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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva, analysera hur internet användes som ett 

verktyg för att påverka statsmakten i Iran samt hur oppositionen använde sig av internet 

före, under och efter valet 2009. De teorierna som jag använt mig av i min undersökning är 

den som Strömbäck bygger i sin bok ”makt, medier och samhället” om förtroende för 

internet och medialisering, publicitetsmodell och mediekonsumtion i förändring . Den andra 

teorin som jag utgår från är den som Sunsteins byggde fram i sin bok ” Infotopia: how many 

minds produce knowledge” angående nya bloggar. Makt var min tredje och sista teori som 

jag använt mig av i min forskning utifrån det som Manuell Castells, Lukes och Ball Deggers 

beskrev i sina böcker. Huvudresultaten som jag kommit fram till är att statsmakten i Iran 

blev mycket påverkat av internet dvs. sedan internet utvecklade i landet. Oppositionen 

använde internet som ett medel under valet för att nå sitt mål. Samtidigt internet har varit en 

fördel som verktyg för oppositionerna medan en nackdel verktyg för statsmakten i Iran. 

 

Nyckelord: Internet, yttrandefrihet, totalitarism, makt, rehbar, facebook, twitter. 
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1. Inledning  

1.1. Problemområde  

Den 23 maj 2009 spärrade iranska regimen (Ahmadinejads regering) tillgången till Internet 

för att förhindra oppositionen från att använda Internet som ett hjälpmedel för sin 

valkampanj. Samtidigt hindrade iranska regeringen medborgarna också från att inte få 

informationen av oppositionskandidater under valet.  Eftersom antalet anhängare för 

oppositionskandidater var mycket högre än tidigare oppositionskandidater. En siffra som 

visar på detta är antalet anhängare i olika facebook grupper (Nordström 2009). I denna 

situation märker man att medias utveckling skapade problem för medborgare eftersom 

möjligheterna för iranska folket minskade enormt angående relationen till världen. I andra 

länder spelade medias utveckling en stor roll för människorna (inte minst för politiska 

partier) då de kunde nå sina mål utan tillgång till internet. 

             Ahmadinejads regeringen förbjöd iranska folket och utländska journalister att ta en 

del av nyhetsförmedlingen till omvärlden under demonstrationerna. Exempelvis fick den 

iranska befolkningen och journalisterna hårda straff av Ahmadinejads regeringen dvs. när 

dem publicerades något negativ om hans regering på Internet (Reporters without borders 

2010: 1).  En av journalisterna som blev offer var Siavosh Nezamolmolki dvs. artikeln som 

han publicerade på nätet lede till ett fängelsestraff för honom. Den 28 juli 2009 blev han 

misshandlad av iranska säkerhetsstyrkan tills döds (Irani 2009).  Att en journalist förlora sitt 

liv pga. en publicerad artikel på Internet innebär att det finns ett sambanden mellan Internet 

och konflikterna som skedde i Iran under valet 2009. Utifrån föddes ett intresse för att 

undersöka om Internet var en bakomliggande faktor för händelserna som skedde under 

iranska valet 2009 dvs. demonstrationer. 

               När man utgår från iranska statens konflikter med media (i synnerhet Internet) 

märker man att Internet hade ett samband med svårigheten i demokrati processen i landet. 

Eftersom statsmakten i Iran var rädda att det skulle ske en revolution under valet pga. av att 

en del videofilmer på nätet skapade starka reaktioner bland medborgarna. I och med detta 

valde Ahmadinejads regering att begränsa Internetanvändningen i landet med hjälp av 

poliser, bara för att kontrollera oppositions aktiviteter på Internet. Syfet med detta är att 

minska oppositionernas anhängares tillgång till Internet eller skapa svårigheter för dem att 

inte kunna skicka sitt budskap till omvärlden då man ansåg att Internet är en viktig faktor för 

oppositionen. Eftersom folket, oppositionen och omvärlden (USA och västvärlden) ville 
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demokratisera Iran från diktaturen som leds utav Ahmadinejad var man villiga att hjälpa 

oppositionen. I denna situation misstänkte iranska regimen publiceringen av känsliga filmer 

på Internet kan vara ett hjälp medel för oppositioner att uppnå sitt mål.  

              När man utgår från Irans politiska historia får man en inblick av konflikterna som 

skedde angående användningen av Internet utav folket och oppositionen. Exempelvis i 

början av 2000-talet fick en av Irans högsta ledare fängelsestraff två gångar pga. han 

kritiserade regeringen via Internet. Därefter stiftade iranska regimen nya lagar för hur 

Internet skall användas i landet utan att påverka iranska statsmakten. I januari 2002 

beslutade Irans högsta ledare att kontrollera hur Internet användes av medborgarna och 

enligt dem är ”Internet relaterat till brott”. Sedan dess har många Internetcaféer tagits bort i 

landet för att inte låta medborgarna ha tillgång till information som inte gynnar islamiska 

republiken Iran (Rahimi 2003: 1). 

              Medias roll i odemokratiska länder (t.ex. Iran) är ett ämne som jag har valt att 

undersöka eftersom medias gestaltning har förändrats enormt i dessa länder jämfört med 

innan. Vilket betyder att denna utveckling har ett samband med medielogiken att göra dvs. 

Internet är ett resultat av det.  Därför valde jag att undersöka Internets roll före, under och 

efter iranska valet 2009.  Eftersom media som är en politisk aktör i Iran skapade negativa 

och positiva resultat. När det gäller negativa resultaten använde iranska regimen sig av 

mycket våld mot sina medborgare samt att de begränsade journalisternas aktiviteter.  De 

positiva resultaten innebär att media var orsaken till att en stark relation mellan Iran och 

omvärlden uppkom och detta med hjälp av intervjuer och filmer som publicerades på 

Internet under valet. Utifrån detta, skedde många demonstrationer inom Irans gränser men 

även utanför Iran mot dåvarande regim (Andersson 2009).  

               För att förstå problemet djupare kring min undersökning valde jag nämna två 

historier. Den första historien handlar om en 25-årige bloggare vid namn Mojtaba Saminejad 

som häktades den 31 oktober 2004, för att han skrev om fängelserna i landet på Internet. 

Bloggaren fick ett långt fängelsestraff pga. det som han publicerade på Internet. Den 7 juni 

samma år dömdes han till två års fängelse av en domstol i huvudstaden Teheran för att ha 

förnedrat en imam och den iranske ledaren. Samtidigt höll han på att frikännas från 

anklagelserna för att ha förolämpat profeten (Reporters without borders 2005).   

               Den andra historien handlar ytterligare om en bloggare/journalist som drabbades 

allra hårdast Arash Sigarchi. Arash häktades och fängslades den 17 januari 2005 i staden 

Rashat. Redan året innan hade han hållits fängslad av myndigheterna under några dagar i 

augusti för innehållet i en tidningsartikel som han publicerade. Han skrev oftast kritiskt om 
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regeringen och rapporterade om fängslandet av andra bloggare samt att han kort före 

arresterandet 2005 intervjuats av västerlands tv (BBC).  Han nekades att tala med en advokat 

och dömdes efter 60 dagar efter en rättegång bakom stängda dörrar till hela 14 års fängelse. 

Enligt staten fick han straffet för att ha hotat nationens säkerhet, bedrivit spioneri och 

förolämpat religiösa ledarna, vilket är förbjudet i Iran (BBC 2005). 

 

1.2. Syfte   

Syfte med denna uppsats är att analysera och beskriva hur Internet användes som ett verktyg 

för att påverka statsmakten i Iran samt hur oppositionen använde sig av Internet dvs. före, 

under och efter valet 2009.  Jag vill utifrån dessa amatörvideon och artiklar undersöka hur 

medborgarnas och politikernas reaktioner såg ut. Eftersom videofilmer och artiklar som 

publicerades på nätet skapade en stark reaktion hos oppositioner och iranska medborgarna 

under valet.  

 

1.3. Frågställningar 

1. Finns det något samband mellan Internet och politiska aktiviteter i Iran utifrån 

Strömbäcks teori om Internet och politikens medialisering? 

2. Har Internet varit ett verktyg för att påverka statsmakten i Iran under senare tid 

utifrån Strömbäcks teori om Internet? 

3. Hur fungerade Internet i Irans politiska historia eller under iranska valet 2009 utifrån 

Strömbäcks teori om mediekonsumtion i förändring? 

4. Vad blev resultaten av det som publicerades på Internet sedan Internet funnits i 

landet utifrån Strömbäcks teori om publicitetsmodell? 

5. Hur använde medborgarna och oppositionen Internet under valet 2009 utifrån 

Sunsteins teori om nya bloggar? 

6. Finns det något samband mellan Internet och maktutövningen (iranska regeringen) i 

Iran utifrån Castells teori om makt? 
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1.4. Metod 

Den metoden som jag har valt att använda mig utav är den kvalitativa metoden med 

inriktning på texter, där jag med hjälp av mina valda teorier kommer att analysera mitt 

material. Det är utifrån västvärldens perspektiv som jag kommer att undersöka hur 

relationen mellan politikerna, medborgarna och media ser ut i Iran (Esaiasson m.fl. 2007: 

238).  Min undersökning bygger på en fallstudie av hur Internet påverkar den iranska 

statsmakten samt om det finns något samband mellan Internet och demonstrationerna som 

skedde i Iran under valet 2009. Därför valde jag att utgå ifrån den metodtypen som Landman 

pratar om i sin bok ”Issues and methods in comparative politics” där han i boken beskriver 

han tillvägagångssätt för hur en undersökning av fallstudie går till.  

               Landman använder sig av tre olika typer av komparativa metoder, dessa är; 

”jämföra många länder”, ”jämföra några länder” och ”fall studier” (Landman 2008: 27). 

