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Sammanfattning 

Studiens syfte är att se hur sociala rörelser och stater interagerar, samt hur dialogen ser ut 

inom respektive part. Frågeställningarna som syftar till att fånga det är således; Hur ser 

relationen mellan sociala rörelser och stater ut, och hur påverkar var sidas val av strategier 

motpartens handlingsmönster? Samt; Vilka interna strategier inom kampanj respektive stat är 

mest framträdande? För att undersöka det har två kampanjer valts ut, Fees Must Fall i 

Sydafrika och Fund Our Future i Storbritannien. Vidare har nyhetsartiklar valts från 

sammanlagt nio av ländernas mest lästa nyhetstidningar. Fyra teoretiska ingångar fått vägleda 

analysarbetet; radical flank effect, symbolic damage, protest policing och eventful protest. 

Dessa är alla analytiska verktyg som hjälper oss förstå de mångfacetterade dimensionerna 

som existerar parallellt inom sociala rörelser och statens arbete. Den samlade tidigare 

forskningen har utforskat specifika delar av de nämnda begreppen, men däremot har  

aspekternas samverkande förmåga inte tidigare studerats.  

 

Studiens resultat visar att våldsamma aktioner ofta leds av radikala demonstranter. Dessa 

leder ofta inte enbart till stor medial uppmärksamhet, utan kan beroende på kontext förändra 

sociala rörelser och statens interna strategiska struktur. Det innebär även att fredliga aktioner 

ofta hamnar i skymundan, vilket bidrar till att befästa uppfattningen om att våld krävs för att 

sociala rörelsers syfte ska synas. Även stater kan uppleva sig nödgade att använda våldsamma 

strategier i mötet med demonstranter. Vidare visar resultaten på att det finns en interaktiv 

dynamik mellan kampanjer och stater, som även visar på aktörskap inom respektive part.  
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1. Inledning 

I dagens samhälle med dess globala kommunikation genom sociala medier finns ett ständigt 

transnationellt demokratiskt förhandlande mellan den stora massan och stater, och politiska 

frågor kan uppmärksammas och engagera människor över nationsgränser genom  

mobiliseringskamapanjer. Sociala rörelser kan därför ses som allmänhetens sätt att reagera 

och uttrycka sig, och är idag en självklar del av ett demokratiskt samhälle. I vissa kontexter 

kan demonstranternas våldsamma handlingar ses som ett hot mot demokratin. Här upplevs 

ofta polisen som en reaktiv aktör då de är ett medel av statens sätt att kontrollera och 

upprätthålla ordning i samhällen. Detta är dock ett förenklat synsätt då polisens agerande står i 

relation till sociala rörelsers karaktär, och vice versa. Vidare är det mer komplext eftersom att 

vi även måste se till att båda parterna består av agerande aktörer med egna upplevda syften, 

mål och moraliska värdesystem. 

 

Tidigare studier visar på att den polisiära hanteringen av demonstrationer är komplext, likaså 

om hur de inblandade aktörerna väljer vilka tillvägagångssätt de anser vara mest effektiva. 

Polis och sociala rörelser måste därför även ses i den politiska kontext de befinner sig i (della 

Porta 1995:56). Med detta som bakgrund är därför studentprotester är intressanta att analysera 

eftersom deltagarna ofta är unga och har ett stort engagemang i hur den framtida 

utbildningspolitiken kommer att se ut, då det på ett direkt sätt kommer att påverka deras egna 

framtid. I denna studie har därför två studentrörelser valts för att belysa ovan nämnda 

aspekter. Rörelserna Fees Must Fall i Sydafrika där demokratin är ett relativt nytt fenomen 

och Fund Our Future i Storbritannien där den unga befolkningen oftare tar demokratiska 

rättigheterna för givet. Trots att länderna i stor utsträckning har markanta skillnader mellan 

sig är rörelserna likartade, vilket är intressant att studera eftersom sociala rörelser trots olika 

kontexter kan ha liknande karaktär. Båda är nära i tiden och eftersträvar liknande politiska 

förändringar avseende universitetsavgifter. Ur sociologisk synpunkt är det därför intressant att 

undersöka hur relationer mellan sociala rörelser och stat agerar i deras nationella kontext, 

samt jämföra dem. Om samhällen har som ambition att eftersträva ett fredligt och 

demokratiskt klimat är det därför av vikt att förstå varför sociala rörelser och stat ibland 

demonstrationer ibland har våldsamma sammandrabbningar. 
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1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att förstå dynamiken mellan demonstranter och stat, men även om hur debatten 

om strategier ser ut inom respektive part. Studien kretsar således runt följande två frågeställningar; 

 

- Hur ser relationen mellan sociala rörelser och stater ut, och hur påverkar var sidas val av 

strategier motpartens handlingsmönster? 

