
 

 

 

 

Institutionen för samhällsvetenskap  

 

 

 

Egyptiska universitetsstudenters åsikter om det egyptiska 

utbildningssystemets förutsättningar att främja en 

demokratisk utveckling i Egypten 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                       kandidatuppsats i statsvetenskap 

                                                                                        HT 2012 

                                                                                        Anna-Maria Björklund 

                                                                                        Handledare: Johanna Jormfeldt                                                                                  



 
 

2 
 

ABSTRACT  

The purpose of this essay is to examine Egyptian university students’ attitudes about the 

Egyptian education system’s ability to support a democratic process in Egypt. In order to 

carry out my study, scientific books and articles have been read and interviews have been 

made among Egyptian university students. The interviews contained questions about the 

Egyptian education system´s impact on the democratic process in Egypt and which 

impact the Egyptian education system has had on the Egyptian revolution. 

  The conclusion drawn from my study is that Egyptian university students find the 

contemporary Egyptian education system based on authoritarian rules and with a lack of 

democratic values. The Egyptian university students believe that to establish democratic 

institutions in Egypt, the Egyptian citizens need a better understanding about democratic 

values. However, some of the students believe that the democracy that should be 

established in Egypt, must be based on Islamic values and to succeed with that, Islamic 

studies must play a greater part in the Egyptian education.  

  When it comes to the Egyptian education system´s impact on the Egyptian revolution 

the Egyptian university students ‘opinions were somehow divided.  

Key words: Democracy, education system, Egypt, revolution, student attitudes, 

university studies, higher education 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

Abstract.............................................................................................................................2 

1.1 Inledning.....................................................................................................................5 

1.2 Disposition..................................................................................................................5 

1.3 Bakgrund....................................................................................................................6 

Egyptens utbildningssystem.............................................................................................6 

De olika nivåerna i Egyptens utbildningssystem.............................................................7 

Negativa aspekter av det egyptiska utbildningssystemet.................................................8 

Brister i den egyptiska universitetsutbildningen..............................................................8 

1.4 Syfte och preciserade frågeställningar.......................................................................9 

1.5 Tidigare forskning.....................................................................................................10 

2  Teori.............................................................................................................................11 

2.1 Ekonomi och demokrati.............................................................................................11 

2.2 Historisk utveckling och politisk kultur.....................................................................13 

2.3 Revolution en variabel som påverkar och påverkas...................................................15 

2.4 Sociala rörelser och revolution...................................................................................16 

2.5 Studentrörelser en form av sociala rörelser................................................................17 

2.6 Studenter och den egyptiska revolutionen..................................................................18 

3 Metod och Material........................................................................................................19 

3.1 Kvalitativa intervjuer...................................................................................................19 



 
 

4 
 

3.2 Urval av intervjupersoner............................................................................................19 

3.3 Tillvägagångsätt..........................................................................................................20 

3.4 Reliabilitet och validitet..............................................................................................21 

4 Resultat och Analys.......................................................................................................24 

4.3 Slutsatser.....................................................................................................................29 

5 Diskussion......................................................................................................................30 

6 Förslag på fortsatt forskning..........................................................................................32 

Referenslista......................................................................................................................33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

1 INLEDNING 

1.1” Kunskap är makt”. Att möjligheten till bra utbildning är något som kan ha en stor 

påverkan på en människas liv är nog något som många kan skriva under på.  

  Under många år har ledare i diktaturer lyckats kontrollera sina medborgare genom 

att förse dom med ett utbildningssystem som har stora brister då det kommer till 

adekvat och demokratisk undervisning. Tiderna har dock förändrats och teknologins 

framsteg med bland annat internets intåg har även kommit till dessa diktaturer och 

försvårat dessa ledares förmåga att manipulera sin befolkning.  

  Om vi ser närmre på den arabiska våren som skulle ta sin början i Tunisien den 17 

december 2010( ”Tunisiens president flydde landet”, SvD Nyheter, 16 januari, 2011) 

och sedan som en ”löpeld” kom att spridas i en våg av revolutioner och oppositioner i 

Nordafrika och Mellanöstern, så kan vi konstatera att de är till stor del styrda av de 

unga i dessa länder varav många är studenter. Studenter är förvisso kända för att vara 

en drivande kraft i många revolutioner, men jag kan ändå inte låta bli att förundras 

och intresseras över hur dessa studenter utan en historia av demokratiska normer och 

rutiner kan få till en revolution.  

  När Hosni Mubarak tvingades att avgå som Egyptens president den 11 februari 2011 

efter 30 år vid makten(” Egyptian state security disbanded”, Aljazeera, 15 mars 2011) 

var det mycket på grund av många studenters gemensamma krafter som detta blev en 

realitet. Detta fick mig att undra hur det är möjligt att egyptiska studenter med ett 

undermåligt utbildningssystem lyckades vara en bidragande faktor till en revolution 

och avsätta en president som klamrat sig fast vid makten i 30 år?  

1.2   Disposition  

Uppsatsen börjar med en inledning där problemområdet presenteras. Vidare, har vi en 

bakgrund som ligger till grund för att vi ska kunna presentera uppsatsens syfte och 

preciserade frågeställningar som följer därefter. Vi fortsätter sedan med tidigare 

forskning och de teorier som uppsatsens undersökning bygger på för att sedan 
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presentera uppsatsens metod och material samt resultat och analys. Avslutningsvis 

har vi uppsatsens slutsatser, diskussion och förslag på fortsatt forskning.  

1.3 Bakgrund  

Om man ska lyckas förstå det egyptiska utbildningssystemets roll i att få till en lyckad 

demokratiseringsprocess, så måste man först få ökad förståelse för det egyptiska 

utbildningssystemet, vilket slags utbildningssystem som främjar demokrati, vilka 

faktorer som kan göra det svårt att förändra ett undermåligt utbildningssystem, samt 

vilka faktorer som kan bidra till att skapa ett bättre utbildningssystem.  

      Egyptens utbildningssystem 

Om vi börjar med att undersöka Egyptens utbildningssystem så finner vi att landets 

bekymmer sträcker sig så långt tillbaka i tiden som till 1700-talet. Islam som hade ett 

blomstrande förflutet skulle plötsligt på grund utav västvärldens maktövertag och 

kolonialisering, mista mycket av sin prakt. Vidare, denna västerländska kultur och 

språk skulle bara komma att erbjudas Egyptens elit, vilket resulterade i att den 

västerländska utbildningen i det stora hela bara skulle vara till denna elits fördel. 

Majoriteten av Egyptens befolkning skulle få nöja sig med traditionella islamska 

läror( Cook, 1999, sid 340). Även då kolonialmaktens tid var förbi och Egypten hade 

blivit självständigt, skulle den egyptiska eliten förespråka en västerländsk kultur 

eftersom det skulle fortsätta ge dom fördelar. Vad de inte tänkte på var att denna 

kultur stred väldigt mycket emot de islamska traditionerna. Islamiskt lärda ansåg t ex 

att den västerländska utbildningen hindrade nationell utveckling eftersom den elit 

som förespråkade västerländsk kultur, inte ansåg att religiös utbildning hörde hemma 

i den allmänna skolan( Cook, 1999, sid 340-341). Denna islamska lära betonar vikten 

av att en individ måste respektera traditioner och den miljö han lever i och de menar 

att att den västerländska sekularism där tvivel och skepticism uppmuntras, leder till 

att barn inte får en tydlig bild av vad som är rätt och fel. Västerländsk lära menar å 

andra sidan att det är viktigt att lägga fokus på individens självständighet och 

individuella val. Undervisning måste enligt dom, undvika auktoritära ledare( Cook, 

1999, sid 347-350). Den västerländska utbildningen har dock inte resulterat i god 
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utdelning för det största flertalet egyptier. Politiska, sociala och ekonomiska problem 

gör att allt fler egyptier vänder sig till islam i sin oro för den osäkra framtid som går 

dem till mötes. Samtidigt är egyptierna väl medvetna om att man inte klarar sig helt 

utan västerländska lån, välgörenhet och teknologi. Problemet är att man inte har en 

fungerande plan för hur man på ett adekvat sätt ska använda detta ekonomiska kapital 

och teknologi i sin utbildning( Cook, 1999, sid 343).  