Enligt honom är att alla tre komparativa metoder och de har sina fördelar för att via dessa 

metodtyper får man en inblick av världens länder t.ex. vad gäller demokrati.  Den tredje 

metod är en fallstudie ”single country studiet” som jag har valt att utgå från för att jag anser 

att den har ett samband med min undersökning vilket innebär att man endast studerar ett 

land. Detta medför att det är möjligt att pröva olika hypoteser och teorier (Landman 2008: 

28-29). Med denna metod kan man utföra sina egna kontextuella beskrivningar och utföra 

undersökningar (Landman 2008: 86 ff) 

              Fördelarna med en fallstudie innebär innehållsbeskrivningar, där man kan få en 

djupare inblick i det land man undersöker eftersom det är en enda land och inte fler. Detta är 

en av fördelarna då man kan fokusera på det som man vill med undersökningen . Eftersom 

man studera ett land som (Iran) i mitt fall, finns det möjligheter för mig att förstå det som jag 

är intresserad av och i min situation blir det hur Internet påverkar statsmakten i Iran 

(Landman 2003: 28). Exempelviss har författaren Putnamn använt samma metod (en 

fallstudie) i sin bok ”Den fungerande demokratin” om Italiens politiska system (Putnam 

1996: 13 ff). Detta var en av anledningarna som fick mig välja den metod. Jag valde att även 

använda mig av forskning om hur Internet fungerade i Iran.  För att kunna få ett relevant 

resultat bör man använda sig av olika forskningsprocessar när man har en fallstudie. En av 

dem är kontextuella beskrivningar som innebär att en fallstudie beskriver och förklarar, 

tolkar politiska fenomen i det land som man skall studera (Landman 2008: 86). Vilket 

betyder att detta har ett samband med min undersökning, eftersom jag har valt att också 

beskriva hur situationer ser ut i Iran vad gäller medias utveckling.  
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              När man använder fallstudie som metod i sin forskning blir det lättare att förstå hur 

ett politiskt system fungerar i ett land som skall undersökas. Eftersom man har bara ett land 

att koncentrera sig på och i denna situation har man så mycket tid för arbete med sin 

forskning.  Ju mindre länder (ett land) man studerar desto bättre forskningsresultat får man 

men när man har många länder att studera kan det då hända att resultaten blir sämre för att 

det är stor skillnaden när man studera ett land eller flertal länder (landman 2008: 87-88).   

              Anledningen till att jag använt mig utav fallstudie metod var pga. genom denna har 

man en stor chans att förstå hur situationen ser ut i ett land och inte minst när det gäller i 

Iran.  Det vill säga fördelen med en fallstudie forskning är att man kan jämföra två olika 

tider eller syner i det samhälle som skall undersökas. När det gäller beroende/oberoende 

variabler spelar fallstudie undersökningar en stor roll så som andra metoder i en 

forskningsprocess. Eftersom när man studera ett land finns det möjligheter att man hittar 

beroende/oberoende variabel (Landman 2008: 90). I denna situation kommer jag förstå 

bättre om iranska folket var beroende av media eller sina politiker under valet.  

 

1.5. Material  

Min studie fokuserar på hur Internet användes som ett verktyg för att påverka statsmakten i 

Iran samt hur oppositionen använd sig av Internet under valet 2009.  Kring detta valde jag 

att använda mig utav olika texter av böcker, tidningar och tidskrifter som handlar om medias 

konflikter med iranska statsmakten dvs. utifrån en västvärlds perspektiv. Anledningen till att 

jag kommer använda mig av ett kvalitativt material är pga. min undersöknings behov. 

Eftersom jag valt att analysera ett odemokratiskt land, vilket innebär att det är omöjligt att få 

in rent material av ett land som styrs av diktaturisk regim dvs. material som missgynnar dem 

är oacceptabel att publicera. I detta förhållande kommer resultaten inte blir generaliserande 

när man utgår bara från regimes material medan det är nödvändigt att man använder 

regimens material också, för resultaten generaliseras då. Med hjälp av materialinsamlingen 

kommer jag tag reda på hur Internets roll fungerade i Iran samt om internet har varit en bra 

tillång för oppositionen under valrörelserna eller inte (Esaiasson m.fl. 2007: 234ff).    

             Jag har samlat in ett sekundärt material bestående av artiklar och böcker samt ett 

urval av primärt material i form av oppositionernas artiklar under valet. Orsaken var att det 

bara finns primärkällor från oppositionernas hemsidor och detta beror på att jag behärskar 

deras språk dvs. persiska. Samtidigt har jag valt mitt material på det som tidigare har skrivits 

eftersom en forskning av denna karaktär skulle kräva månader av arbete (Ibid:121f). 
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               För att kunna får en inblick av att materiellt (artiklarna) som användes i 

undersökningen är äkta eller oäkta valde jag att använda mig utav Thuréns bok ”källkritik”. I 

sin bok använder han fyra kriterier för att granska författarna källor och materiell enligt 

följande:  

1. Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara. 

2. Tidssamband. Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna händelse, 

desto större skäl finns det att tvivla på källan. 

3. Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett referat av en annan 

källa. 

4. Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av verkligheten på 

grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen att förvränga 

verklighetsbilden (Thurén 2005:s.13).  

                 Utifrån ovannämnde kriterier kommer min källkritiska granskning se ut, på så sätt 

där tidningsartiklar som beskriver Internets roll i Iran och de som använder den på gynnande 

sätt. Anledningen till att jag valde göra en källkritik var pga. min undersökningsmateriell 

består av ett stort antal artiklar som är sekundära källor. Därför ansåg jag att det relevanta att 

kritisera en del av dessa artiklar annars kommer inte att vara användbart. För det första 

kommer jag granska materiellt som Andersson använd sig utav i sin artikel angående 

demonstration emot iranska regimen på tidningen expressen. När man utgå ifrån Thurens 

bok då märker man att författarens källa är äkta eftersom han var på platsen när det skedde 

demonstrationen samt skrev han sin artikel i tid. Författarens syfte med sin artikel vara bara 

att sprida information kring iransk valrörelserna dvs. han var inte partisk eller kritisk i sin 

text. Författaren (Clas Svahn) skrev i dagsnyheter om statens konflikter med Internets 

användare. Såsom ovan nämndes hade Svahn också äkta materiell i sin artikel samt skrev 

han artikel i tid. När det gäller tendensfrihet då märker man att författaren inte hade något 

syfte med sin artikel förutom att publicera bilden av konflikterna mellan oppositionerna och 

statsmakten. Resten av artiklarna granskade jag samma som ovannämnde artiklar eftersom 

det var nödvändnigen för min undersökning att granska artiklar pga. uppsatsen huvud 

materiell bestod av artiklarna. 
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1.6.  Urval  

Studiets urval baseras på att undersöka hur internet har påverkat iranska statsmakten utifrån 

olika artiklar från regeringens, västvärldens och oppositions hemsidor. Urvalet i min 

undersökning består utav tre olika typer material angående iranska statsmaktens konflikter 

med Internets användare. Anledningen till att jag valde att utgå ifrån dessa tre olika 

materialkällor var pga. undersökningens resultat, eftersom chansen är stor att resultaten som 

jag kommer fram till blir generaliserat. Därför tyckte jag att det är nödvändigt att samla 

material från Iranska regeringens, oppositions och västvärldens hemsidor. Valet av 

materiellt baseras på ett strategiskt urval eftersom materialet som jag valde till 

undersökningen är heltäckande urval och jämförelse urval. Med heltäckande urval menar jag 

materialet som kommer använda senare i undersökningen representerar iranska regeringen, 

oppositionen och västvärlden. Medan med jämförelseurval menas att chansen är stor att få 

en inblick av hur iranska regeringens, oppositions och väsvärldens syn ser ut angående 

Internets användning i Iran och minst under valet 2009 enligt följande: 

 

 Heltäckande urval. Denna strategi gör det möjligt att undersöka samtliga 

fall, individer eller element i en relevant population, t.ex. alla gymnasister i 

skolan. (Merriam 1994: 63) 

 Jämförelseurval. Man väljer under en längre tid ut individer, grupper och 

platser eftersom samma relevanta egenskaper för att sedan kunna jämföra 

resultaten. Det är etnografiska versioner av replikation, dvs. upprepningen. 

Ett exempel är när man väljer samma typ av elev men från olika klasser 

(Merriam 1994: 64). 

  

             Genom att använda mig av ett strategiskt urval (heltäckandeurval och 

jämförelseurval) har jag försökt få med så många olika aspekter utifrån det material 

(artiklar eller böcker) som har samband med Internet konflikterna och göra i Iran. Jag har 

alltså försökt att tänka på att det är ett strategiskt urval som täcker in så mycket för studiens 

intressanta delar som möjligt. (Esaiasson, m.fl. 2007: 180ff). För att resultaten skall bli 

generaliserbar är det värt att upprepa undersökningen om och om flera gånger.  
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1.7. Tidigare forskning  

Kring Internets roll i politiska system hittade jag några forskningar som hade samband med 

min studie.  Exempelviss en student vid namn Farzad Ebrahimi skrev sin magisteruppsats 

om hur Internets hemsidor använts i Västerås kommunen samt undersökte han hur politiker i 

denna kommun använder Internet som en kommunikationskanal. Politikernas uppfattning 

angående Internet användningen var också en viktig del i Frazads undersökningen eftersom 

han undersökte vilka möjligheter eller hinder Internet har i Västersås kommunen utifrån 

politikerna (Ebrahimi 2006). Mehdi Semati undersökte om Internets roll i Iran unders senare 

tiden i sin bok ” Media, culture and society in Iran: livning with globalization and the 

Islamic state, 2008 ”. Vilken betyder undersökningen som Semati gjorde kring medias roll i 

Iran var det viktig för min uppsats därför använd utav hans bok i analys delen.  

              Sista tidigare forskningen som har använt mig utav angående Internet var Johan 

Anderssons D-uppsats vid Luleå tekniska universitet 2008. I sin uppsats undersökte 

Andersson vilka metoder som används för att censurera Internet samt risken med att 

cesurerna när der gäller demokratifrågan. Enligt honom påverkar/skadar censur 

kommunikationen mellan olika aktörer och demokrati processen. Eftersom detta har 

samband med yttrandefrihet och göra dvs. genom censur av Internet medborgarna i många 

länder har drabbats pga. deras publicering på Internet t.ex. Kina (Andersson 2008).  Efter att 

jag läst om deras forskning fick jag lite inspiration av deras arbete eftersom vi hade liknande 

problemområden och detta underlättade för mig för att göra undersökningen på ett anpassat 

sätt. Exempelvis utifrån den följande citat fick jag en tydlig bild av hur Internet fungerade i 

politiska system eftersom citaten representera hans undersöknings resultat: 

 

Utan tvivel så här nätet skapt nya möjligheter att frambringa nya kontakter med 

andra människor. Internet som en informationskanal och ganska nyetablerat 

kommunikationerna har fått sitt fotfäste bland dem andra medierna (Ebrahimi 2008: 

30). 

