuar inte ska referera till någon eller något annat och att källan 

kan ”stå för sig”. Och den sistnämna principen handlar om att kontrollera att det inte finns några 

särskilda intressen för att källan skulle förvränga sanningen för till exempel politisk vinning.  

 

Utöver principerna kan man också skilja på berättelser och kvarlevor. Det vill säga att låta någon 

berätta något eller att hitta ett fysiskt bevis för det du hört (Häger, 2013:154). I vårt fall har vi 

många exempel på hur vi testade berättelserna vi hörde med att leta efter just kvarlevor. Ett 

exempel på när vi fick både och var i fallet Ahmed Abdallah och när han berättade om hur han 

höll ett brandtal utanför moskén den där fredagen den 28 januari 2011. Jag ställde frågan om det 

finns bilder eller video på det och då tar han upp telefonen och visar en trailer som gjorts för en 

dokumentär om de där 18 dagarna då Kairos gator var fyllda med människor för att kräva reform. 

Och en bit in hör och ser man en yngre Abdallah säga precis de orden han berättade om, om än 

mer passionerad i videoklippet än den dagen vi träffade honom. Ett annat exempel är att inför 

varje intervju vi skulle på där vi fått reda på namnen, researchade vi fallen i frågan. I fallet 

Ahmed Said fanns det mängder med artiklar i både internationell media som egyptisk och även 

människorättsorganisationer som diskuterat hans gripande och fängslande. Och för att använda 

sig av de källkritiska principerna kan man alltid dubbelkolla om dessa texter och utsagor man 

hittar använder sig av samma eller olika källor och på så sätt skapa sig en uppfattning om hur 

sanningsenligt en berättelse är (Thurén, 2005:33).  

 

Det behöver inte alltid vara så att källor vill förvränga sanningen för att de har onda avsikter. 

Men kan man inte bekräfta uppgifter är det bäst att avstå från att rapportera om dem. Vi stötte 

själva på sådant under vårt arbete och det gällde siffran på hur många som utsatts för påtvingade 
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försvinnande, det som tidigare benämnts som forced disappearence. Egyptian Commision for 

Rights and Freedom där Ahmed Abdallah är medgrundare till är den organisation som 

uppmärksammat omvärlden för detta. Deras kontaktnät sträcker sig långt förbi officiell 

myndighetsstatistik som anses vara opålitlig och inte riktigt med tanke på att de som försvinner 

inte registreras. Med hjälp av anhöriga och andra berättelser för de numera egen statistisk över 

sådana här fall och kategoriserar på sitt eget sätt. Men eftersom siffrorna skiftar rejält med vad de 

faktiskt kan bekräfta och vad som är det egentliga mörkertalet kunde inte vi utgå från den mer 

skrämmande större summan som mörkertalet faktiskt utgör. Här har ju rent krass 

människorättsorganisationen ett egenintresse i att blåsa upp siffran för att få sakfrågan de driver 

uppmärksamhet. Så ska man vara skeptiskt lagd så ska man också vara kritisk mot de som menar 

”väl”. Vi skulle kunnat lösa det genom att låta intervjupersonen säga det i en ill och att vi backar 

en prata med att säga vad som faktiskt går att bekräfta, men det här var ytterligare en sådan sak 

som inte blev en del av våra reportage då det var baserad på en intervju med den andra grundaren 

för Egyptian Commission for Rights and Freedom, Mohamed Lotfy, som vi valde att inte ha med.  

 

6. ERFARENHETER UNDER EXAMENSARBETET 

Under den tid som tillbringades i Egypten och Tunisien har jag aldrig varit mer övertygad om att 

det är just det här jag vill syssla med. Journalistik. Att få träffa människor, världen över, och få 

berätta om deras verklighet och förmedla den vidare. Det kändes som ett enormt privilegium och 

ett lika stort ansvar att få bära dessa personers historier och få förtroendet att sprida dem till den 

svenska radiolyssnaren.  

 

Lärdomarna från just detta arbete är insikten om hur viktigt det är att ha en tydlig idé redan från 

start. Här känner jag personligen att det reportage vi hade avsett göra från Tunisien kunde bli 

ännu starkare och bättre om vi hade haft mer aktuella exempel på människorättsaktivisters 

vardag.  Kanske borde det funnits ännu mer exempel på vad det är Tunisien faktiskt brottas med i 

dag. Ekonomin, arbetslösheten, ungdomarna och IS-rekryteringarna.  

 

Vi intervjuade många fler än de som det faktiskt blev reportage på och många flera aspekter som 

visar på förtryck och oro. Hade vi haft mer erfarenhet kanske vi hade kunnat baka in dessa på ett 

logiskt sätt men i det stadiet vi var i då var det en utmaning att pussla ihop dessa sju personer.   
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Något att ta med sig i framtiden rent produktionsmässigt är att försöka göra reportagen ännu mer 

levande än de typiska knepen med bakgrundsljud. Att göra så att även intervjupersonerna blir mer 

levande, genom att till exempel intervjua på en symbolisk plats eller följa med personen när hen 

ska uträtta ärenden. På så sätt får man en djupare dimension och samtalet blir dessutom mer 

naturligt än om man sitter vid ett bord i ett tyst rum (Häger, 2009:215). Detta var även en 

feedback som handledare på Konflikt Ivar Ekman återkopplade med att det kunde varit ännu mer 

rörelse i reportagen. Även om det finns en viss rörelse mellan platser så var vi där under så pass 

lång tid att det borde ha porträtteras på ett bättre sätt. Kanske kunde man möta intervjupersoner 

på de symboliska platserna som Tahrirtorget, Mohamed Mahmoud-gatan, Habib Bourguiba-

avenyn – och på så sätt fläta in historien och händelseförloppen, och känna ännu mer närvaro. 
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