  För att få bättre förståelse för Egyptens utbildningssystem krävs det dock att vi 

granskar det närmre.    

De olika nivåerna i Egyptens utbildningssystem  

Utbildningen i Egypten är obligatorisk de nio första åren. Vidare, de sex första åren 

består av en typ av grundskola utan krav på betygsbedömning. Efter dessa sex år då 

man uppnått en ålder på 12 år, kan man göra ett val som elev beroende på uppnådda 

studieresultat. Är man duktig på att studera kan man fortsätta med tre år av studier 

som förbereder eleven för gymnasieutbildning. Har man dock inte en möjlighet att 

framgångsrikt ta sig igenom de sex första åren av grundskolan eller upptäcker efter ett 

år på den tre-årigt förberedande utbildningen att man inte bemästrar studierna, erbjuds 

man ett alternativ att gå en tre-årigt yrkesmässig utbildning. Denna yrkesmässiga 

utbildning kan leda vidare till en yrkesmässig gymnasieutbildning som lägger 

tonvikten på industri och jordbruksstudier. Denna utbildning ger även en möjlighet 

till fortsatta studier vid universitetet. Det kan även tilläggas att elever som inte får 

tillräckligt bra studieresultat vid den gymnasieförberedande utbildningen, erbjuds en 

möjlighet att studera vid ett yrkäsmässigt inriktat gymnasium( Country module 

Egypt, 2010, sid 4-5). Har man dock en möjlighet att påbörja en vanlig 

gymnasieutbildning så är det tre år av studier som väntar eleven. Den egyptiska 

gymnasieutbildningen är uppdelad så att under det första läsåret följer man en allmän 

läroplan innan man som elev väljer en akademisk eller yrkesmässig inriktning för sitt 

andra studieår. Eftersom det krävs goda studieresultat samt är brist på platser vid den 

akademiska inriktningen, så är det så mycket som 70 procent av eleverna som väljer 

den yrkesmässiga inriktningen. Under gymnasieutbildningen får dock varken 

grupparbeten eller diskussioner stort utrymme utan främsta metoden för inlärning 



 
 

8 
 

ligger på att memorera stora mängder information( Country module Egypt, 2010, sid 

5-6).  

  Memorering är dock inte det enda bekymmer som utbildningssystemet i Egypten 

”brottas” med.   

Negativa aspekter av det egyptiska utbildningssystemet  

 Det är svårt att påverka kvalitén på undervisningen i skolorna. Läroplanen tillgodoser 

t ex inte möjligheten till att studera vissa ämnen. Då eleverna förväntas att studera i 

närmast belägna skola så får man ta till privatundervsining om man ska få tillgång till 

annan undervisning. Denna undervisning används flitigt i Egypten trots att den är 

olaglig(Clark, El Tawila, Lloyd och Mensch,2003, avsnittet, The Egyptian Schooling 

Context).  

Brister i den egyptiska universitesutbildningen  

Om vi fortsätter med att undersöka universitetsstudenternas utbildningssituation 

eftersom det är där upsatsens främsta fokus ligger så är situationen inte heller här 

alltför positiv.  

  Lärarna är en grupp som är lågavlönade. På grund av detta så säljer lärarna 

föreläsningsanteckningar och har rådgivning på sidan av sitt arbete vid skolan. Detta 

resulterar i att deras undervisning blir lidande vilket har en negativ effekt på deras 

studenters inlärning( Fahim och Sami, 2011, sid50-53).  

 Kvalitén på utbildningen i Egypten är även påverkad av var man bor. Man tenderar 

att satsa mer pengar på undervisningen i städerna än på landsbygden. Antalet av 

kvinnliga studenter vid universiteten i Egypten har dock ökat. Slutligen, är det viktigt 

att Egyptens utbildningssystem kan tillmötesgå arbetsmarknandens behov. Det 

nuvarande systemet som uppmuntrar memoreringsinlärning måste bytas ut på ett 

system som fokuserar på expertis( Fahim och Sami, 2011, sid 54, 56, 58).  

  Då jag som utbytesstudent studerade vid October 6 University i Egypten så 

upptäckte jag att många av mina studiekamrater tog privatlektioner utöver sina studier 
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vid universitetet, för att ha en chans att förvärva tillräckligt med kunskap för att bli 

godkända på sina tentor. Även memorering har jag fått erfara är ett enormt bekymmer 

i den egyptiska utbildningen. När vi t ex hade inlämningsuppgifter på universitetet, 

hade det ingen större betydelse om vi kopierade information rakt av ifrån internet, 

något som här i Sverige är absolut förbjudet att göra.  

  Vidare, så måste jag som student i Egypten erkänna att på grund av lärarnas låga 

status blev jag väl medveten om många lärares brist på intresse av att undervisa. Ofta 

kunde jag uppleva att det inte var mycket tid av lektionerna som blev utnyttjade till 

effektiv undervisning och om en lärare hade ett viktigare åtagande kunde lektioner 

ställas in.  

1.4 Syfte och preciserade frågeställningar  

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att studera egyptiska universitetsstudenters åsikter om det 

egyptiska utbildningssystemets förutsättningar att främja en demokratisk utveckling i 

Egypten.  

 Genom att undersöka Egyptens utbildningssystem, vilket sorts system som främjar 

demokrati, vilka faktorer som kan göra det svårt att förändra ett undermåligt 

utbildningssystem, samt vilka faktorer som kan bidra till att skapa ett bättre 

utbildningssystem och koppla detta till intervjuer med egyptiska universitetsstudenter 

så hoppas jag kunna finna en ökad klarhet inom detta område.  

Preciserade frågeställningar  

1. Vilken roll anser egyptiska universitetsstudenter att landets utbildningssystem 

spelar för en framtida demokratisering?  

2.  Vilken roll anser egyptiska universitetsstudenter att landets utbildningssystem har 

spelat för den egyptiska revolutionen?  
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1.5  Tidigare forskning  

 Cook( 2011) berättar om en studie där universitetsstudenters åsikter om islams roll i 

den egyptiska universitetsutbildningen har undersökts. Intervjuerna pågick under flera 

månader och resultatet visar att drygt 67 procent av dem som deltog ansåg att religiös 

utbildning skulle vara obligatorisk i universitetsundervisningen( Cook, 2011, sid 382, 

383, 389). Vidare, så undersöktes vad universitetsstudenterna ansåg om 

västerländernas påverkan på landets utbildning och 67,5 procent tyckte att 

västerländerna hade för stort inflytande. Nivån av akademisk frihet på de egyptiska 

universiteten var även ett ämne som det fördes samtal kring bland 

universitetsstudenterna och det skulle uppdagas att nästan 70 procent av 

universitetsstudenterna ansåg att det fanns brister i deras akademiska frihet på 

universiteten( Cook, 2011, sid 394, 401). Om vi sedan granskar det egyptiska 

samhället så kan man urskilja en splittring. Vissa grupper i samhället stödjer en 

skolundervisning grundad på islamska läror medan Egyptens politiska elit, i stor 

utsträckning sympatiserar med västrerländska ideologier, av den anledning att deras 

samarbete med främst USA har satt Egypten i en komplicerad politisk och ekonomisk 

situation. Utländsk inverkan på Egyptens utbildningssystem får egyptiska medborgare 

att känna en avsaknad av identitet i deras utbildning( Cook, 2001, sid 405).  

  Att det genom tidigare forskning går att hitta ett missnöje över det egyptiska 

utbildningssystemet bland de egyptiska universitetsstudenterna finns det inget tvivel 

om. Det går att urskilja en kritik över en undervisning som anses ha stora brister då 

det kommer till islamsk undervisning samt en utbildning som är alltför 

västerninfluerad. De intervjuade universitetsstudenterna i den studie som Cook 

beskriver, ansåg även att deras akademiska frihet på universitetet var väldigt 

begränsad. Vad som slår mig när jag undersöker denna tidigare forskning, är att alla 

dessa åsikter som de egyptiska universitetsstudenterna har framfört kan tolkas som att 

det är stora brister då det gäller demokratiska inslag i den egyptiska undervisningen. 