 

1.8. Begreppsdefinitioner 

Internet: I boken makten, media och samhälle definiera Manuell Castell Internet på följande 

sätt, ”nätverkssamhällets framväxt” och ”informationssamhälle”. Han anser att världen har 

övergått till informationssamhälle sedan 1994, så som jordbruksamhälle och 

industrisamhälle (Strömbäck 2009: 78-79). Samtidigt kommer Internet att på olika sätt 
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gynna respektive missgynna olika former av organisering enligt Castell. Internet växte fram 

rent tekniskt i ett öppet samarbete mellan olika forskare i universitetsvärlden. Han menar att 

Internets växtkraft ligger just i återföringen mellan spridning och förbättring av teknik. Det 

finns dock vissa utgångspunkter för att detta nätverksbygge ska: 

1) De institutioner som kontrollerar nätverket måste byggas i enlighet med de principer 

om öppenhet och samarbete som ligger omgivna i Internet.  

2) Nätverksarkitekturen ska vara öppen, decentraliserad och spridd i sin interaktivitet 

3) Alla kommunikations mötessammanfattningar och dess tillämpningar måste vara 

öppna, spridda och tillgängliga för modifiering (Castells 2009: passim ).  

 

Totalitarism: Totalitarism är ett modernt samlande begrepp för politiska idéer och absolut 

makt, utan hänsyn till mänskliga rättigheter. Inom totalitarisms ligger makt i centrum. 

Samtidig är totalitarism symbol för politiska system som siktar total kontroll över alla 

medborgar och allt som händer i samhället t.ex. politiska aktiviteter. Det finns ett nära 

samband mellan en totalitär och diktaturideologier eftersom båda ideologierna kräver en 

kontroll över offentliga och privata livet, vilket betyder att målet i en totalitär makt är att 

förändra samhället utifrån en bestämd ideologi (totalitarism) (Goldman mfl 1997: 257). 

Enligt Friedrich och Brzezinski uppkom begreppet totalitarism under kalla kriget. Detta 

begrepp har följande utgångspunkter utifrån personerna ovan:  

 An official ideology to which general adherence was demanded, the ideology intended to achieve 

a „perfect final stage of mankind„.  

 A single mass party, hierarchically organised, closely interwoven with the state bureaucracy and 

typically led by one man.  

 Monopolistic control of the armed forces.  

 A similar monopoly of the means of effective mass communication.  

 A system of terroristic police control.  

 Central control and direction of the entire economy (Pleuger 2010).  

 

Yttrandefrihet: Själva berggreppet innebär att man ska yttra sig fritt, sina åsikter och 

attityder med vilket innehåll som helst antigen privata eller offentligt. Yttrandefrihet är en av 

dem rättigheterna som människor har dvs. såsom religionsfrihet eller mötesfrihet enligt 

demokratiska principer. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Makt
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nskliga_r%C3%A4ttigheter
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Yttrandefriheten är en nödvändig förutsättning för att ett demokratiska syrelsesätt 

ska kunna fungera, men i alla demokratiska länder har man olika motivering av 

moraliska, religiös eller t.ex. ett säkerhetsmässig karaktär gjort i medborgarnas 

yttrandefrihet (Goldman mfl 1997: 297). 

 

               Enligt Dahl innebär yttrandefrihet att låta folket ha rätt att uttala sina idéer eller 

åsikter om t.ex. politiska frågor utan något hinder (Dahl 1999: 344).  Detta begrepp är ett av 

dem krav på en modern demokrati som delas upp i formella och informella krav enligt Dahl. 

När det gäller formella krav menade han yttrandefrihet som har en praktisk betydelse vid till 

exempel valet av partier som skall styra staten. Medan de informella kraven har ett direkt 

samband med de formella. För att kunna ta ställning till vilka partier man som medborgare 

bör välja måste varje demo ha möjligheten att fatta rationella och autonoma beslut, vilket i 

sin tur innebär att de bör ha tillgång till hur mycket som möjlig information för att kunna 

fatta rätt beslut (ibid 173). En statsvetare vid namn Ulf Petäjä definiera yttrandefriheten så 

här: Att informationen bör finnas tillgänglig utan begränsningar för att ge medborgarna 

maximal möjlighet att komma fram till ett rationellt och autonomt ställningstagande (Petäjä 

2006: passim). 

 

Rehbar: Är ett namn på Irans högste andliga ledare dvs. efter iranska revolution 1979 kom 

benämningen Rehbar in i landets politiska system. En rehbar har en stor roll i Iran då han 

utser väktarrådet och minister, hans roll som ledare tillsätta på livstid t.ex. Khamenei är den 

andra ledaren som Iran har haft sedan revolutionen (Iranska författningen 2010).  

 

1.9. Disposition  

För att kunna få en klar och tydlig bild av min uppsats har jag disponerat på följande sätt: 

Uppsatsen börjas med kapital 1 inledningen, där ingår problemet, syfte och frågställningen 

samt metod, material och urval samt tidigare forskningen. I detta kapitel kommer jag 

förklarar problemet kring denna uppsats dvs. det problem som jag valt att undersöka var en 

orsak till att jag valde skriva om hur medias roll fungerade i Iran. I detta kapitel ingår också 

en beskrivning av den metod som jag har valt använda mig utav och samma sak när det 

gäller materialet och urvalet. Därefter följer kapital 2 som handlar om Irans bakgrund dvs. 

vad gäller politiska system som styr Iran och en kort beskrivning om Internet historien som 

präglar landet. Därefter följer kapitel 3 som förklarar teorierna som jag valde att använda 
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mig utav för att kunna nå ett relevant resultat angående medias roll i Iran. I kapitel 4 

kommer jag analysera hur Internet påverkade statsmakten i Iran med hjälp av 

materielinsamlingen och valda teorier. Därefter kommer kapitel 5 som handlar om 

undersökningens resultat efter en bearbetning med teorin dvs. detta kapitel representerar 

resultatdelen. I det sista kapitlet dvs. kapitel 6 presenteras avslutande kommentar av 

undersökning som jag har kommit fram till angående medias roll i iranska politiska system 

och oppositionernas användning av Internet under valet 2009. 
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2. Bakgrund 

Att veta hur Irans politiska system fungerar och vad landet har för politiskt systemet som 

styr landet. Detta är en fördel för min undersökning då jag kan samla in mer information för 

min studie. Eftersom det kan finnas ett samband mellan det politiska system som styr landet 

och vad gäller mitt problem undersökning dvs. sedan Internet funnits i landet. Iran styrs av 

en religiös grupp där landet följer efter Islams lagar och olika imamer (rehbar). Enligt 

iranska författningen av de som inte följer efter sharia lagar förtjänar straff t.ex. måste 

kvinnor bära slöja annars blir de straffade.  

               När det gäller politiska aktiviteter i Iran är chansen liten för icke-islamistiska 

partier att delta i makten eller styra landet, alla politiska partier måste relatera till islam och 

följer sharia lagarna. Exempelvis partier med kommunistiska eller liberalistiska ideologier 

finns inte bland Irans makthavare. I denna situation märker man att det inte finns någon 

betydelse för de människliga rättigheterna i Iran, vad gäller att yttra sina åsikter eller bilda 

ett icke-islamistisktparti. Även landets styrsystem har ett nära samband med demokratiska 

länder när det gäller folkomröstning (Iranska författningen: artikel 11,56-60), (Lindhal 2009: 

392 ff).  

              Kring Internet i Iran vill jag påpeka att antalet Internetanvändare har ökat enormt de 

senaste åren, från 250 000 år 1994 till 10,4 miljon under 2004. Att antalet av Internet 

användare ökar så mycket i ett diktauriskt land är en fördel för den demokratiska processen, 

eftersom staten inte kan kontrollera sina medborgare via Internet såsom dem gör på gatorna 

eller andra offentliga platser. Enligt iranska författningen kan folket yttra sig så länge de inte 

skadar de grundläggande principerna i islam eller de allmänna rättigheterna som 

medborgarna har. 

 

Publications and the press have freedom of expression except when it is detrimental 

to the fundamental principles of Islam or the rights of the public ” ( bid artikel 25).  

 

               Utifrån detta märker man att iranska politiska system har begränsat medias roll 

sedan landets författning infördes. Eftersom själva makten i Iran har en islamisk bakgrund 

blir det därför ännu svårare för folket att yttra sig angående vilken fråga som helst och inte 

minst när det gäller politiska frågor. Jag vill även nämna hur iranska politiska maskineriet 

ser ut sedan islamiska republiken bildade 1979 enligt följande: 
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2.1. Bevakande rådet/vaktrådet  

Bevakande rådet sammansättning och befogenheter regleras i konstitutionen i artikel 91 till 

99, väktarrådet består av sex fugah och imamer som är specialister inom Islam. De utses av 

ledaren (rehbar) eller ledarrådet, i bevakande rådet ingår sex jurister med dem andra sex 

(fugah). De sex jurister valda av högsta dömande rådet och bekräftade av parlamentet.  

Väktarrådet har vetorätt gentemot parlament och varje lag som antas av parlament skall 

granskas av bevakande rådet och om den strider mot islam eller konstitutionens principer, 

går den åter till parlament. Bevakande rådets uppgift är att övervaka valen och omröstningen 

och dem har rätt att förkasta kandidaterna (Lindhal 2009: 401f). 

 

2.2. Ledare 

I artikel 5 i konstitution i den iranska islamistiska principen tolkade den shiitiska 

föreställningen om imamer efter Mahdi, i denna konstitution institutionaliseras läran om 

delstaten av fugah till ett ledarskap i staten. Första iranska president en Khomeinis ställning 

som maja (anliga rådgivare) och rehbar (guide ledare) och han erkändes av den avgörande 

majoritets folk. Ledaren utses av en expertkommitté (väljer andlig ledare) som antigen väljer 

de i kvalificerad fugah eller väljer ett råd med tre eller fem medlemmar. Ledamöterna av 

expertrådet är 86 rättslärde. Under 1989 valdes senaste ledaren Al Khamenei.  Ledaren skall 

ha sådana nödvändiga kunskaper och personlighet krävs för att kunna utförda fatwa 

(utlåtande frågor om islamistiska rättigheter och regelsystem). Han har befogenheter att 

benåda efter rekommendation av högsta domstolen (Lindhal 2009: 402-403). 

 

2.3. Parlament  

All lagstiftade makt ligger hos parlament (Majlis i shura islam) den islamiska 

rådslagförsamlingen, beteckningen på parlament syftar på koranen. Ledamöterna i parlament 

väljs i allmänna och hemliga val och kandidaterna skall först kontrollernas och godkännas 

om dem har religiösa kvalifikationer som krävs. Valperioden är fyra år och antalet mandat är 

290, alla ledamöterna måste skydda islams okränkbarhet och försvara konstitutionen. 