- Vilka interna strategier inom kampanj respektive stat är mest framträdande? 

1.2 Avgränsning & begrepp 

De två sociala rörelser som valts för studien har gått under olika namn under olika perioder, 

dock genomgående med samma syfte. För att underlätta för läsaren används här samma namn 

för respektive social rörelse under hela deras och studiens gång. Fees Must Fall och Fund Our 

Future är de namn som i fortsättningen kommer att användas i denna studie. 

 

Sociala rörelser, kampanjer eller tillfälliga politiska grupperingar är exempel på olika sätt att  

benämna liknande samhälleliga fenomen. Erica Chenoweth & Maria J. Stephans definition av 

kampanjer innebär en serie av observerbara och kontinuerliga strategier i strävan mot ett 

politisk syfte. Kampanjer har ett ledarskap, en början och ett slut, distinkta händelser genom 

kampanjen, samt ett namn som särskiljer kampanjen mot andra slumpmässigt uppror 

(Chenoweth & Stephan 2011:14). Då både Fund our Future och Fees Must Fall stämmer in på 

denna beskrivning är det denna definition som fortsättningsvis kommer användas.  

1.3 Disposition 

I studiens första avsnitt sammanfattas teori och tidigare litteratur inom relevanta områden 

utifrån valda frågeställningar. Avsnittet är uppdelat i Radical Flank Effect, Symbolic Damage, 

Protest Policing och Eventful Protest. Nästföljande avsnitt innehåller metodval, urval, etiska 

aspekter, praktiskt genomförande, analysprocess och metodkritik. Vidare presenteras 

resultatet som analyserats med valda teoretiska teman. Därefter följer diskussionen där 

resultat jämförs med tidigare forskning och frågeställning besvaras. Slutligen diskuteras 

alternativ till eventuell framtida forskning. 
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2. Tidigare Litteratur 

I detta kapitel presenteras den tidigare litteratur som använts för att få en förståelse för 

studiens resultat. Nedanstående del är uppdelad enligt teoretiska begrepp, där både begreppet 

och dess användningsområde samt den tidigare forskningen inom ämnet presenteras.   

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Weber beskriver staten som innehavande av makt över människor vilket medför att dess 

maktutövning i sin tur gör att den folkliga uppfattningen ser den som legitim och måste därför 

underkasta sig denna auktoritära makt (Waters & Waters 2015:136-137). Fanon ansåg 

däremot att våld är ett nödvändigt ont för att de förtryckta och mindre priviligierade ska kunna 

tillskansa sig makt. Våldet som används kommer därför stå i proportion till det våld de utsatts 

för (Fanon 1961:89,93). Detta ger oss en övergripande förståelse och ett sätt att betrakta 

dynamiken mellan stat och folkligt uppror, och för att få en grundläggande insikt för denna 

studies valda teoretiska begrepp.   

2.1.1 Radical flank effect 

Majoriteten av kampanjer tenderar att någon gång under sin livstid utveckla en mer radikal 

falang. Radical flank effect är det som Herbert H. Haines menar är den positiva och/eller 

negativa påverkan som grupper, som definieras som radikala, har på grupperingar som ses 

som mer återhållsamma. En radikal grupp är således mer extrem än majoriteten av rörelsens 

medlemmar, antingen i sina krav eller tillvägagångssätt (Haines 1984:31). Radical flank 

effects kan vara positiva och/eller negativa påverkan, det som Haines kallar för positive 

radical flank effect samt negative radical flank effect. Den sistnämnda varianten innebär att 

den radikala grupperingen riskerar att få de mer återhållsamma grupperna att ses som icke 

trovärdiga och illegitima, vilket i sin tur kan leda till att dessa inte får det stöd de behöver från 

viktiga utomstående aktörer. Däremot finns det även en möjlighet att en radikal grupp kan 

bidra med en positive radical flank effect till de återhållsamma grupperna genom sina mer 

extrema strategier. Denna positiva effekt kan ske genom att antingen skapa någon form av 

kris vars lösning blir till fördel för de återhållsamma grupperna, eller så kan de radikala 

grupperna genom att ses som just extrema och radikala göra att utomstående aktörer ser de 
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återhållsamma gruppernas krav och strategier som mer förnuftiga och rimliga. Detta kan göra 

att de anses vara mer legitima (Haines 1984:32). 