Jag anser därför att det behövs en undersökning som tydligare granskar vad de 

egyptiska studenterna, anser att landets utbildningssystem spelar för roll för en 

framtida demokratisering i Egypten. Speciellt med tanke på att den egyptiska 
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revolutionen som i början av 2011 fick Egyptens sedan 30 år sittande president att 

avgå, till stor del var genomförd av studenter så har det blivit allt tydligare att trots att 

ledare i diktaturer försöker kontrollera sitt lands utbildningssystem, så hittar landets 

studenter vägar att öka sina kunskaper och därmed sin politiska medvetenhet. Det är 

därför viktigt med en undersökning som tydligare belyser vad egyptiska studenter 

anser att landets utbildningssystem har spelat för roll för den egyptiska revolutionen.  

2 TEORI  

För att undersökningen i min uppsats ska kunna utföras på ett adekvat vis så är det 

nödvändigt med noga utvalda teorier att stödja min forskning på.  

2.1 Ekonomi och demokrati  

Det går att hitta en politisk koppling mellan utbildning och minskad fattigdom i 

afrikanska länder. Ökad utbildning bland människor är kopplad till ökad ekonomi. 

Det är dock viktigt att poängtera att det krävs en utbildning som stödjer demokratiska 

värderingar för att man ska få till en positiv demokratisk utveckling( Harber, 2002, 

sid 267-268).  

I en representativ demokrati är det viktigt att olika normer och värderingar får komma 

till tals och inte bara den marknadsekonomi och politik förespråkad av eliterna. För 

att lyckas bli mer självständiga individer och se med mer kritiska ögon på den värld 

man lever i, måste man bli upplyst om att det finns andra normer och värderingar än 

just de som är förespråkade i det egna samhället( Sargis, 2008, sid 1-3).  

  Det har även blivit bekräftat att de afrikanska länder som har varit etablerade 

demokratier under längst tid, även hade den snabbaste växande demokratin. Det tar 

nämligen tid för människor att förstå innebörden av demokratiska värderingar och 

normer. Man har även fått påvisat att länder som sedan sin självständighet t ex har 

varit styrda av millitär ”brottas” med dålig ekonomi trots stora naturtillgångar( 

Harber, 2002, sid 269). Som om det inte var nog med att brist på bra och demokratisk 

utbildning leder till fattigdom, så har denna fattigdom också resulterat i att 

högutbildade afrikaner söker lyckan utomlands( Harber, 2002, sid 270). Vidare, 
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poängteras den demokratiska utbildningens betydelse när det gäller att utveckla ett 

mer kritiskt tänkande. Mer välutbildade afrikaner föll inte lika lätt offer för 

manipulation som vad fattigare afrikaner gjorde. Många afrikanska länder har dock en 

lång historik av auktoritärt styrd undervisning. Kritiskt tänkande har fått ”stå i 

skuggan” för metoder som memorering. Det är så viktigt att ha i åtanke att 

demokratiska värderingar är inget man föds med utan något som formas i det 

samhälla man lever i( Harber, 2002, sis 272.273).  

   Utbildningen i världens länder blir allt mer globaliserad och det är främst den 

västerländska kulturen som står modell för detta utbildningssystem. Rikare nationer 

som USA och rika unioner som den europeiska unionen kan genom sitt maktövertag, 

överföra sina värderingar och normer på fattigare länder. Dessa normer och 

värderingar ger de rikare länderna ett ekonomiskt och politiskt övertag på bekostnad 

av de fattigare nationerna. Även de fattigare ländernas eliter tjänar på att vilja 

implementera dessa västerländska utbildningssystem eftersom det kan gynna deras 

egna intressen( Spring, 2008, sid 334-335). Vissa analytiker vill även poängtera att 

bara för att det är den västerländska modellen som kopieras, så behöver det inte 

betyda att dessa normer och värderingar är de enda rätta. Det är snarare så att politisk 

och ekonomisk makt gör det möjligt för västerländska nationer att sätta sitt 

kunskapssystem framför andras( Spring, 2008, sid 336).  

   Det är därför viktigt att ha i åtanke att den västerländska modellen kanske inte är 

helt lämplig när det gäller att implementera demokratiska reformer i arabländer. Det 

är viktigt att man försöker skapa demokratiska modeller som är mer anpassade till 

detta samhälle. För att ge några exempel på hur den arabiska kulturen fungerar, så är 

det väldigt viktigt att betrakta en människa som en enhet. Det är t ex inte tänkbart att 

en människa i den arabiska kulturen har en åsikt i sitt jobb som strider mot hennes 

personliga åsikt( Rosen, 2006, sid 163, 166). Vidare så har även tid en större 

betydelse än händelser som inträffat mer nyligen om det gäller en fortsättning på 

relationer. Man kan bara ta gamla kolonialmakters forsatta inflytande i vissa 

arabländer som ett lysande exempel på hur tid gör vissa strukturer legitima medan 

andra kan ses som icke legitima( Rosen, 2006, sid 166-167).  
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  Även begreppet kunskapsekonomi har fått en central roll i att förklara vad som sker i 

världen. Man vill med detta begrepp förklara kunskapens betydelse för ekonomisk 

framgång. En tydlig nackdel med detta begrepp är att det utbildas fler människor än 

det finns jobb för vilket resulterar i lägre löner och att många människor blir 

överkvalificerde för de jobb de finner( Spring, 2008, sid 337-339). Denna 

kunskapsekonomi leder till att många högutbildade människor ifrån utvecklingsländer 

försöker söka lyckan i rikare nationer. Denna emigrering kan få både positiva och 

negativa konsekvenser. Den negativa effekten är minskad skatt, produktivitet och 

hälso och utbildningssystem i dessa utvecklingsländer. Den positiva effekten kan 

dock vara att om dessa högutbildade människor efter att ha jobbat utomlands under 

ett par år, återvänder till sina hemländer och använder sina nya arbetserfarenheter och 

kunskaper för att få till en positiv utveckling på hemmaplan( Spring, 2008, sid 340-

341).  

   När det gäller denna aspekt måste jag erkänna att jag till största delen blivit 

medveten om nackdelarna. Jag träffade på egyptier som på grund av bristen på 

arbeten fick ta jobb med sämre standard än de var kvalificerad för. Vidare, så 

upptäckte jag att det även var vanligt förekommande bland egyptier att söka lyckan i 

ett annat arabland eller i USA där de kunde tjäna bättre med pengar. En lärare vid 

mitt universitet berättade med bitter stämma om hur hon borde ha stannat i USA där 

hon hade haft en bättre inkomst.  

2.2 Historisk utveckling och politisk kultur  

Ekonomisk och historisk utveckling samt den politiska kulturen är avgörande 

variabler för ett lands demokratiska framgång eller misslyckande. Att ett land även 

under en längre tid har fått en möjlighet att implementera demokratiska reformer är 

att föredra framför plötsliga störtningar av gamla regimer( Dix, 1994, sid 91-92). Det 

är dock viktigt att poängtera att historiska faktorer inte nödvändigtvis behöver vara 

avgörande för om ett land ska lyckas implementera en framgångsrik 

demokratiseringsprocess eller inte( Dix, 1994, sid 102).  

  Detta beror givetvis på vilket slags historiskt ”bagage” man bär på.  
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Många års erfarenheter av institutioner som inte stödjer demokrati, hög nivå av 

korruption, samt dåligt stöd från den internationella arenan och man har fått ett 

väldigt svårt utgångsläge för att få till en lyckad demokratiseringsprocess( Kubicek, 

2009, sid 323, 328, 331).  

  De här faktorerna måste jag konstatera passar in rätt bra på situationen i Egypten. 

Presidenten Hosni Mubarak lyckades sitta kvar vid makten i Egypten i 30 år mycket 

på grund utav att länder som t ex USA ignorerade hans förtryck av den egyptiska 

befolkningen, eftersom en bra relation med Mubarak gynnade USA:s intressen i 

Mellanöstern.  

  Institutioner kan som sagt verkligen konstateras ha en stor inverkan på 

demokratiseringsprocesser. Man vad är då en institution?  