Parlament val i Iran är en personval, inte parti val (Lindhal 2009: 404-405). 
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2.4. Regeringen 

Regeringen och minister förutsättningar fungerar så som andra länders och regeringen kan 

utfärda förordningen. Ministern skall godkännas av parlamentet och skall sedan ha ansvar 

för parlament. Primärministerposten har förändrats och presidenten har blivit regeringschef. 

Presidenten har reell makt (Lindhal 2009: 406). 
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3. Teori  

De teorier som jag har valt att utgå ifrån som jag anser är relevanta för min studie är 

Strömbäck och Snustiens där de i sina böcker beskriver medias (Internet) roll i politiska 

system samt en teori om makt utifrån några tänkare. Eftersom dessa teorier har förklarat på 

ett korrekt sätt orsakerna kring medias makt i länder som Internet fungerar kommer dessa att 

hjälpa mig att på en djupare plan förstå Irans situation.   

 

3.1. Strömbäcks teori  

3.1.1. Internet och politikens medialisering 

Under senaste tiden har media utvecklats oerhört mycket samt att medias makt också ökat 

över hela världen, inte minst tack vare Internet. Via Internet kan människor kommunicera 

med varandra enkelt. Exempelvis är Internet en tillgång för politiska partier för att 

kommunicera med folket dvs. dem använder Internet som ett medel för att nå målet. 

Samtidigt kan medborgarna också via Internet hitta nya källor till information och kanaler 

för kommunikation. Vilket betyder att detta kan minska deras beroende av traditionell 

massmedia. Genom Internet öppnas en ny värld av påhittade mötesplatser där politiska 

aktörer, medborgare, medborgarjournalister kan hämta information och sprida information. 

Exempelvis under amerikanska presidentvalet 2008 bevisades det att Internet har stor 

betydelse för den politiska kommunikationen. Till detta satsade kandidaterna mycket på 

Internet för att uppnå målet. Genom hemsidorna Myspace, Facebook, Youtube, Twitter hade 

kandidaterna mycket reklam för sig under amerikanska valet 2008 (Strömbäck 2009: 249-

250).   

3.1.2.  Mediekonsumtion i förändring 

Den absolut största förändringen under de senaste 30 åren står Internet för. Exempelvis i 

mitten av 1990-talet ökade antalet användare enormt av Internet, närmare bestämt från 20 % 

till 60 % mellan år 1997 och 2007 (Strömbäck 2009: 70). Enligt SOM-undersökningen tar 

närmare hälften av medbogarna del av någon nyhetstjänst på Internet åtminstone någon gång 

i veckan eller varje dag. Utifrån detta märker man hur medias makt har ökat i hela världen 

eftersom medborgaren har blivit beroende av Internet. I denna situation kan det hända att 

medborgarna blir oberoende av politiska program om inte politikerna anpassar sig till media 

(Strömbäck 2009: 78-79).  
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3.1.3.  Publicitetsmodell 

Denna modell handlar om kommunikationen mellan sändare och mottagare dvs. allt som 

publiceras på tidningar eller tv har ett syfte för att stärka kommunikation mellan politiska 

aktörer.  ”Det sägs ibland den som inte syns inte heller finns” (Strömbäck 2009: 22) och det 

är sant i den meningen att uppmärksamhet är en förutsättning för att finnas i människors 

medvetande.  

 

Kärnan i Publicitetsmodellerna är att uppmärksamhet har ett värde antigen som ett 

mål i sig eller som ett medel för att nå andra mål. För exempelvis medieföretag är 

uppmärksamhet ett medel i strävan att vinna annonsörer, för politiska partier ett 

medel att få ut it budskap och varuproducerat företag ett sätt att bygga varumärken 

eller ett medel att få konsumenterna att innehålla deras produkter (ibid). 

 

            Utifrån ovannämnda citat förstår man bättre bilden av en publicitetsmodell eller vad 

det gäller fördelen med politiska partiers aktiviteter på Internet eller tidningar. Exempelvis 

produkter som ofta publiceras på nätet, tv eller tidningar har sålts mer till kunderna 

eftersom sådana produkter är dominanta på marknaden också.  

 

3.2. Sunsteins teorin om nya bloggar 

Enligt Sunsteins är Internet en av dem orsakerna bakom medias makt i den politiska 

kommunikationen, eftersom användarna av Internet har ökat mycket under senaste tiden 

såsom även Strömbäck nämner i sin bok. Det vill säga medborgarna har blivit mer beroende 

av media än sina politiker pga. att via media (Internet) kan medborgarna få nya 

informationer om hela världen. Exempelvis i dagsläget är mer än 50 miljoner bloggar igång och 

tiotusentals bloggar skapas varje dag samt har det skapats högsta politiska bloggar i världen för att få kontroll 

över politiska händelser i världen (Sunsteins 2006: 180). Att det finns så många bloggar är positiv i sig, 

eftersom människor diskuterar ofta i dessa bloggar om de händelser som inträffar i världen dvs. politiska eller 

ekonomiska händelser (Sunsteins 2006: 185).  

Slutligen påpekade Sunstein att Internet är ett bra verktyg för folket att använda för att via 

bloggar diskuterar människor med varandra om allt. Vilket betyder att alla kan få nya 

informationer eftersom de kan lättare utbytta information med varandra (Sunsteins 2006: 

218).  
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3.3. Makt  

För att kunna få en bild av hur Internet påverkade iranska statsmakten valde jag att definiera 

ordet makt utifrån olika tänkare. Eftersom det kan finnas kopplingar mellan den 

maktutövning som styr i Iran och Internet. Till detta relaterar jag en del hemska händelser 

som inträffade iranska medborgar pga. Internet.  Robert A. Dahl menar att ”influence” 

påverkan kan ha olika synonymer. Han definierar makt så här: A har makt över B i den grad 

A kan få B att göra någonting B inte vill eller inte skulle ha gjort. En persons påverkan över 

en annan är enligt Dahl att utöva makt (Dahl 1997: Passim).  Medan enligt Lukes så har 

makten tre ansikten (dimensioner): 

 

1. Den beslutsfattande makten. En endimensionell publik och formell maktutövning 

via institutioner (dimension ett), som också alltid förmedlar den bild makthavaren 

vill ge av sig själv. Kan mätas via graden av genomförande av fattade beslut. Här 

placerar Lukes in t.ex. Robert A Dahls studie "Who Governs?" som publicerades 

1961.  

2. Makten över agendan. Den tvådimensionella makten att kunna styra vilka frågor 

som diskuteras och vilka som aldrig når en offentlig debatt. Utövas både genom 

institutioner (dimension ett) och mer in-formella medel (dimension två). Mäts via 

graden av informellt inflytande över offentliga debattfora.  

3. Makten över människors tankar och önskningar (ideologisk makt). Tredimensionell. 

Inkluderar påverkan via normer, värderingar och mer eller mindre uttalade 

ideologier (dimension tre), som omedvetet inverkar på människors handlingar. 

Denna makt utövas också genom institutioner (dimension ett), genom informellt 

inflytande över offentliga debattfora (dimension två). Svår att mäta, kan egentligen 

bara härledas (framför allt i språket) (Lukes 2009).  

         

              För att koppla en till teori om makt i detta sammanhang är det Manuel Castells teori 

där han också skrivit en definition i boken Communication power där han undersöker om 

Internet har ett samband med nutida maktutövningen enligt följande: 

 

Power is relational capability that allows for a social actor to asymmetrically affect 

other social actors act in ways that benefit the powerful (Empowered) operator will, 

interests and values. Power is exercised through coercion (or the possibility of it) 

and / or by the sentence construction (the construction of meaning), which is based 

on the discourses through which social actors will guide its activities (Castells 2009: 

10).   

 

http://www.makten.net/Robert_A_Dahl
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              Castells nämnde två viktiga synpunkter i sin undersökning angående Internet 

makten. För det första handlar det om hur dagens Internet effektiverar organisationsformen 

genom en enkel kommunikation mellan olika personaler. För det andra handlar det om 

globaliseringen eller ett nätverkssamhälle och med detta menar han att det lätt för folket att 

kommunicera med hela världen genom att använda sig av Internet. Enligt honom har 

Internet ett nära samband med maktutövningen där man även kan säga att Internet har stor 

makt i alla moderna länder (Castells 2009: 25). Nätverksamhälle är ett namn som Castells 

brukar kalla det nutida samhället eftersom han anser att världen har blivit 

nätverksberoende. Exempelvis har de flesta moderna länder tillgång till kommunikation 

med varandra via Internet. När man utgår från Manuel Castells bok förstår man att Internet 

har en stor betydelse inom maktutövningen i ett land. Eftersom han hävdar att vissa 

politiska aktörer få högre makt än dem andra eller vissa politiska aktörer blir tvungna att 

följa efter andra planer. I denna situation märker man att Internets makt är den fjärde 

ansikten i maktutövningen vilken betyder att andra makt ansikten har en annan definition 

av makt. 
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4. Analys  

I analys delen kommer jag att undersöka hur Internet har påverkat iranska statstamakten 

sedan Internet blev populär i landet samt hur oppositionerna använd sig av internet under 

valet 2009. Till detta valde jag att undersöka Internets maktutövning ur ett begränsat 

material insamling dvs. genom att söka på artiklar och böcker ur västvärldens perspektiv, en 

del av material insamling från oppositionerna sitar och en del av artiklar från 

regeringstidningar.  Med hjälp av Strömbäck, Snustien och Castells mm, teorier som handlar 

om Internet har jag valt att genom dessa analysera mitt fall av undersökning.  

 

4.1. Analys utifrån Strömbäcks teori beträffande Internet 

För att iranska regimen skall ha kontroll över sina invånare och oppositionernas aktiviteter 

valde dem att köpa en Censur av Nokia. Eftersom de via denna censur kunde ha koll på allt 

som händer i nätverkslivet och inte minst när det gäller oppositionernas relation med 

omvärlden och medborgarna. Att anställa poliser och köpa censuren bara för att kontrollera 

sina medborgares aktiviteter på Internet innebär att Internet har påverkat deras politiska eller 

kommer att göra i framtiden (Jönsson 2009). Till detta kan jag relatera de hemska 

händelserna (t.ex. medborgarnas misshandel av polisen under demonstration) som skedde i 

Iran pga. användningen av Internet. Ett exempel är den 5 december 2009 då den iranska 

regimen stängde ner Internet i hela landet samt ett antal utländska journalister som förbjudits 

att ta del av information om det iranska politiska livet (Svahn 2009).  