Haines (1984) undersökte den amerikanska svarta radikaliseringen mellan åren 1957-1970 

och hur denna form av gruppering påverkat utomstående aktörer till att finansiera sju olika 

svarta organisationer som stöttade den civila medborgarrörelsen under det amerikanska 1960-

talet. Haines menade att radikala grupper kan ge olika typer av effekter till de mer 

återhållsamma grupperingarna, exempelvis som att öka eller sänka medvetenheten av de 

återhållsamma grupperna samt att en omdefiniering kan ske i samhället av vad som 

klassificeras som mer extremt och radikalt (Haines 1984:32-33). Organisationer som ansågs 

som radikala till en början av medborgarrörelsen, som till exempel NAACP (National 

Association for the Advancement of Colored People), utvecklades till att i allmänhetens ögon 

bli en mer återhållsam organisation i relation till andra svarta rörelser (Haines 1984:34). Det 

denna studie vill visa är att radikala grupper även kan påverka de mer återhållsamma 

grupperna till att attrahera sig mer finansiellt stöd från andra utomstående aktörer (Haines 

1984:33). De ovannämnda olika formerna av de radikala gruppernas negativa och/eller 

positiva påverkan av hur de mer återhållsamma grupperingarna är det som Haines kallar för 

radical flank effect. Av resultatet framgår att det fanns en positive radical flank effect, då 

svarta organisationer som klassades som mer radikala och militanta både i taktik och mål 

(exempelvis Svarta Pantrarna) i kombination med de upplopp som skedde under studiens 

tidsperiod resulterade i att mer återhållsamma svarta organisationer fick ett ökat finansiellt 

stöd av vita organisationer (Haines 1984:39-40).  

2.1.2 Symbolic damage 

Demonstranternas interna uppfattning om vilka strategier som kan användas för att uppnå 

kampanjens mål inkluderar användning av mediala medel som kan bistå med uppmärksamhet 

för kampanjens syfte (della Porta & Diani 2006:170). Bart Cammaerts kallar demonstranters 

strategiska användande av olika former av våld för att engagera allmänheten för symbolic 

damage, som är en av flera metoder som kan användas för politiskt våld. Symbolic damage är 

det våld som är riktat mot de fysiska aspekterna som symboliserar de hierarkiska strukturerna 

i samhället, där målet inte är att störta den styrande makten men att snarare på ett symboliskt 

vis markera missnöje och skapa medvetenhet och debatt hos allmänheten (Cammaerts 2013:4-

5). Dessa fysiska aspekter kan vara institutioner eller liknande som då är symboliska för vad 

demonstranterna riktar sitt missnöje mot. Allmänhetens respons är inte alltid positiv mot de 
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aktioner som utförs av demonstranter, men då målet är att kampanjen ska uppmärksammas 

behöver inte en negativ respons vara en oönskad konsekvens av våldet. Media skapar därför 

ett tvåsidigt dilemma när det kommer till demonstranter och deras protester; antingen väljs en 

fredlig strategi för protesterna och riskerar att därför inte uppmärksammas, eller så utvecklas 

en mer våldsam strategi som leder till stor medial uppmärksamhet (Cammaerts 2013:6). 

 

Cammaerts (2013) granskade det mediala utrymmet för de våldsamma demonstrationerna i 

London 2010. Resultaten visade på att det var framförallt politiker och militanta 

demonstranter som fick mest utrymme. Jämfört med fredliga demonstranter så hade 

våldsamma demonstranter i snitt 16% mer medialt utrymme i de fyra brittiska 

nyhetstidningarna Daily Mail, Daily Telegraph, Guardian och Independent. (Cammaerts 

2013: 12). Cammaerts visar även på att det omskrivna våldet till allra största del tillskrevs 

demonstranterna även om polisen också deltog i våldet. Slutsatsen blev därför att 

demonstranternas våld till viss del uppfyller det som kan benämnas som symbolic damage, 

som syftar till att demonstranternas strategi ska få så mycket publikt utrymme som möjligt. 