  En institution kan ses som de normer, regler och rutiner som bildats i ett samhälle. 

Dessa normer och regler kan även då de väl är bildade ha en sådan stark påverkan i 

ett samhälle att de kan leva kvar för generationer samt även få individer att utföra 

vissa vissa handlingar, enbart för att dessa handlingar anses vara de rätta för en 

specifik situation. Detta trots att de här handlingarna kan vara på bekostnad av denna 

individs välbefinnande( Peters, 2005, sid 29). Förändringar av väletablerade 

institutioner kan dock inträffa. Förändringar i samhället kan leda till 

institutionsförändringar. Ibland kan det vara så att institutioner misstolkar de 

förändringar som samhället vill ha. Institutionsförändringar har störst möjlighet att 

inträffa där det förekommer olikheter mellan värderingarna hos en institution och det 

beteénde som denna institution har samt där det finns olikheter mellan värderingarna 

hos samhället i stort och beteéndet hos institutioner( Peters, 2005, sid 97).  

Demokratiska institutioner kan enbart formas om majoriteten av befolkningen vill ha 

demokrati eller att de politiska ledarna i landet förespråkar demokratiska institutioner. 

Det har dock blivit påvisat i Afrika och i andra utvecklingsländer, att om människor 

är vana att sätta majoritetens bästa framför sitt eget välbefinnande kan det finnas en 

risk att den enskilda individens förmåga att utveckla demokratiska värderingar 

hämmas( Mattes och Bratton, 2007, sid 192, 196).  
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Även utbredd fattigdom och patriarkala samhällen där kvinnans roll i samhället är 

begränsad kan förhindra en lyckad demokratiseringsprocess( Mattes och Bratton, 

2007, sid 192, 196).  

Eftersom Egypten är ett land med en historia utan demokratiska institutioner, så 

upplevde jag när jag hade vistast i det egyptiska samhället under en längre period att 

det kommer behövas tid för att skapa en ökad demokratisk medvetenhet bland den 

egyptiska befolkningen. Egypten är även ett land som fortfarande är starkt dominerat 

av män. Trots att med egna ögon ha sett att det finns rätt många kvinnliga studenter 

vid October 6 University i Egypten där jag studerade, så fick jag berättat både ifrån 

kvinnliga vänner i Egypten samt själv uppleva den mansdominas som pågår i 

samhället. Som kvinna i Egypten kan man många gånger känna sig som ett objekt till 

mannen. Både jag själv och mina kvinnliga egyptiska vänner kunde t ex få höra 

otrevliga saker med sexuella anspelningar skrikas efter oss när vi vistades i offentliga 

miljöer.  

2.3 Revolution en variabel som påverkar och påverkas  

För att få igång en demokratiseringsprocess så kan människor använda sig av olika 

metoder. I fallet Egypten har t ex en revolution spelat en central roll.  

  Det går att konstatera att revolutioner är en variabel som både påverkar och påverkas 

av olika faktorer. Dessa faktorer kan t ex vara politik, ekonomi, socialt nätverk och 

den internationella arenan. En påverkan på en av dessa faktorer behöver inte heller 

nödvändigtvis leda till påverkan på en av de andra faktorerna( Yinger och Katz, 2001, 

sid 349). Revolutioner som till synes verkar vara väldigt radikala kan även dölja en 

sanning som visar på att ingen eller ytterst små förändringar har blivit gjorda. Bara 

för att de flesta av de gamla ledarna har blivit avsatta behöver detta t ex inte betyda 

att landets byråkrati har genomgått några större förändringar. Det kan vara svårt för 

dem som utfört revolutionen att avsätta all personal från den gamla regimen eller 

även om så var fallet så är det svårt att förändra en politisk kultur som har fått 

etableras under en längre tid( Yinger och Katz, 2001, sid 352-354).  
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  Även när det kommer till den internationella arenas roll i revolutioner, så kan man 

vid första anblicken tro att stora förändringar har inträffat. Ett tydligt exempel på 

detta är de länder som har varit kolonier och plötsligt blivit självständiga. Dessa 

länder kanske har fått politisk frihet men är oftast fortsatt ekonomiskt beroende till sin 

forna kolonialherrar( Yinger och Katz, 2001, sid 355).  

2.4 Sociala rörelser och revolution  

 Om vi gör en närmare granskning av sociala rörelser så har även de en framträdande 

roll i samband med demokratiutveckling och revolutioner.  

  Det kan vara svårt för grupper som inte har en framträdande politisk ställning i 

samhället att göra sin röst hörd men under vissa gynnsamma förhållanden kan det 

dock vara möjligt. Händelser kan inträffa som kan få det annars stabila politiska 

förhållandet att hamna i obalans och då ge en möjlighet för andra grupper att träda 

fram( Dugas, 2001, sid 811-812). När det erbjuds ett tillfälle för dessa andra grupper 

att träda fram är det viktigt att för att få till en lyckad social rörelse så måste de som 

startar rörelsen, kunna övertyga den del av befolkningen som de har valt att rikta in 

sig på, att det är möjligt att uppnå de målsättningar man har satt upp. Sedan är det 

givetvis viktigt att även försöka nå ut till den breda allmänheten men samtidigt hålla 

sig uppdaterad med den institution som samhället förespråkar( Dugas, 2001, sid 813-

814).  

 Att välja rätt handlande för sina målsättningar, har dock stor betydelse för sociala 

rörelsers framgång. Typer av aktioner kan vara demonstrationer, strejk, bojkott och 

allmänna möten. Att sedan massmedia är bra på att bevaka sociala rörelsers aktioner 

har också en central betydelse( Dugas, 2001, sid 814, 818). Vidare så har det även 

blivit noterat att protester och sociala rörelser uppstår i ett samhälle där det politiska 

systemet är delvis öppet, delvis stängt, vilket innebär att exempelvis yttrandefrihet 

rent formellt kan vara respekterat av den sittande regeringen. Verkligheten ser dock 

lite annorlunda ut med mördande, kidnappning och tortyr av politiker och mänskliga 

rättigheters förkämpar( Dugas, 2001, sid 815-816).  
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  När vi undersöker revolutionen i Egypten så kan vi konstatera att den hade möjlighet 

att uppstå av den anledningen att det politiska läget i regionen hade hamnat i en viss 

obalans.  

I december 2010 skulle revolutionen i Tunisien bli det startskott som behövdes både 

för Egypten och andra länder i regionen att börja våga kämpa för förändringar. 

Liksom Egypten samt många andra länder i Nordafrika och Mellanöstern så 

”brottades” Tunisien med hög arbetslöshet, stigande matpriser och svåra 

levnadsförhållanden. När sedan den arbetslöse akademikern Mohamed Bouazizi satte 

eld på sig själv i protest av att ha blivit beslagtagen sin grönsaksvagn av den 

anledning att han saknade licens att inneha denna vagn, kom det att bli den ”droppe 

som fick bägaren att rinna över” för den tunisiska befolkningen och starten på de 

revolutioner och protester som kom att spridas i arabländerna( ”Tunisiens president 

flydde landet”, SvD Nyheter, 16 januari 2011). Vidare, kan det även vara av vikt att 

poängtera att möjligheten till att genomföra en revolution i Egypten, kan ha 

underlättats av att det politiska systemet där  är delvis öppet. Detta innebär att rent 

formellt så står det skrivet i den egyptiska konstitutionen att yttrandefrihet ska 

respekteras, så det finns tillgång till sociala forum som t ex Facebook att sprida sina 

budskap på. Verkligheten ser dock lite annorlunda ut och tortyr, böter och fängslande 

av medborgare som kritiserar regeringen hör till den egyptiska vardagen. Trots att den 

egyptiska regeringen tillfälligt kom att blockera internet och mobilkommunikation i 

landet under revolutionen, skulle det inte hindra den egyptiska befolkningen ifrån att 

hitta alternativa vägar att använda teknologin och föra fram sina budskap. Att 

revolutionerna och protesterna i arabländerna fått stor internationell uppmärksamhet 

har också haft en viss betydelse.  

2.5 Studentrörelser en form av sociala rörelser  

Ett exempel på sociala rörelser är studentrörelser.  