            Utifrån västvärldens artiklar märker man att medias roll har förändrats enormt i 

iranska politiska system jämfört med förut tack vare Internet. Eftersom iranska folkets och 

oppositionernas möjligheter ökat med att nå målet vilket betyder att via Internet var det 

lättare att dessa aktörer skickar sitt budskap än att delta i demonstrationer eller att de skriver 

på tidningar. Ovannämnde analysen förklaras av Strömbäcks teorier också eftersom 

konflikterna som skedde i Iran angående publicering på Internet stämmer med hans teori. 

Exempelvis i sin teori om Internet och politikens medikalisering beskriver han att Internet är 

en tillgång för politiska partier för att nå sina anhängare. Vilket betyder att Internet var en 

tillgång för iranska oppositionen också eftersom via dessa hemsidor (facebook och twitter) 

hade dem bra förhållande för sina kandidater vad gäller reklam. 
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             Jag vill föra fram att genom Internet funkar kommunikationen bättre bland iranska 

medborgare och omvärlden. Med detta menar jag att iranska folket kunde använda Internet 

som en kanal för informationskällor om den verkliga bilden av iranska statsmakten. I denna 

situation hade iranska statsmakten en pessimistisk syn kring invånarnas användning av 

Internet.  Eftersom regeringen inte vill att medborgarna blir oberoende av information från 

statliga medier eller tidningar. Samtidigt är iranska regimen orolig för sina invånare då de tar 

information från amerikanska eller västvärldens hemsidor. Därför har iranska regimen 

blockerat cirka fem miljoner Internetsidor bara för att inte låta USA och västvärlden blanda 

sig i deras politisk. Genom följande citat får man en inblick till varför iranska statsmakten 

ville begränsa Internets roll och kontroll över journalister.  

 

Fienden försöker angripa vår religiösa identitet genom att utnyttja internet, sade 

rådgivaren Abdolsamad Khoram Abadi till dagstidningen Kargozaran. Enligt 

nyhetsbyrån Mehr sade han också att internet "ställer till med sociala, politiska, 

ekonomiska och moraliska skador" och att "internet skadar samhället mer än 

satellitnätverket (Svt 2008). 

 

             Internet skadar iranska samhället pga. publiceringen av filmer eller artiklar på 

Internet var viktigt ämne för Ahmadinejads och hans parikamarter. Detta var en anledning 

till att iranska statsmakten begränsade hur Internet skall användas av folket och av 

oppositionen. Enligt oppositionerna skadas inte samhällena av Internet de påpekar också att 

Internet är en bra tillgång för medborgarna för att medborgarna skall kunna kommunicera 

med varandra. Internet har stor betydelse för dagens kommunikation mellan människorna i 

hela världen. Vilket innebär att iranska folket också kan utnyttja den sortens av 

kommunikation genom att kontakta sina vänner eller släktingar i andra länder eller inom 

själva landet.  Detta har ett samband med Publicitetsmodell då det innebär att modellen 

redogör för sändare och mottagare enligt Strömbäck. I denna situation har man politiska 

partier som sändare och folket som mottagare. Ahmadinejads parti och oppositionerna 

publicerad en del artiklar på nätet för att kommunicera medborgarna uppfattning. 

           När man går in och definierar hur iranska regimen reagerat efter dessa artiklar och 

videofilmer som publicerat på Internet får man en inblick av hur Internet påverkade iranska 

statsmakten. Enligt västvärldens artiklar blev iranska regimen påverkad av det som 

publicerats på Internet. Eftersom på Internet publicerades den riktiga bilden om hur iranska 

regimen behandlade människorna samt publicerades en del filmer om regeringens 
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anhängares våld mot civila medborgarna. Regeringen i Iran har fullkomlig kontroll över 

medborgarnas besökande i icke statliga hemsidor och de gjorde på detta visset:  

 

Den 10 februari 2010  meddelade iranska myndigheterna att ”Google Mail” kommer 

att blockeras permanent, istället ska man skapa en nationell e-mejltjänst. ”Wall 

Street Journal” citerade en iransk polis som sa: ”Syftet med detta är att visa 

framstegen i den nationella teknologin och att öka folkets förtroende hos regeringen 

(Reporters without borders 2010: 2). 

 

             För att kunna får en bild av hur Internet påverkade den iranska statsmakten sedan 

Internet funnits i landet valde jag analysera följande statstik. Eftersom statstiken beskriver 

hur resultaten ser ut av dessa konflikter som skedde mellan media och iranska regimen. 

Samtidigt bevisar statstiken de antal journalister som fick fängelse straff mellan 2007 och 

2010 av den statsliga polisen. Jag har samlat statstiken i en figur dvs. figuren handlar om 

konflikter mellan media och den iranska regimen samt kommer jag att analysera statstiken 

under varje figur från år 2007 till 2010.  

 

Figur 1: Antal journalister som fick fängelse straff i Iran år 2007 till 2010. 

 

(Lucas 2010) 

Kommentar: Linjen beskriver antalet journalister som fick fängelse straff dvs. y axeln 

representera år 2007 till 2010. Medan x axeln repsentera antal journalister som fick fängelse 

straff. 
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              I den ovannämnde figuren talar jag om antalet journalister som under år 2007 fick 

fängelse straff, dessa var två stycken vid namnen Adnan Hassanpour och Mohammad 

Seddigh Kaboudvand. Anledningen till att dessa jourlister fick fängelse straff var pga. 

publiceringen av artiklar i utländska medier (Reporter without border) om Irans politiska 

system. Enligt iranska regimen var dessa journalister skyldiga till spioneri och "aktiviteter 

som undergräver den nationella säkerheten" (Baksi 2007). När man utgår från figur 1 sidan 

21 får man en närmare bild på hur media (Internet) har bidragit med konflikter och påverkat 

den iranska statsmakten. Vilket betyder att Internet var bakomliggande orsak för Adnan 

Hassanpours fängelse straff år 2007 samt artiklarna som han skrev om iranska regimen 

fällde honom under rättegången.  I denna situation förstår man att Iran är ett land där 

rättsväsendet är partiskt och kopplat till imamernas makt och åsikter, då de inte är till för att 

skydda civila och medborgare.  

             Av alla år som jag har statisk på, vill jag påvisa att under år 2009 skedde det mer 

konflikter mellan journalister och den iranska regimen angående artiklar på nätet och 

tidningar än något annat år. Det var cirka trettiotre journalister som fick fängelse straff år 

2009 dvs. de flesta av dessa journalister grepps på grund av att de skrev negativa saker om 

regeringen i sina bloggar samt att de publicerade dem i artiklar på utländska hemsidor (se 

figur 1 på sidan 21). Med utländska hemsidor menas facebook, twitter eller youtube. Iranska 

folket och omvärlden reagerar starkt på en del videofilmer och artiklar som publicerades i 

dessa hemsidor om iranska regeringen. Vilket betyder att folkets och omvärldens reaktion 

skadade regeringen direkt och indirekt. Med direkt skadning menar man att en del av 

videofilmerna som publicerades på nätet var orsaken till demonstrationer. Till detta kopplar 

jag att man har publicerat videofilmen på en tjej som blir skjuten av polisen till döds under 

en demonstration i Irans huvudstad Tehran. Efter att sådana filmer publicerades på nätet 

blev politiska situationen helt annorlunda i landet, Ahmadinejads regering började då 

begränsa medias roll med att använda censuren eller blockera vissa hemsidor (Svahn och El 

Rafie 2009).   

              Medan med indirekta skador menas att omvärlden reagerade starkt dvs. då under en 

tid skedde det många demonstrationer utanför Iran också. Året 2009 var ett katastrofår för 

journalisterna jämfört med andra åren för att regeringen hade en stark kontroll över media, 

och inte minst när det gäller folkets tillgång till sitar såsom facebook, twitter eller youtube. 

Under samma år fick en del av journalisterna och folket hårdare straff än fängelse pga. 

demonstrationer som skedde runt om i landet mot regeringen. Vilket betyder att dödstraffet 

för Iran var en vanlig straff bara för att skrämma folket, främst vad gäller 
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oppositionsanhängare och journalister. Under följande citat påvisar den hur den iranska 

regimen var sträng när folket deltog i demonstationer: 

 

En iransk man har dömts till döden efter att ha deltagit i protesterna mot det 

omdiskuterade presidentvalet i juni, uppgav en reformistisk internetsajt på 

torsdagen. Det är den första rapporterade dödsdomen mot en inblandad demonstrant 

(Svt 2009: 2) 

                

             Skillnaderna mellan år 2007 till 2010 är enorma angående journalisternas konflikter 

med iranska staten. Eftersom antalet journalister som fick fängelsestraff år 2007 var bara två 

stycken medan under fem månader år 2010 var det 25 journalister som fick fängelsestraff (se 

figur 1 på sidan 21).  Vilket betyder att det kan hända att fler journalister få fängelsestraff 

under resten av år 2010 såsom det skedde under år 2009. Enligt iranska statsmakten var 

media (Internet) bakom alla demonstrationer som skedde i landet i år 2009. Därför var det 

viktigt för regimen att begränsa medias roll samt inte låta bloggarna att skriva negativa saker 

om statsmakten. Beträffande detta har ledarna i Iran kommit överens med att köpa en censur 

för att bevaka hur medborgarna och oppositionen skall använda sig utav Internet.  Iran är ett 

av de länder som har hårdaste censur för kontroll över nätet dvs. så som Kina och Burma 

(Mildner 2006). 

             Att veta Irans regerings och oppositions syn på hur de ser på Internet eller 

användningen av Internet utav medborgarna är viktig för min undersökning. Genom deras 

syn kommer jag får en inblick av hur Internets roll fungerar i landet samt om Internet har 

påverkat Irans statsmakt. Därför valda analysera en del av materiel kring medias roll i 

iranska politiska system utifrån regeringens och oppositions bloggar och tidningar.  

             För det första kommer jag använda mig av material om vad regeringens anhängare 

skrev om Internet och om den bör användas i Iran. Det vill säga efter den tiden som 

regeringen fick kritik på nätet genom publiceringen av artiklar och filmer. I denna situation 

ändrade islamiska regimen sin politik helt och hållet med att begränsa medias roll generellt 

och Internet specifik. Vad gäller detta använder Irans regering olika verktyg för att ha 

kontroll över sin invånare dvs. via poliser och censorer (Rahimi 2003). Anledningen till att 

regeringen blockerat olika hemsidor var pga. genom hemsidor människor kommunicera 

varandra för att sedan demonstrera. Vilket innebär att demonstrationer utan tillstånd inte är 

lagliga för medborgarna. Enligt regimen har Internet minskat förtroende bland medborgarna 

och omvärlden för regeringen genom publiceringen av falska informationer på nätet om 
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iranska ledare. I denna situation var iranska regimen tvungen att sätta gränser för 

användningen av Internet i landet för inte skada regeringen eller sprida falska bilder om 

regeringen. Eftersom i dagsläge är Internet en av dem största verktygen för människorna att 

kommunicera varandra (Thomas 2004).  