Även om den mediala rapporteringen var i huvudsak negativ kunde publiciteten ändå 

användas för att nå ut med kampanjens syfte. 

2.1.3 Protest Policing 

Donatella della Porta definierar protest policing som den polisiära hanteringen av protester, 

och menar på att det centrala är att det indirekt innebär att granska hur denna hantering 

påverkar sociala rörelser. Eftersom polisiära metoder måste ses i relation till det rådande 

politiska klimatet kommer sociala rörelser indirekt möta det även om rörelsen i sig inte syftar 

till att vara en del av den generella väljaropinionen. När sociala rörelser konfronteras med det 

politiska klimatet genom polisens metoder kommer de därigenom även påverka de polisiära 

insatserna, eftersom sociala rörelser är en del av strukturen i samhällets demokratiska 

kugghjul (della Porta 1995:56). Det kan även relateras till Mattias Wahlströms begrepp 

activist knowledge som ett komplement till begreppet police knowledge, i activist knowledge 

innefattas demonstranters uppfattning om staten och polisen i termer av auktoritet och 

tillförlitlighet  (Wahlström 2011: 35-36). 

  

Wahlström menar även att protest policing innehåller ett relationellt förhandlande mellan 

dialog och kontroll (Walhström 2011:35-37).  Även della Porta kritiserar en binär 

kategorisering av polisiära metoder som antingen hårt repressiv eller tolerant kontrollerande 
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som gravt förenklad. Därför behövs istället ett relationellt tänkande kring hur polisiära 

metoder kan förstås och föreslår därför flera dimensioner av hur vi bör se polisiärt arbete. De 

består bland annat av hur repressivt polisens arbete är, om arbetet ska vara preventivt eller 

reaktivt samt hur prioriterat rättssäkert är (della Porta 1995:57-58). Dimensionerna av 

polisiära metoder måste förstås som strategier. della Porta, tillsammans med Kivanc Atak, 

beskriver det som att vi även måste förstå polisen som aktörer. Det innebär i likhet med 

Wahlströms begrepp police knowledge och activist knowledge att även enskilda poliser har ett 

eget aktörskap med tillhörande normer och upplevt egensyfte. Tillsammans agerar de 

kollektivt som samspelande aktörer som interagerar med staten och samhället i stort. Det går 

därför inte att tala om en strategi, utan istället bör vi fokusera på samlade strategier som likt 

police knowledge innebär agens i det kontextuella nuet (della Porta & Atak 2015:114). Vidare 

menar della Porta och Atak att polisen inte kan ses som en ensam aktör, i synnerhet med tanke 

på att polisen i sig är en myndighet som agerar å statens vägnar. Media har också en roll aktör 

som samverkar med polisen. Beroende på hur nationens styre ser ut kan andra medverkande 

deltagare att få utrymme, exempelvis kan militär eller andra paramilitäriska grupperingar 

agera som assistans till polisen. Denna form av extraassistans är dock vanligare i stater av 

auktoritär karaktär (della Porta & Atak 2015:127-129). 

 

Wahlström och Mikael Oskarsson har granskat hur protest policing sett ut i svenska och 

danska kontexter där studien inriktar sig på kommunikationen mellan demonstranter och polis 

under demonstrationerna i samband med möten för Europeiska Unionen i Göteborg 2001 och 

Köpenhamn 2002. De fann att polisens kontaktgrupp inrättades sent eftersom konceptet med 

dialog inte hade upplevts som något mer än en formell policy inom polisen (Wahlström & 

Oscarsson 2006:121-122). Medan demonstranterna inledningsvis hade en bild av polisen som 

samarbetsvillig till dialog hade de däremot tidigare kritiserats för att ha använt hårt repressiva 

metoder. Det innebär att demonstranterna genom activist knowledge hade en uppfattning om 

polisen som användare av våld i samband med demonstrationer vilket medgav minskat 

förtroende för dem. Det bristande förtroendet medförde att demonstranter hade svårare att 

välja strategier som skulle ge deras politiska syfte trovärdighet (Wahlström & Oscarsson 