  Studentrörelsers inblandning i oppositioner och revolutioner mot sittande regeringar 

är långt ifrån ett nytt fenomen utan har sitt ursprung så långt tillbaka i tiden som till 

1800-talet( Flacks, 1970, sid 340). Vidare, dessa studentrörelser växer fram både i 
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utvecklings- och industriländer men deras bildande kan bero på olika 

bakgrundsfaktorer. I industriländer kan grundorsaken till opposition och revolution 

bland studentrörelser vara att i vissa medelklassfamiljer så fostras barnen att utveckla 

ett mer kritiskt tänkande när det gäller områden som rör exempelvis religion och 

moral( Flacks, 1970, sid 341, 346-348). Dessa barn blir även lärda vikten av 

självutveckling och självständighet. När dessa barn sedan möter samhällets 

värderingar, uppstår det som oftast en kollision mellan dessa värderingar och de man 

fått med sig hemifrån( Flacks, 1970, sid 346-348).   

I utvecklingsländer beror opposition och revolution bland studentrörelser oftast på att 

det utbildas fler studenter än det finns jobb för samt att studenter är medvetna om den 

modernisering, teknologiska utveckling samt demokrati som går att hitta i 

industriländerna och är missnöjda med sitt eget lands auktoritära och odemokratiska 

styre. Vidare, håller oftast både kurser och material låg kvalité i deras universitet( 

Flacks, 1970, sid 342-343). Slutligen, så har det visat sig att bildandet av 

oppositionsrörelser i utvecklingsländer varit rätt begränsade och studentrörelser kan 

ofta tjäna som en av få fungerande oppositionsrörelser till den sittande regeringen( 

Flacks, 1970, sid 344).  

2.6 Studenter och den egyptiska revolutionen  

 Jag bedömer det som rimligt att revolutionen i Egypten hade stor möjlighet att bli till 

genom de egyptiska ungdomarnas kunskaper i teknologi. Genom sociala forum som 

Facebook skulle egyptiska ungdomar bilda grupper som uppmanade den egyptiska 

befolkningen att samlas för att protestera mot president Mubarak och hans regering. 

Att sedan de egyptiska ungdomarna hade fått nog av svårigheterna med att hitta jobb 

efter avslutade utbildningar var förmodligen även det en bidragande faktor till 

revolutionens uppkommande. Jag skulle själv under min vistelse i Egypten komma i 

kontakt med många ungdomar som antingen gick arbetslösa eller fick ta sämre jobb 

än de var kvalificerade för.  

  Genom att intervjua egyptiska universitetsstudenter vill jag försöka få svar på vad de 

anser att landets utbildningssystem spelar för roll för en framtida demokratisering, 
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samt vad de anser att landets utbildningssystem har betytt för den egyptiska 

revolutionen. Genom att här nedan redogöra för en tydlig metod och material vill jag 

ge er en bild av hur jag gått till väga.  

      3 METOD OCH MATERIAL  

3.1 Kvalitativa intervjuer  

Eftersom syftet med min uppsats är att studera egyptiska universitetsstudenters åsikter 

om det egyptiska utbildningssystemets förutsättningar att främja en demokratisk 

utveckling i Egypten, så anser jag att metodformen intervjuer med ett strategiskt urval 

av intervjupersoner skulle gynna mitt syfte bäst. För att kunna ta reda på vad de 

egyptiska studenterna har för åsikter menar jag att en respondentundersökning med 

samtalsintervjuer är den metod som passar bäst.  

  Vid respondentundersökningar lägger man fokus på att hitta olika sätt på hur 

människor betraktar ett fenomen och svarspersonerna får därför oftast svara på 

samma frågor( Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2010, sid 258).  

3.2 Urval av intervjupersoner 

Vid mitt urval av intervjupersoner var det viktigt att ha i åtanke att de 

intervjupersoner jag valde ut förhoppningsvis kunde tillföra något viktigt till min 

undersökning( Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2010, sid 295).  

Att välja att intervjua dom som jag inte kände alltför väl samt tänka på att det var att 

föredra att begränsa antalet intervjupersoner till en relativt liten grupp var också bra 

att ha i åtanke( Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2010, sid 291).  

När det så var tid för att välja ut universitetsstudenter till min undersökning beslutade 

jag mig därför för att göra ett urval på tio studenter där jag såg till att det var en jämn 

fördelning av manliga och kvinnliga studenter. Jag var av den åsikten att jag undrade 

om det eventuellt skulle förekomma en viss skillnad i svaren på mina intervjufrågor 

utifrån ett genusperspektiv. Jag funderade även på om den utbildning som min 

utvalda student studerade kunde ha en viss inverkan på mina intervjusvar. Jag valde 
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därför att försöka få en viss variation i de utbildningar som mina intervjupersoner 

studerade. Efter utförda intervjuer med de utvalda universitetsstudenterna kunde jag 

dock konstatera att det inte finns några utmärkande skillnader mellan hur de kvinnliga 

och manliga studenterna svarade. Valet av utbildning skulle inte heller visa några 

speciella skillnader på hur studenterna svarade.  

Vid respondentundersökningar kan det poängteras ligger inte fokus på vad personerna 

besitter för egenskaper utan det viktiga är att hitta olika sätt att tänka på( Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2010, sid 295).  

3.3 Tillvägagångsätt 

När det sedan gällde att få kontakt med tänkbara universitetsstudenter att intervjua 

hörde jag mig för om det fanns någon bland mina kurskamrater som eventuellt var 

intresserad av att tänkas ställa upp på en intervju. Min nästa strategi till att få fram 

passande intervjupersoner var att höra mig för bland mina kurskamrater och vänner 

på universitetet om de kände några utifrån de kriterier jag hade som kunde tänkas 

vara positivt inställda till en intervju. Slutligen, var jag personligen väldigt aktiv i mitt 

sökande av lämpliga studenter genom att både kontakta studenter på 

universitetsområdet samt i det hus där jag hyrde eftersom det till största delen inhyste 

universitetsstudenter. Mitt val av metoder för att hitta studenter som var villiga att 

tänkas ställa upp på intervjuer var framgångsrikt och det blev min viktiga uppgift att 

försöka sålla fram de som kunde tänkas vara mest lämpade och därefter skicka ut 

email till dom där jag skrifligt exakt beskrev vad undersökningen gick ut på och hur 

intervjuerna skulle gå till väga.  

De frågor som kom att användas vid intervjuerna med målet att försöka uppnå 

uppsatsens syfte och försöka få svar på de preciserade frågeställningarna är följande;  

1. Vad är din definition av demokrati? 

2. Vad är din åsikt om det egyptiska utbildningssystemet? 

3. På vilket sätt tror du att det egyptiska utbildningssystemet har en positiv/negativ 

inverkan på den demokratiska utvecklingen i Egypten? 

4.  Vilka åtgärder behövs för att förbättra det egyptiska utbildningssystemet? 
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5. Vilka tror du är de största hindren till att lyckas förbättra det egyptiska 

utbildningssystemet? 

6. Vad för sorts påverkan har det egyptiska utbildningssystemet haft på den 

egyptiska revolutionen?  

3.4 Reliabilitet och validitet  

Anledningen till varför jag anser att strategiskt urval av intervjupersoner gynnar min 

metod bäst är att jag genom att välja ut tio stycken egyptiska universitetsstudenter kan 

generalisera dessa egyptiska universitetsstudenters åsiker till en större population. Det 

är dock viktigt att poängtera att det jag vill generalisera till en större population är 

egyptiska universitetsstudenters olika åsikter om det egyptiska utbildningssystemets 

förutsättningar att främja en demokratisk utveckling i landet och genom att ha i 

åtanke att det antagligen finns ett begränsat antal olika sätt att tolka det egyptiska 

utbildningssystemets förutsättningar att främja en demokratisk utveckling i landet så 

tycker jag att mitt val av metod har stärkts ytterligare. Givetvis finns det säkert dom 

som skulle argumentera att hur ska man veta att man har lyckats täcka alla olika 

sorters åsikter som de egyptiska universitetsstudenterna kan tänkas ha samt att man 

lika gärna kan fundera ut själv vilka olika sorters åsikter som de egyptiska 

universitetsstudenterna har. Till mitt försvar vill jag då påpeka att när man har 

intervjuat ett visst antal studenter så tenderar studenterna att upprepa vad tidigare 

studenter har sagt och man har då uppnått teoretisk mättnad.  