            Det som gjorde att iranska regeringen begränsade Internt för befolkningen var pga. 

Internet utgav en bild av bland annat omoraliska och inom etiska aspekter. Exempelvis 

speglade sexualiteten i hög grad där regeringen valde att minska medborgarnas tillgång till 

Internet för att bevara medborgarnas moral. Samtidigt är detta något som går emot landets 

principer i och med att Iran har en religiös ställning i landet. Att landet väljer att minska 

medborgarnas tillgång till Internet har en fördel för själva landet och invånarna i Iran, detta 

för att skydda sin befolkning från användningen av hemsidor så som (sexualitet och 

hemsidor med information emot islam). I början var Internet fri från statsliga kontroller 

medan under 2000-talet började landet begränsa Internet. Första maj 2001 skrev iranska 

regimen ett avtal med cirka 450 Internet caféer för att inte låta sina kunder att få tillgång till 

omoraliska sidor på nätet. Annars blir dem skyldiga med att få straffar när dem låter sina 

kunder använda sig av omoraliska hemsidor (Rahimi 2003).   

              För det andra kommer jag analysera hur oppositions syn ser ut kring Internet i 

landet samt hur Internet bör användas av medborgarna utifrån deras artiklar. Oppositionen 

har en optimistisk syn vad gäller Internet eftersom dem själva använder Internet som medel 

för nå målen. Exempelvis före, under och efter valet 2009 har en del av oppositions ledare 

satsade enormt på Internet för att uppnå målet. Samtidigt hade dessa ledare ett stort antal 

supporter i hemsidor såsom facebook eller twitter eftersom dessa hemsidor hade en stor 

betydelse för politiska partier med att sprida sitt budskap. Oppositionens ledare vid namn 

Moussavi var en av dem som hade ett stort antal supporter i facebook dvs. hans supportrar i 

nätet var mer än själva presidentens Ahmadinejad på facebook enligt följande citat: 

 

Twitter, bloggar och internetforum är avgörande för kommunikation med 

utlandet. På Facebook har Muosavi 93 242 supporters. I Iran har 18,26 

procent av medborgarna tillgång till internet. Det är ingen datortäthet att prata om. 

"Vad som utkristalliseras är en bourgeoisie som inte står ut med ytterliga fyra år med 

president Ahmadinejad - som har en enkel bakgrund", skriver arabiskspråkiga 

Londonbaserade tidningen Al-Quds (Nordström 2009). 

 

http://iran.whyweprotest.net/news-current-events/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/twitter-agerar-for-iranska-motstandsrorelsen-1.892229
http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/mousavi?sid=2f3028d89c912d4a5b3dfa676eb9c979&ref=search 
http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Reporting/ShowReportFrame.aspx?ReportName=/WTI/InformationTechnologyPublic&RP_intYear=2007&RP_intLanguageID=1%20
http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Reporting/ShowReportFrame.aspx?ReportName=/WTI/InformationTechnologyPublic&RP_intYear=2007&RP_intLanguageID=1%20
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2922689
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2922689
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                  För att kunna förstår mer varför iranska oppositionen (främst Moussavis parti) var 

för ett fritt internet i landet bland medborgarna enligt följande. För det första var internet 

oppositionens huvudmedel att nå till sina anhängare under valrörelserna samt internet var 

den billigaste medel för oppositioner med att göra reklam för sig och sina kandidater. För 

det andra genom internet kunde oppositionen kommunicera med omvärlden angående 

landets politiska situationer och valresultat. Samtidigt var internet en orsak att oppositioner 

lyckades med att organisera en del av demonstration i landet runt. Vilken betyder att detta 

skapade missnöja hos regeringens anhängare (Presidenten Ahmadinejad och poliser) med 

glädje för oppositionen. När man utgår ifrån Strömbäcks teori Internet och politikens 

medialisering då märker man att det som han pekade i sin bok har ett samband med Irans 

konflikter angående Internets användning utav medborgarna. Enligt honom så öppnas en ny 

genom ny värld genom internet. 

 

Candidates start to register for presidential poll. Candidates for presidential elections 

in Iran started to register via the Internet Saturday with the elections slated for June 

12 (Mir-hosseinmousavi 2009). 

 

             Iranska oppositionen var inte intresserades av att begränsa medias (Internet) roll i 

landet så som Ahmadinejads regeringen. Eftersom Internet gynnade mest oppositionernas 

kandidater än dåvarande regimens kandidater under valet 2009. Vilket betyder att 

oppositionernas kandidater fick hjälp utanför landet också bara för att vinna valet med 

Ahmadinejads. Enligt iranska folket att Ahmadinejad en av dem nutida diktaturen som inte 

låter människorna leva fritt och minst att folket kan inte yttra sig på nätet. Exempelvis i 

Sverige skedde också en del demonstration mot iranska regimen pga. regeringen 

misshandel mot civila folket och journalisterna (Björklund 2009).  När man utgår ifrån 

Moussavis hemsida förstår man hur oppositionen använt sig av Internet samt hur 

oppositionens kunder utnyttjar Internet för att nå målet. Enligt Moussavis hemsida, filmade 

oppositionernas anhängare polisens våld mot demonstranter sedan publicerades dessa 

videofilmer på hemsidor så som youtube och facebook.  För att vissa världen hur iranska 

regimen behandlar civil människorna samt minska förtroende bland medborgarna för 

dåvarande makten (Mir-hosseinmousavi 2009).  Detta stycke förklaras också Strömbäcks 

teori kring Internet och politikens medialisering eftersom i sin teori påpekade han att under 

amerikanska president valet satsade kandidaterna enormt för att uppnå målet dvs. få mera 

röster vilken i Iran gjorde samma sak kandidaterna under valet 2009. 
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4.2. Analys utifrån Sunsteins teori beträffande Internet  

Iranska regimen använder sig mycket av våld mot sina medborgare och journalister när dem 

publicerar något negativ om regimen på Internet. Exempelvis ett antal journalister fick 

fängelse straff när en videofilm publicerades på youtube, tisdagen den 31 december 2009 

(Mir-hosseinmousavi 2009). Om Internet inte hade påverkat iranska statsmakten varför 

skulle de då behandla medborgarna och journalisterna illa i sådana fall?  En av de flertal 

journalister som fick lång fängelse straff var bloggaren Hengameh Shahidi, eftersom hon var 

anhängare till en oppositions ledare. Anledningen till att hon fick ett sådant straff var på 

grund av att hennes blogg var populär i landet bland politiska bloggare. Det som hon 

publicerade på sin blogg gynnade inte statsmakten och därför fick hon fängelsestraff 

(Kuprijanko 2010).  Nya bloggar var en av Sunsteins teorier kring media makt i politisk 

kommunikation, då teorin beskrivs på så sätt: att ju mer bloggar som skaffas desto mindre 

kommer staten att ha kontroll över medborgarna. Eftersom nuförtiden är möjligheterna stora 

för medborgarna då de har sina egna bloggar och vad det gäller varje politiskt parti har de 

även sina bloggar, för att sprida sitt budskap på ett enkelt sätt.    

             Enligt olika författare är anledningen kring iranska statsmaktens begränsning av 

Internet pga. antalet anhängarna till oppositionens ökat oerhört mycket. Exempelvis i 

hemsidor såsom facebook eller Twitter hade oppositionerna mera supportrar än vad 

statsmaktens ledare hade. Vilket betyder att detta är oacceptabel i ett land som styrs av en 

totalitär regim (Ahmadinejads regeringen) eftersom sådana hemsidor hade stora betydelser i 

politiska livet i världen (Mir-hosseinmousavi 2009). Utifrån figuren 1 (sidan 21) fick man 

veta att under år 2008 hade också iranska regimen konflikter med journalister eftersom 

under detta år var det tre journalister som fick fängelsestraff. Anledningen till att dessa 

journalister fick fängelsestraff var pga. artiklar som dem skrev om iranska regimen i sina 

bloggar. Vilken betyder att det som Snustein nämnde i sin bok stämde med detta angående 

nya bloggar eftersom via bloggar diskutera människor ofta om allt som händer i världen. 

Följande citat ger en tydligare bild av hur statens misshandlade journalister och minst när 

det gäller Mojtaba Lotfi: 

 

And blogger Mojtaba Lotfi was sentenced to four years in prison in November on 

antistate charges related to perceived criticism of Ahmadinejad (CPJ 2009) 

 

http://www.sydsvenskan.se/sok/?writer=Alexander%E2%80%A8Kuprijanko
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             Om inte Internet hade påverkat iranska statsmakten varför skulle journalister få 

fängelse straff då det ökat enormt varje år. Helt enkel vill jag påpeka att det finns något 

samband mellan den utvecklingen som skedde inom media och som också gav upphov till 

konflikter mellan staten och journalister. Innan media utvecklades i Iran hade journalisterna 

inte så många konflikter med den iranska statsmakten. Det vill säga förut fanns det inte 

möjligheter för iranska journalister att lägga sina artiklar på nätet medan nuförtiden finns det 

möjligheter för alla medborgare att ha Internet och genom detta kunna kommunicera samt 

publicera. I denna situation har man bevis på att Internet var en orsak till en del av konflikter 

mellan regeringen och journalisterna samt oppositionerna. Internet har varit en drivkraft i 

Iran inom de prodemokratiska rörelserna, och huvudsakliga orsaken till att auktoritära 

regeringar visat sig vara så beslutsamma att straffa internetanvändare hårt. Iran har ofta 

blockerat webbsidor och bloggar och övervakat yttrandefriheten på Internet. Under 2009 har 

bloggare och vanliga medborgare som uttryckt sina åsikter på Internet blivit svårt 

misshandlade samt hotade eller gripna. En annan sak som jag vill påpeka är bland annat att 

världs länders journalister i Iran flydde mest från sitt land dvs. cirka 50 bloggare flydde 

under 2009 (Reporter without borders: 2010)  

              För att få en bra bild av hur oppositionen använde sig Internet under iranska valet 

2009 så kan man se facebook som ett bevis.  Under valet 2009 förbjöd Irans regim facebook 

pga. att facebook var en av dem största hjälpmedlen för oppositionen att göra reklam för sig. 