2006:138). Som utgångspunkt menar Wahlström på att vi därför måste se till varför protest 

policing diskuteras och utvecklas. Genom att titta på konfrontationerna under 

Göteborgskravallerna 2001 går det att se att polisens agerande under demonstrationer har stor 

påverkan på aktivisternas strategival och således på demonstrationernas utfall (Wahlström 

2011:11-12, 17). 
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2.1.4 Eventful protest  

Det strategiska i att använda sig av symbolic damage är att metoden ger kampanjen 

uppmärksamhet. För att det ska lyckas måste demonstranterna bruka våld på ett sätt som 

skapar reaktion hos människor och därmed blir uppmärksammat och viktigt i kontexten. 

David Hess och Brian Martin menar att vi med liknande argumentation måste förstå eventful 

protest, vilket är händelser som i sig orsakar förändring av kampanjens karaktär. Det kan 

däremot likväl vändas genom att innebära polisiärt orsakade händelser som ändrar både det 

polisiära arbetet men även i sin tur kampanjen och samhället i stort. Definitionen av eventful 

protest är därför en händelse som på ett markant sätt förändrar kampanjens karaktär och 

framtida form (Hess & Martin 2006:249-250). Förändringen är en konsekvens av att 

händelsen av sin karaktär kräver responsiva effekter. Det är framförallt här som eventful 

protest måste relateras till symbolic damage, då betydelsefulla händelser också tenderar att 

uppmärksammas mer i media och på så vis ökar i signifikans. Genom den mediala 

uppmärksamheten och händelsens karaktär blir händelsen i sig symbolisk för kampanjen i 

stort, och kan ses som strategisk i kampanjens försök till att anskaffa sig makt (della Porta 

2008:28, 30; 2014:30). Ur det statliga perspektivet är principen densamma. Hess och Martin 

menar på att när statens repressiva metoder upplevs som omotiverat extrema kan 

konsekvensen bli en likartad extrem respons från allmänheten eller kampanjen. Det innebär 

alltså att fall av övervåld eller för aggressiva metoder i hanteringen av demonstrationer 

riskerar att bidra till en våldsupptrappning orsakad av enskilda händelser (Hess & Martin 

2006:250). 

  

Lesley Wood (et al. 2017) analyserade lokala konsekvenser och förändringar efter protester 

vid G20-möten i Pittsburgh och Toronto. Studien syftade till att undersöka kausaliteten och 

effekten av signifikanta händelser under kampanjers demonstrationer. Båda städers 

demonstrationer beskrivs som händelserika, vilket kom att förändra både aktivisternas egna 

upplevelse av sitt engagemang men även framtida strategier (Wood et al. 2017:598-600). 

Aktivisterna beskrev att deras strategi förändrades av den polisiära hanteringen, som de 

upplevde som hårt repressiv. Wood och hennes kollegor  beskriver som att kampanjen varken 

var lyckad eller misslyckad, utan att den snarare bör förstås som händelser av både kreativ 

och destruktiv aktivism. Det innebär således att det centrala är att titta på karaktären av 

händelser under demonstrationen. Vidare argumenterar de för att en analys av eventful protest 
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måste vara flerdimensionell, då det är flera faktorer som tillsammans gör att händelsen medför 

karaktärsförändring för kampanjen (Wood et al. 2017:605-607). 

  

della Porta har tittat på hur kampanjen European Marches kan förstås i termer av eventful 

protest. Kampanjen var transnationell och hade från början som syfte att rikta uppmärksamhet 

mot arbetslöshet och arbetsvillkor (della porta 2008:32-33). Med arbetslöshet och 

arbetsvillkor i fokus engagerade det många, och della Porta menar på att det är just 

upplevelsen av kollektivt viktiga frågor som skapar kampanjer med många viktiga händelser. 

Det resulterar i att aktivismen ökar i intensitet samtidigt som statens respons till den ökade 

intensiteten medför att mer direkta och våldsamma aktioner blir vanligare (della Porta 

2008:48). Detta exemplifieras även i della Portas och Ataks studie om protester i Turkiet där 

de fann att viktiga händelser ofta uppkommer i kontexter där det finns en växelverkan mellan 

att demonstranterna agerar och reagerar våldsamt som svar på polisens repressiva metoder.  