” Mättnaden består i att man menar sig ha hittat samtliga relevanta tankekategorier 

och förhållningssätt som finns i populationen ”( Esaisasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud, sid 2010, sid 190).  

När jag hade intervjuat mina tio strategiskt utvalda  egyptiska universitetsstudenter 

kunde jag konstatera att man börjar upprepa vad tidigare studenter hade sagt och jag 

ansåg mig därmed ha uppnått teoretisk mättnad.  

Det ska dock poängteras att trots goda argument för varför jag använder mig av 

strategiska urval när jag valde ut mina intervjupersoner, så kräver de flesta 

undersökningar att man gör om dom flera gånger för att trovärdighet ska ökas. 
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Tillfälliga faktorer kan annars påverka situationen( Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud, 2010, sid 191).  

Den egyptiska revolutionen i början av 2011 är helt klart en faktor som torde ha 

påverkat de intervjuade egyptiska universitetsstudenternas åsikter om det egyptiska 

utbildningssystemets förutsättningar att främja en demokratisk utveckling i landet. 

Eftersom jag befann mig i Egypten medan revolutionen pågick fick jag en unik 

möjlighet att undersöka hur studenterna såg på utveckligen precis då. Det är möjligt 

att resultatet skulle ha blivit annorlunda om intervjuerna upprepades nu, efter det 

senaste årets händelseutveckling.  

Vidare, för att ytterligare stärka mitt argument för att samtalsintervjuer skulle fungera 

som bästa form av respondentundersökningar, anser jag att syftet för min uppsats är 

för komplext för att jag skulle kunna använda mig av en annan form av 

respondentundersökningar.  

Vid samtalsintervjuer kan man undersöka mer på djupet hur människor tänker kring 

olika fenomen. Förekomster eller icke förekomster av olika sätt att tänka är även det 

mer centrala vid denna sorts intervju. Det handlar inte om att föra statistik och 

analysera över hur många personer som tycker en viss sak( Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud, 2010, sid 259-260).  

 Undersöker vi sedan valet av datainsamlingsmetod så brukar man rekommendera 

personliga intervjuer när det är ett lågt antal av personer att intervjua. Det har även 

påvisats att fler människor ser positivt på att delta i intervjuer än i 

postenkätundersökningar( Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2010, sid 

264).  

Med tanke på att jag bara behövde intervjua tio personer samt visste att intervjuer var 

att föredra ansåg jag att intervjuer var till min fördel som datainsamlingsmetod.  

 Det kan dock uppkomma ett antal oönskade effekter vid utförandet av intervjuerna. 

Gester, uttal och mimik hos den som intervjuar kan påverka hur den intervjuade svarar, 

men med mycket övande från den som intervjuar är det en oönskad effekt som man kan 
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minska. En svårare intervjueffekt att råda bot på är istället etnicitet och kön hos den som 

intervjuar. Den som blir intervjuad kan till en viss del anpassa sina svar utifrån dessa 

faktorer( Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2010, sid 266).  

  Jag har full förståelse för att jag till viss del måste ställa mig kritisk till de svar jag fick 

av mina studenter. Mina gester, uttal och mimik anser jag mig till ganska stor del ha 

lyckats kontrollera gentemot mina intervjupersoner. Dock ska det poängteras att eftersom 

intervjuerna fick utföras på engelska så kan det vid översättningen av intervjusvaren till 

svenska, alltid finnas en minimal risk att tolkningen av mina intervjuer blivit påverkade. 

Däremot så tror jag att min roll som både kvinna och svensk kan ha haft större effekt på 

hur mina intervjupersoner( de egyptiska universitetsstudenterna) svarade. Även om jag 

inte riktigt upplevde i svaren jag fick att dessa faktorer haft någon speciell inverkan, så 

man aldrig vara riktigt säker. När man blir intervjuad av en som är både kvinna och 

utlänning kan det tänkas vara så att man anstränger sig att vara lite extra artg, vilket kan 

ha haft en viss effekt på hur man svarar.  

Att använda bandspelare vid intervjuer är även något som rekommenderas. Väljer man att 

inte använda bandspelare ska man dock vara noggrann med att skriva ut intervjuerna 

direkt efter avslutade intervjuer( Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2010, 

sid 302).  

Valet att inte använda bandspelare vid mina intervjuer är även något jag anser bör 

utvärderas. Även om jag var noggrann med att föra anteckningar under intervjuerna, samt 

att renskriva samtliga intervjuer på datorn i direkt anslutning till avslutad intervju, så 

finns det en risk att jag kan ha undgått information som en bandspelare skulle ha fångat 

upp.  

När man sedan utformar sina intervjufrågor kan det vara bra att ha vissa saker i åtanke. 

Tematiska intervjufrågor kan t ex anses vara bra att använda vid en intervju. Tematiska 

intervjufrågor innebär att den som blir intervjuad får berätta vad han eller hon associerar 

med det ämne som står i fokus för intervjun( Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud, 2010, sid 298).  
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Med tanke på att syftet med min uppsats är att studera egyptiska universitetsstudenters 

åsikter om det egyptiska utbildningssystemets förutsättningar att främja en demokratisk 

utveckling i Egypten, så anser jag att min första fråga” Vad är din definition av 

demokrati?” och min andra fråga ” Vad är din åsikt om det egyptiska 

utbildningssystemet?” fungerar bra som tematiska intervjufrågor bland de studenter som 

deltog i mina intervjuer, eftersom jag upplevde att jag tydligt fick svar på vad studenterna 

förknippade med det ämne som står i centrum för intervjun.  

Uppföljningsfrågor är sedan något som kan kopplas till de tematiska frågorna och dessa 

frågor fyller en funktion att kunna ge mer uttömmande svar( Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson och Wängnerud, 2010, sid 298).  

Jag anser att intervjufrågorna tre till sex fungerade bra som uppföljningsfrågor bland de 

studenter som deltog i mina intervjuer eftersom jag upplever att jag fick uttömmande svar 

kring de frågor jag ville ha svar på.  

4.RESULTAT OCH ANALYS 

Syftet med uppsatsen är att studera egyptiska universitetsstudenters åsikter om det 

egyptiska utbildningssystemets förutsättningar att främja en demokratisk utveckling i 

Egypten. 

Mina preciserade frågeställningar lyder alltså; 

1. Vilken roll anser egyptiska universitetsstudenter att landets utbildningssystem 

spelar för en framtida demokratisering? 

2. Vilken roll anser egyptiska universitetsstudenter att landets utbildningssystem har 

spelat för den egyptiska revolutionen?  

Genom en integration mellan teori och empiri vill jag här redogöra för ett resultat och 

analys av min studie. Den teoretiska delen av min undersökning bygger på ett antal 

vetenskapliga artiklar och böcker som jag har läst och den empiriska delen av min 

undersökning baseras på intervjuer med noga utvalda egyptiska universitetsstudenter.  
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4.1 Vilken roll anser egyptiska universitetsstudenter att landets 

utbildningssystem spelar för en framtida demokratisering? 

 De tillfrågade egyptiska universitetsstudenterna var av den åsikten att den egyptiska 

utbildningen påverkade den demokratiska utvecklingen i landet negativt genom att 

förespråka auktoritär undervisning och avsaknad av demokratiska värderingar. För att 

citera några av de svar jag fick angående denna fråga:  

” De använder utbildningssystemet till att skapa och bibehålla ett auktoritärt 

samhälle”( Manlig student som studerar språk).  

” Egyptiska studenter är lärda från att de är små att lyda och inte ifrågasätta sina 

lärare( Kvinnlig student som studerar design).  

Jag anser att dessa åsikter får stöd i B.G. Peters bok( 2005, sid 29) där han beskriver 

hur institutioner som är en typ av normer, rutiner och värderingar kan påverka en 

individ att utföra vissa handlingar även om dessa handlingar inte gynnar denna 

individs bästa.  