Oppositionen fick internationell hjälp via facebook vilket skrämde Ahmadinejads 

regeringen. Därför begränsade statsmakten medias roll under valet 2009 och på andra sidan 

förbjöds många journalister från att sprida information angående valet. Exempelviss den 24 

juni 2009 grepp Irans regim 55 journalister samt grepps 25 medarbetare av oppositionen, 

(Muosavi) tidningen Kalemeh Sabz som startades inför presidentvalet (Jönsson, 2009:1). 

Internet blev ett problem för iranska regimen under valet 2009 eftersom via nya bloggar fick 

folket veta sanningen om staten. Innan dessa hemsidor startade hade folk en annan bild om 

Ahmadinejads regering. 

 

Internet är vida populärt i Iran med omkring 21 miljoner användare. På senare år har dock 

operatörerna tillhållits att spärra tillgång till hemsidor som behandlar politiska frågor, 

mänskliga rättigheter eller kvinnofrågor. Bloggar som varit kritiska eller stämplats som 

pornografiska och islamfientliga har rönt samma öde. Även populära sociala 

nätverkssidor som Facebook och Youtube samt nyhetssajter har spärrats (SVD 2008). 
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              Innan det fanns Internet var iranierna beroende av information som spreds av 

regeringen dvs. via tv eller radio. Samtidigt som de iranska medborgarna inte hade möjlighet 

att kommunicera med varandra och omvärlden. Den iranska regimen förbjöd sina invånare 

från att använda vissa hemsidor pga. att risken är stor när medborgarna går in i dessa sidor. 

För det första kan det hända att medborgarna blir oberoende av sina politiker (Ahmadinejad 

regeringen). För det andra kan det hända att oppositionen blir stark samt påverkar 

medborgarna åsikter via olika debatter eller forum (Svahn 2009: 2). Anledningen till dem 

vardagliga demonstrationer bland medborgarna under valet var några videofilmer och bilder, 

artiklar som publicerades i Internet. Det vill säga media fokuserade bara på att 

stärka/känsliga bilder eller filmer som inträffar under valet mellan demonstrationerna och 

polisen. Enligt Snustien också att medborgarna är mer beroende av media (Internet) än sina 

politiker pga. via internet är det lättare för människor att få nya informationer om världen 

vilken betyder detta förklaras hans teori nya bloggar.  

 

4.3. Analys utifrån Castells teori beträffande Internets 

makt 

I sin bok ”Communication power” beskrev Manuell Castells att världen har blivit 

nätverkssamhälle såsom jordbruksamhället blev industrisamhälle. Utifrån Castells teori 

märker man att Iran har blivit ett nätverkssamhälle eller nätverksberoende eftersom senaste 

händelserna beskriver hur medias roll fungerande. Enligt många forskare var Internet en 

bakomliggande faktor om en ny revolution i Iran för att medborgarna reagerat strakt efter 

publiceringen av hemska videofilmer (t.ex. Nedas film). För att staten inte skall mista sin 

makt börjande dem att minska medias roll med att blockera oppositions och västvärldens 

hemsidor. 

                Utvecklingen av media (Internet) var anledningen till den makt som media har i 

den politiska kommunikationen och inte minst i Iran. Innan medias utveckling fanns det 

andra aktörer (politiker) som hade makt i den politiska kommunikationen. När man utgår 

från medias roll i det iranska valet 2009 märker man att makten i den politiska 

kommunikationen har flyttat från politikerna till media. Internet skapade en stark relation 

mellan medborgarna och politikerna (opposition) under valet. Exempelvis var 

demonstrationerna som skedde i Iran under valet ett resultat då relationen mellan dem 

ovannämnde aktörer blev stark. Oppositionen utnyttjade Internet oerhört för att få 

medborgarna att rösta på deras kandidat t.ex. via några videofilmer lyckades oppositionen få 



29 

 

hundratals människor att hålla med dem (Besèr, 2009). Enligt Castells att Internet har ett 

samband med makutövningen och göra samt Internet har en avgörande roll i politiska 

system. Eftersom i nutida samhäll folket lägger mycket av sin tid på Internet för att kunna få 

nya informationer och nå sitt mål. 

              Genom Internets har det iranska folket och omvärlden kunnat få information om 

alla händelserna som skedde före, under och efter valet 2009. Eftersom regeringen förbjöd 

oppositionernas aktiviteter på gatorna och inte minst en del av oppositionernas journalister 

fick hot brev från polisen, för att dem inte våga skriva negativa saker om regeringen. Även 

oppositionerna kunde nå sina mål genom att sprida den verkliga bilden om iranska 

statsmaktens dvs. genom twitter. Twitter var en av dem populäraste hemsidan under valet 

eftersom folket kunde lätt ladda upp bilder, filmer eller artiklar om valrörelsernas situation 

från sina mobiler enligt följande: 

 

Twitter which has been a popular tool for seeking news directly from Iran has 

become highly unreliable in recent days. I would suggest there are a few reasons. 

There has been a lot of fear amongst Iranians in Iran that somehow the Police and 

Basij will be able to identify them. So for them is the unconfirmed risk of reprisals 

even though most use anonymous identities. On top of this many sites are blocked. I 

know a few journalists were using twitter but many are now detained and with their 

communication mediums confiscated or destroyed (Mir-hosseinmousavi 2009).        

 

Utifrån historien förstår man att Internet har påverkat iranska statsmakten dvs. innan 2000-

talet hade staten ingen kontroll över Internet. Samtidigt fanns det inga regler eller lagar för 

hur Internet skall användas av medborgarna. Medan efter 2000 eller innan iranska valet 2001 

började regeringen att begränsa Internets roll i landet samt att det togs bort en hel del 

Internet caféer runt i landet enligt Mehdi Semati. 

 

For instance, when the regime did close down more than 450 internet cafes in may 

2001, just a month before the presidential election was made not in order to prevent 

internet access in general, but to limit use of low-cost ”voiceover” (voip) telephone 

calls abroad because they were undermining TCLs revenues ( Semati 2008: 42-42).  

 

              Detta var en början för iranska staten att minska tillgången till Internet bland 

medborgarna och journalisterna. Eftersom Internet är en dominerande verktyg i media och 

minst när det gäller under valrörelserna i ett land. I början var inte iranska regimen 

intresserade av att kontroller Internet pga. att en del av statliga företag var beroende av 
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Internet (ibid). Utländska journalisters artiklar och filmer på Internet skapade också problem 

för iranska statsmakten med att minska medborgarna och omvärlden förtroende för landets 

ledning. Eftersom utländska journalister spred en bild av Irans politiska system som kanske 

inte stämde med verkligheten. Samtidigt som dessa journalister låg bakom en del 

demonstrationer som skedde i innanför och utanför Iran.  På grund av detta förbjöd iranska 

regimen utländska journalister att en del av information om landets politiska liv samt att 

dessa journalister fick svårigheter med att lägga sina artiklar på nätet (Svt 2010: 2). 

           Sist men inte minst vill jag nämna att Internet hade en avgörande roll under iranska 

valet 2009 och inte minst för oppositionernas reklam kampanj. Det vill säga Internet var 

orsaken till att oppositionernas anhängare ökade eftersom känsliga bilder och filmer som 

publicerades på Internet förändrade medborgarnas uppfattning om den dåvarande iranska 

regimen. Exempelvis en amatörvideo på en tjej som blev mördad av polisen under en 

demonstation i Tehran skapade stark reaktion bland medborgarna. Därefter ökade enormt 

antalet demonstationer mot regeringen vilken betyder att detta var en fördel för 

oppositionens kandidater och en nackdel för Ahmadinejads regeringen.  

               Genom detta fick jag veta att Iran styrs av en totalitarism regim eftersom 

ideologiers definition har ett nära samband med landets politiska styrelse. Kontrollen över 

statens privata och offentliga liv är en av dem huvudpunkterna i totalitarism målet enligt 

Goldman mfl.  En absolut makt utan hänsyn till mänskliga rättigheter är en annan definition 

av totalitarism dvs. då människliga rättigheter inte har någon betydelse i staten då de inte har 

detta som system. Utifrån fängelsernas situation får man inblick av att Iran är totalitarism 

land eftersom en stor del av medborgarna har hamnat bakom galler utan anledningen. 

Statstik på figur 1 bevisar hur iranska regimen behandlar människor illa gnom fängelse straff 

utan anledning (se figur 1 sidan 21).    
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5. Resultat 

Följande resultat fick jag med hjälp av olika material underlag utifrån oppositions, 

västvärldens och iranska regerings tidningar och hemsidor. Jag kommer även att använda 

mig av de teorier och utgå från dessa, för att få fram hur media påverkade Iran under senare 

tid. Med medias menar jag Internet eftersom syftet med undersökningen är att undersöka hur 

Internet fungerar i totalitära länder som Iran. Exempelvis teorierna så som publicitetsmodell, 

nya bloggar och makt använder jag i undersökningen för att nå fram ett relevant resultat. 

1. Finns det något samband mellan Internet och politiska aktiviteter i Iran utifrån 

Strömbäcks teori om Internet och politikens medialisering? 

Utifrån resultatet av den materialinsamling som jag använde till undersökningen fick jag en 

inblick av att det fanns ett samband mellan Irans politiska aktiviteter och Internet, och att det 

fortfarande finns ett samband mellan dessa aktörer. Under senaste tiden har de politiska 

partierna i Iran satsat enormt på Internet genom att publicerat sina partiprogram eller göra 

reklam för sina kandidater. Till exempel Moussavi, en oppositions ledare har också 

användes Internet som medel för att nå sina mål dvs. de flesta av hans politiska tal spreds via 

nätet. Oppositionen lade ner mycket vikt på att använda internet för att uppnå mål. Med 

målet menar jag att kandidaterna får fler röstar av iranska medborgare samt att de befriar 

Iran från den diktaturen (Svt: 2009: 3). Samma sak hade dåvarande presidentens parti 

(Ahmadinejads regeringen) använt sig av Internet för att ha full kontroll över invånarna på 

nätet också. Vilket betyder att det som Strömbäck hävdade i sin bok makt, medier och 

samhälle angående Internet och politikens medialisering har en betydelse för mitt resultat. 

Eftersom i sin forskning kom han fram till att Internet har ett samband med politiska 

aktiviteter och minst när det gäller USA dvs. under amerikanska presidentvalet 2008 

bevisade att Internet har stor betydelse för den politiska kommunikationen. Myspace, 

Facebook, Youtube, Twitter var viktiga i USA så som i Iran därför hade kandidaterna 

mycket reklam för sig under amerikanska valet 2008 (Strömbäck 2009: 249-250). 