Jag kommer ihåg ifrån mina lektioner som utbytesstudent vid October 6 University att 

när vi ibland skulle lämna in skolarbeten så upplvde jag det nästan som att kvantitet 

uppmuntrades framför kvalitet. Jag kunde ibland kopiera stora mängder information 

ifrån internet utan i större drag reflektera över vad jag hade läst. Frågan är dock vad 

bristen på uppuntran till kritiskt tänkande i dom egyptiska skolorna, gör med dom 

egyptiska studenterna i det långa loppet? Självklart har den teknologiska revolutionen 

med bland anna internets födelse även haft en positiv inverkan på människor i 

Egypten. Men att ifrån tidig skolålder indoktrineras i odemokratiska värderingar anser 

jag ändå måste sätta vissa spår hos en individ, särskilt hos de som är svagare att stå 

emot grupptryck och olika former av bestraffningar. Jag vill dock hoppas och tro att 

på lång sikt kan även positiva demokratiska utvecklingar inträffa i Egypten. Men det 

kommer krävas mycket mod och styrka att vara dom människor som ”går i mot 

strömmen” och ”sätter ner foten” då man anser att någo är fel i ett land som Egypten.  

En kvinnlig egyptisk student som kom att bli min bästa vän under min studietid i 

Egypten, har berättat att jag blev hennes första nära vän på universitetet. Hon berättar 
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för mig hur hon har fått uppleva skvaller och utfrysning bland studenter för att hon 

har vågat stå upp för sina värderingar och ifrågasätta sådant hon anser som fel. Hon 

har även haft vissa lärare emot sig, så trots att hon har väldigt mycket talang inom sitt 

utbildningsområde, har hon ibland blivit bestraffad med sämre betyg för att hon 

ifrågasätter och har svårt att tolerera orättvisor.  

Enligt vissa av de egyptiska universitetsstudenterna ska man dock sätta vad som är 

bäst för majoriteten framför det personliga välmåendet. Om man prioriterar 

individuella intressen så kan dessa intressen resultera i problem i samhället. 

Demokratin i ett land måste byggas på islamska grunder.  

Precis som vi läst i Peters skriver B.J. Cook( 1999, sid347-350) att de islamska 

lärorna förespråkar att man lägger stor vikt vid att respektera traditioner och den miljö 

man lever i. I det västerländska samhället är man dock mer intresserad av att se till 

den enskilda individens intressen och att man utvecklar ett kritiskt tänkande.  

Bristen på islam i undervisningen, anses av vissa av de egyptiska 

universitetsstudenterna, vara ett problem för demokratiutvecklingen i Egypten.  

” Mycket av islam undervisningen har blivit bortplockad från den egyptiska 

utbildningen och de behöver återinföra vad de har tagit bort angående 

islamkunskaper för att de demokratiska förutsättningarna i Egypten ska bli bättre”( 

Manlig studnet som studerar språk).  

Jag anser att denna åsikt får stöd av B.J. Cook( 2001, sid 382, 383, 389) där han 

delger att undersökningar har påvisat att ett stort antal av studenter i Kairo anser att 

islam förtjänar större utrymme i den egyptiska utbildningen.  

  Många av de tillfrågade egyptiska universitetsstudenterna var även av den åsikten att 

landets långa historia av att leva under icke demokratiska normer och värderingar var 

ett av de största hindren för en positiv demokratisk utveckling i Egypten. Det behövs 

tid för människor att anpassa sig till ett demokratiskt levndassätt.  
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” Människor i vårt land är ett stort problem i sig eftersom de inte är vana vid 

demokratiska normer och värderingar. Vi har en lång historia av att leva i en icke 

demokrati”( Kvinnlig student som studerar medicin).  

R.H.Dix( 1994, sid 91-92) ger tyngd åt denna åsikt då han betonar betydelsen för ett 

land att ha möjlighet att utveckla demokratiska institutioner under en längre period.  

 Även R.Mattes och M. Bratton nämner vikten av demokratiska institutioner genom 

att i sin artikel( 2007, sid 192, 196) förklara att det endast går att få till demokratiska 

institutioner om de förespråkas av befolkningen eller de som har styrande positioner i 

landet.  

Om vi ser till Egyptens historia så är det ett land med en tradition av styrelseskick 

som har varit byggda på icke demokratiska värderingar. Jag anser därför att Egyptens 

befolkningen kommer att behöva tid att lära sig den verkliga innebörden av demokrati 

innan man kan få till hållbara och positiva demokratiska reformer.  

4.2 Vilken roll anser egyptiska universitetsstudenter att landets 

utbildningssystem har spelat för den egyptiska revolutionen?  

Många av de tillfrågade egyptiska universitetsstudenterna var av den uppfattningen 

att det egyptiska utbildningssystemet har haft en indirekt påverkan på den egyptiska 

revolutionen. Genom media har många egyptiska studenter tillhandahållits 

information om hur utbildningssystem i andra delar av världen ser ut och blivit mer 

medveten om bristerna i sin egen utbildning.  

” Vi lever i ett teknologi samhälle och många egyptiska studenter får genom media 

kunskap om hur utbildningssystem i andra länder ser ut och blir därmed mer 

medvetna om bristerna i sitt eget utbildningssystem”( Kvinnlig student som studerar 

medicin).  

Jag anser att denna åsikt stärks av R. Flacks artikel( 1970, sid 342-343) där han 

nämner att studenter i utvecklingsländer har kunskaper om den modernisering och 

teknologiska utveckling som går att hitta i industriländerna.  
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  En annan åsikt som tydligen skiljer sig åt angående denna fråga bland de tillfrågade  

egyptiska universitetsstudenterna är den att det är andra faktorer så som korruption, 

arbetslöshet och fattigdom som var de främsta orsakerna till den egyptiska 

revolutionen.  

” Studenterna var inte nöjda med det egyptiska utbildningssystemet med de största 

anledningarna till den egyptiska revolutionens uppkomst var problemen med 

korruption och fattigdom i landet”( Manlig student som studerar språk).  

P. Kubicek( 2009, sid 323, 328, 331) skriver att korruption är en faktor som kan ha en 

negativ inverkan på den demokratiska utvecklingen i ett land.  

 Vidare nämner R.Mattes och M.Bratton( 2007, sid 192, 196) att fattigdom är en 

variabel som kan påverka en demokratiseringsprocess negativt.  

En tredje åsikt som framfördes angående denna fråga var den från en kvinnlig student 

som studerar design. Hon är av den uppfattningen att den egyptiska utbildningen inte 

har något som helst samband med den egyptiska revolutionen. För att citera vad hon 

svarade:  

” Den egyptiska utbildningen har inget att göra med den egyptiska revolutionen. Det 

är häpnadsväckande att studenter kunde genomföra en revolution trots att de saknar 

en god utbildning och en uppmuntran att ifrågasätta”. 

R.Mattes och M.Bratton( 2007, sid 192,196) nämner även att om människor gör till 

vana att sätta majoritetens bästa framför sitt eget välbefinnande kan det skapa 

problem att utveckla ett personligt demokratiskt tänkande.  

  Vidare skriver B.G. Peters( 2005, sid 29) att invanda normer och rutiner kan få en 

individ att utföra handlingar trots att dessa normer och rutiner inte alltid är till denna 

individs bästa.  

 Från mina egna erfarenheter av att under en längre period leva i Egypten och 

dagligen vara i kontakt med egyptiska medborgare, så är jag övertygad om att det 

finns många ur den egyptiska befolkningen som är i behov av att lära sig att utveckla 
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ett mer kritiskt tänkande och förstå den verkliga innebörden av demokratiska 

värderingar. Samtidigt har jag upptäckt att det finns en stor kunskap då det gäller 

kritiskt tänkande hos endel av de studenter som jag studerade tillsammans med trots 

uppenbara brister angående detta ämne i den egyptiska utbildningen. Jag kan tänka 

mig att en kombination av ökad tillgång av information om vad som sker både inrikes 

och utrikes, samt en typ av studenter som har ett genuint intresse i att personligen 

införskaffa olika sorters information angående ett visst ämne, har bidragit till en ökad 

kunskap angående kritiskt tänkande hos den egyptiska befolkningen. 

4.3 Slutsatser  

Egyptiska universitetsstudenter anser att det nuvarande  egyptiska 

utbildningssystemet är grundat på auktoritär undervisning och en avsaknad av 

demokratiska värderingar och för att åstadkomma en framtida demokratisering 

behöver människor i Egypten en möjlighet att anpassa sig till ett demokratiskt 

levnadssätt. Vissa av de tillfrågade studenterna anser att den demokrati som ska 

implementeras måste byggas på islamska läror vilket innebär att man ska prioritera 

majoritetens bästa framför individuella behov. Om man fokuserar på individuella 

intressen kan det leda till problem i samhället. Att återinföra mer av den islamska 

undervisningen i utbildningen för att öka förutsättningarna till en lyckad 

demokratiseringsprocess, är även något som efterfrågas av endel av de intervjuade 

studenterna.  

Egyptiska studenter har endel skilda åsikter då det gäller den roll landets 

utbildningssystem har spelat för den egyptiska revolutionen. Det finns i mitt material 

tre olika sätt att se på den frågan:  

Vissa av studenterna anser att det egyptiska utbildningssystemet har haft en indirekt 

påverkan på den egyptiska revolutionen. Genom media har många egyptiska studenter 

tillhandahållits information om hur utbildningssystem i andra delar av världen ser ut och 

blivit mer medvetna om bristerna i sin egen utbildning.  

En annan åsikt som framfördes var den att det är andra faktorer så som korruption, 

arbetslöshet och fattigdom som var de främsta orsakerna till den egyptiska revolutionen.  
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En tredje åsikt gällande denna fråga är den att den egyptiska utbildningen inte har något 

som helst samband med den egyptiska revolutionen. Det anses vara häpnadsväckande att 

egyptiska studenter som saknar en god utbildning och en uppmuntran att ifrågasätta var 

en av de drivande krafterna bakom den egyptiska revolutionen. 

  

       5 DISKUSSION  

Om vi ser till resultatet som jag fick av mina tillfrågade egyptiska 

universitetsstudenter då det gäller vad man anser om det nuvarande egyptiska 

utbildningssystemets förutsättningar för en framtida demokratisering, så anser de 

egyptiska  universitetsstudenterna att det inte gynnar en demokratisk utveckling i 

landet, eftersom det inte uppmuntrar demokratiska värderingar och bygger mycket på 

auktoritär undervisning. Vissa av de intervjuade egyptiska  universitetsstudenterna är 

dock av den åsikten att den demokrati som ska införas måste byggas på islamska läror 

vilket innebär att majoritetens bästa måste prioriteras framför den enskilda individens 

behov. Mer islamundervisning behöver därför införas i den egyptiska utbildningen 

om man ska få till en lyckad demokratsik utveckling i landet.  

  Många av de tillfrågade egyptiska universitetsstudenterna var även av den 

uppfattningen att det skulle behövas tid för att få till en positiv demokratisk 

utveckling i landet eftersom Egyptens befolkning inte är van vid demokratiska 

institutioner och vad verklig demokrati egentligen innebär.  

Sedan Mubarak var tvungen att avsäga sig makten i februari 2011 så är Egypten 

fortfarande i sin linda då det gäller att ta sina första stapplande steg mot att bli en 

demokrati. För att få bukt med den arbetslöshet, fattigdom, korruption och kränkning 

av mänskliga rättigheter som i hög grad fortfarande existerar i Egypten så måste det 

finnas en stark vilja till att stödja demokratiska reformer både hos de politiska ledarna 

och bland den egyptiska befolkningen. 

 Egyptens nya president Muhammad Mursi med anknytning till Muslimska 

brödraskapet(” Mursi ska se över lagförslaget”, Svt Nyheter, 1 december 2012 ) 
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upplever jag har ett ledarskap som har mycket att önska då det gäller att få igång en 

positiv demokratisk process i Egypten. Mycket av Mursis tid som president har 

istället spenderats på att finna vägar som han kan utöka sin makt på.  

Dom egyptiska medborgarna har även nyligen röstat ja till en ny konstitution. Denna 

konstitution har dock starkt ifrågasatts av kritiker till Mursi eftersom den anses vara 

förhastad och inte ta god hänsyn till rättigheter för kvinnor och religiösa 

minoriteter((” Ja till egyptisk författning”, Svt Nyheter, 25 december 2012).Jag är 

dock av den åsikten att det yttersta ansvaret för att få till en lyckad 

demokratiseringsprocess måste finnas hos de politiska ledarna. Som det går att 

observera från min undersökning är den egyptiska befolkningen inte van vid 

demokratiska institutioner. I en sådan viktig arena som skolan så fostras fortfarande 

egyptiska studenter efter auktoritära modeller där kritiskt tänkande och en 

uppmuntran att ifrågasätta i hög grad ignoreras. De demokratiska värderingarna måste 

implementeras hos de egyptiska politikerna och sprida sig ner i hierarkin till den 

”vanliga” egyptiska medborgaren. Det är som när föräldrar ska lära sitt barn vad som 

är rätt och fel. Barnet kommer inte att göra som föräldrarna säger utan som 

föräldrarna gör. Detta tankesätt kan appliceras på de egyptiska ledarna och den 

egyptiska befolkningen. Så länge som de egyptiska ledarna förespråkar demokratiska 

reformer men fortsätter med t ex korruption och att kränka de mänskliga rättigheterna 

så kommer detta odemokratiska beteende att återfinnas hos alla samhällsklasser i den 

egyptiska befolkningen. Vidare, så är det även av stor betydelse att det på den 

internationella politiska arenan och då främst bland de västerländska länderna med 

USA i spetsen finns en äkta önskan att stödja en demokratsik process i Egypten. USA 

skulle t ex förespråka demokratiska reformer i Egypten men samtidigt tillåta Mubarak 

att hålla sig kvar vid makten i 30år och kränka mänskliga rättigheter bland den 

egyptiska befolkningen, av den anledningen att Egypten är en viktig politisk aktör då 

det gäller USA.s intressen i Mellanöstern. Jag är därför inte förvånad att vissa av de 

intervjuade studenterna efterfrågar en demokrati som är byggd på islamska läror samt 

ökad islamundervisning i skolan. Jag kan vara överens med de studenter som har en 

önskan om att återföra mer islam i deras samhälle igen av den anledningen att under 

mycket lång tid har västerländska ideologier i stor utsträckning fått härja fritt i 
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Egypten och detta västerländska tankesätt har bara gynnat en liten del av den 

egyptiska befolkningen. Ett av problemen är dock att att inom alla ideologier finns det 

extremister, som utnyttjar den desperata delen av en befolkning som ofta saknar en 

god förmåga till kritiskt tänkande, för att gynna egna intressen. Hursomhelst, anser 

jag att det bör det finnas en ständig påminnelse bland internationella politiska aktörer 

att Egypten inte är ett västerländskt land. Man måste arbeta fram en demokatisk 

modell som kan anpassas till det egyptiska samhället. Hur denna modell ska se ut 

finns det givetvis inget enkelt svar på men jag är övertygad om att västländerna med 

USA i spetsen måste jobba hårdare med att leva som de lär samtidigt som Egypten( 

liksom andra länder i denna region) t ex måste anpassa islam mer efter dagens 

samhälle. Även religioner som kristendomen har under lång tid genomgått reformer 

för att bättre fungera i dagens samhälle.   

6.FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Jag skulle vilja förespråka mer forskning på hur aktivt länder som USA och 

unioner och organisationer som Europeiska unionen och Förenta nationerna 

egentligen arbetar för att främja en demokratisk utveckling i diktaturer. Media har 

till viss del blivit bättre på att upplysa allmänheten om den bistra verkligheten om 

att ekonomiska intressen styr så otroligt mycket vilka politiska beslut som 

genomförs. Detta är dock ett så pass viktigt ämne att rika nationer och 

organisationer som säger sig jobba för demokrati och mänskliga rättigheter måste 

granskas mycket närmre i en förhoppning att det ska bli möjligt att sätta mer press 

på dom att utföra positiva demokratiska förändringar.   
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