2. Har Internet varit ett verktyg för att påverka statsmakten i Iran under senare tiden 

utifrån Strömbäcks teori om Internet? 

Om Internet hade ett verktyg för att påverka statsmakten i Iran under senar tid, hade det varit 

viktig ämne för min undersökning. Till detta kom jag till följande resultat med hjälp av 

artiklarna som beskrevs av västvärlden och oppositioner. Under senare tid påverkades 

statsmakten i Iran oerhört av Internet och av Internet användarna i landet eftersom 
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förtroende för regeringen minskade bland medbogarna sedan Internet utvecklades. 

Demonstrationerna som skedde innanför och utanför Iran hade ett samband med 

medborgarnas förtroende för regeringen. Eftersom demonstranter förklarade på tydligt sätt 

sitt missnöje för ledningen genom att de lade fram filmer, bilder och artiklar på Internet. 

Innan Internet fanns i landet hade folket inte möjlighet att organisera sådana protester mot 

regimen för att poliser hade stark kontroll över allt som skedde på gatorna.  

              Medan statsmakten genom Internet inte kunde stoppa folket med att organisera 

demonstrationer eller deras deltagande i oppositions planer. Att iranska statsmakten köper 

censuren, anställer fler poliser och blockera hemsidor gör det bara för att minska 

medborgarnas tillgång till Internet vilket påverkade Ahmadinejads regeringen enligt 

analysen av artiklarna. I denna situation märker man att Internet påverkat statsmakten i Iran 

genom både politisk respektive ekonomiska aspekter. Med politiska menar man att 

dåvarande regimens röster minskade enormt jämfört med förut tack vare Internet. Medan 

ekonomiska aspeker dvs. staten var tvungen att köpa censuren och betala experter bara för 

att låta oppositioner i valet samt minska västvärlden och USA:s blandning i landets politiska 

system. 

3. Hur fungerade Internets roll i Irans politiska historia eller under iranska valet 2009 

utifrån Strömbäcks teori om mediekonsumtion i förändring? 

Utifrån undersökning fick jag ett resultat som jag inte lade märkt till innan angående hur 

Interner påverkade statsmakten i Iran samt mediers roll under iranska valet 2009. Innan jag 

undersökte detta tänkte jag att det är bara politiker som har makt i Iran under valet 2009. 

Eftersom Iran är ett odemokratiskt land med en totalitär regim som inte ger människor 

rättigheter att leva som dem önskar t.ex. kvinnor och män är inte lika inför lagen.  Helt enkel 

vill jag påpeka att media hade den viktigaste roll under iranska valet 2009 eftersom 

medborgare och politikerna blev beroende av det media (Internet) gav som information som 

även publicerades på Internet. Exempelvis anledningen till demonstrationerna som skedde 

under valet var Internet och via Internet kunde medborgarna kommunicera med varandra för 

att planera för demonstrationer t.ex. via facebook och twitter dessa Internet sidor var viktiga 

(Magnusson, 2009).  

4. Vad blev resultaten av det som publicerades på Internet sedan Internet funnits i 

landet utifrån Strömbäcks teori om publicitetsmodell? 

När man utgår från figur 1 förstår man hur resultaten ser ut kring publiceringen av artiklar, 

filmer och bilder på Internet i Iran. Eftersom figuren består av en statistik som beskriver de 
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antal journalister som fick fängelsestraff mellan år 2007 och 2010 (se figur 1 sidan 21). 

Anledningen till att dessa journalister fick detta straff var pga. deras artiklar var gentemot 

regeringen. Vilken innebär att i ett totalitarism land som Iran där det inte är acceptabelt, att 

folket eller medborgarna ska kritisera deras ledare. Enligt regeringen förnedrar 

journalisterna imamer och därför förtjänar de sitt straff menar Iranska regeringen pga. detta 

har de valt som jag även tidigare nämnt att avgränsa Internet. Att föra vidare landets 

information till omvärlden är ett annat argument eftersom en del av journalister fick fängelse 

pga. att de haft samarbeta med utländska tidningar, tv eller hemsidor. För att ha kontroll 

över medborgarna och mediernas publicering på nätet använde iranska regimen ett 

övervakningssystem som kallades deep packet inspection (DPI) under valet. Genom detta 

system kunde regimen (Ahmadinejads regering) få möjlighet att kontrollera och samla 

information om medborgarnas aktiviteter på Internet.  

 

Men myndigheternas ansträngningar att övervaka informationen sträcker sig 

betydligt längre än att censurera och blockera olika sajter. Regimen använder nu så 

kallad deep packet inspection (DPI) – som ger den möjlighet att kontrollera och 

samla in information om individer på till exempel Twitter och Facebook, uppger The 

Wall Street Journal. Enligt iranska experter gör tekniken det dessutom möjligt att 

ändra information så att den bättre passar ledningens mål och syfte (Öhman, 2009). 

 

            Internet var ett verktyg för oppositionerna medan en nackdel för statsmakten Iran. 

Internet var ett stort hjälpmedel för oppositionen för att de skall nå deras mål vilket innebar 

att få röster. Angående detta var det en hel del debatter där man ansåg Sverige och EU borde 

satsa på elektroniska bistånd som siktar in sig på att utveckla teknologier som kan motstå 

statlig censur av Internet. Enligt experter kan elektroniska bistånd vara en tillgång för 

medborgarna och oppositionen att ha fri tillgång till Internet (Ismail, 2009). För att kunna 

förstå varför Internet har varit en nackdel för statsmakten i Iran har jag kunnat förklara i 

analysen med hjälp av teorierna.  

5. Hur använde medborgarna och oppositionen Internet under valet 2009 utifrån 

Sunsteins teori om nya bloggar? 

Efter jag analyserat materialet kom jag fram till att medborgarna och politiker (opposition) 

använt mycket Internet för att hitta nya källor till information. Hemsidor som hade med valet 

och göra hade mest besökande. Eftersom folk kunde säga vad dem vill på Internet men på tv 

eller demonstrationer fick tyvärr folk inte göra det. Till sist vill jag säga att artiklar eller 

videofilmer, bilder som publicerat på Internet under valet hade sina resultat dvs. reaktion på 
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medborgarna och politikerna var stora. Exempelvis filmen på tjejen som blev skjuten av 

polisen under demonstrationerna i Tehran blev orsaken till fler andra demonstrationer.  Det 

betyder att det resultat som visades var bakomliggande faktorer av publiciteten på Internet.  

Förbjudningen av olika hemsidor var också orsaken till det journalisterna publicerade på 

Internet. Eftersom Ahmadinejads regering var rädda för att starta en ny revolution i landet 

därför begränsade hans partikamrater medias roll under valet (Ismail, 2009).    

6. Finns det något samband mellan Internet och maktutövningen (iranska regeringen) i 

Iran utifrån Castells teori om makt? 

Frågan om det finns någon relation mellan maktutövningen i Iran och Internet kom jag fram 

till det följande resultatet, dvs. att Internets roll i landet påverkar det politiska systemet.  Så 

som jag tidigare nämnde i uppsatsen är Iran ett land som styras av religiösa grupper samt att 

de följer Sharia lagarna. Vilket betyder att dem som inte följer efter dessa lagar förtjänar sitt 

straff enligt iranska författningen. När det gäller Internet vill jag påpeka att i början hade 

statsmakten i Iran en positiv syn för ett fritt Internet surfning men i nuförtiden har 

statsmakten i Iran en negativ syn på ett fritt Internet. Enligt en del av landets ledare menar 

att Internet ”relaterar till brott” genom att publicera saker och ting på Internet emot islam är 

landets författning. När man utgår från analysen förstår man att den styrelse system som Iran 

har var orsaken till en begräsning av medias roll. Med styrelsesystemet menas att 

totalitarism styr landet och det innebär att landet är totalitära därför att de hitta på andra 

saker genom att minska medborgarnas tillgång till Internet. Exempelvis blandar ofta 

västvärlden och USA i Irans problem.  
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6. Avslutade kommentarer 

I sluten av undersökningen angående Internets roll i det odemokratiska Iran, fick jag en 

inblick som jag inte kände till innan. Innan undersökning tänkte jag att Internets roll 

fungerar så som andra medier aktörer dvs. tv, radio och tidningar och inte minst vad det 

gäller Iran. Den bilden som jag hade innan stämde inte med det jag lyft upp under 

resultatdelen av undersökning. Resultaten bevisade att Internet har en avgörande roll i dem 

länder som medborgarna har tillgång till Internet och det spelar ingen roll om det är ett 

demokratisk eller ett diktaturiskt land. Samtidigt är det svårt för sådana statsmakter att ha 

fullkontroll över aktiviteter på Internet medan det är lättare för dem att ha kontroll över tv, 

radio och tidningar. När det gäller situationen i Iran kom jag fram till att Internet användes 

som ett verktyg för att påverka statsmakten samt att Internet är en av oppositionens 

viktigaste medel att uppnå sitt mål enligt mitt resultat. Till detta kopplar jag de 

demonstrationer som skedde under iranska valet 2009 som ett bevis för hur oppositionens 

anhängare ökat med hjälp en del känsliga filmer, bilder och artiklar om den dåvarande 

regeringen.  Exempelvis filmen på den mördade Neda under en demonstration i Tehran av 

regerings anhängare (poliser) skapade mer konflikter mellan medborgarna och statsmakten. 

Därefter skedde fler demonstrationer innanför/utanför landet bara för att protestera den 

hemska händelsen. 

              Jag vill påpeka att den utvecklingen som skedde med Internet har sina fördelar när 

det gäller demokrati processen också. Eftersom iranska staten var tvungen att minska våldet 

mot sina invånare på demonstrationer pga. att folket och journalisterna var aktiva med att 

filma minsta detaljer som hände på gatorna. För att dåvarande regimen inte ska förlora sin 

makt var dem tvungen att samarbeta med oppositionerna samt låta medborgarna att yttra sig 

under demonstrationer. Detta betyder att det är nödvändigt att låta medborgarena säga vad 

de önskar för att demokrati processen skall fungera. När man utgår ifrån Irans politiska 

situation innan Internetutvecklingen i landet, förstår man att Internet användes som ett 

verktyg för att påverkar ledningen. Det vill säga att under en tid fanns det inga möjligheter 

för folket och oppositionerna att organisera demonstrationer emot islamiska regimen. Medan 

nuförtiden är det lättare för dem att organisera demonstrationer mot regeringen samt är det 

lättare för omvärlden att ta en del av landets information genom sina journalister.   
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