Det är även tydligt att signifikanta händelser sker i kontexter där enskilda demonstranter 

avviker från demonstrationen som helhet, och där polisen avbryter demonstrationer genom 

tvingande våldsmetoder såsom tårgas eller skottlossning (della Porta & Atak 2017:49-50).  

Både G20-demonstrationerna och European Marches har många likheter. Det gäller folkligt 

engagerande frågor som orsakat emotionell investering bland aktörerna, samtidigt som 

polisiär repression därigenom bidrar till ökad intensitet i ett redan affektivt sammanhang. 

Slutsatsen blir därmed att aktivister inom kampanjer är mer benägna att åstadkomma 

händelser som blir viktiga och uppmärksammade om de upplever situationen som pressad och 

staten som repressiv och omedgörlig. 

2.1.5 Teoretisk tillämpning 

I denna studie har flera separata teoretiska begrepp använts som utgångspunkter. Syftet med 

detta är att få en bred förståelse för de många faktorer som kan tänkas påverka hur kampanjer 

och statlig hantering av dem kan te sig. Genom eventful protest går det att se hur specifika 

händelser påverkar kampanjer och staters struktur, radical flank effect visar hur många sociala 

rörelser har våldsamma och återhållsamma falanger som existerar parallellt, och hur de 

påverkar varandra. Protest policing möjliggör en specifik analys hur polisiära arbetsmetoder 

både svarar på och påverkar kampanjens strategiska val. Det våld som demonstranter brukar 

kan förstås genom symbolic damage och varför det får medial uppmärksamhet, detta för att 

inte se det som ett platt fenomen utan snarare har bakomliggande strategiska orsaker. Den 

teoretiska tillämpningen antar alltså ett konstruktivistiskt synsätt där vi ser samhället som 
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konstruktion i ständig förändring och är kommunikativt förhandlingsbart istället för separata 

statiska enheter.  

 

2.1.6 Teorikritik 

Valda teorier ger inga teoretiska infallsvinklar som tar hänsyn till historiska aspekter som 

kampanjerna eventuellt kan relateraras till. Det är möjligt att ländernas politiska och historiska 

kontext både påverkar hur nutida kampanjer agerar men även den statliga strategiska 

responsen till dem. Dessa teoretiska begrepp är även specialiserade och inget som förklarar 

hur samhällets mekanismer ser ut i övrigt. För eventful protest är begreppet specialiserat i 

form av att endast se händelser som potentiellt viktiga i staters och kampanjernas 

förändringsprocess när de interagerar, men inte hur händelserna samverkar. Radical flank 

effect kan kritiseras då det inte belyser huruvida de våldsamma och återhållsamma falangerna 

interagerar med varandra, och därför ger inte begreppet en möjlighet att se om båda parternas 

existens är en medveten strategi eller inte. Symbolic damage kan tänkas brista i hur pass 

medvetet våldsbruket är i termer av att skapa medial uppmärksamhet, eller om det snarare ska 

ses som en efterkonstruerad tolkning av hur demonstranters våld faller ut bland allmänheten. 

Protest policing ger förhållandevis lite förståelse för hur allmänhetens förväntning av 

polisiära metoder kommer att se ut, och kan därför tänkas vara beroende av lokal och historisk 

kontext.    

3. Metod 

I detta kapitel beskrivs och problematiseras metodval, studiens urval och det praktiska 

genomförandet, samt analysprocessen av det insamlade datamaterialet.  

3.1 Metodval 

Denna studie grundas på en kvalitativ ansats där fallstudie valts som forskningsdesign, och 

tematisk analys har valts som analytiskt verktyg. Båda har fördelen att kunna vara antingen 

induktiva eller deduktiva, det vill säga teoribildande eller teoriprövande. För den här studien 

har den deduktiva ingången valts, för att med den tematiska analysens resultat hitta 

förklaringar och djupare förståelse i valda teorier. Att ha en deduktiv, det vill säga 

teoriprövande, ingång har framförallt en vinning i jämförande fallstudier då de teoretiska 
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ingångarna testas i två eller flera kontexter. Den komparativa metoden möjliggör att se hur 

teoretiska ingångar kan på liknande eller olika sätt förklara fallen, vilket även hjälper oss 

förstå vad det är som genererar skillnader i fallen (Bryman 2011:79-83; Braun & Clarke 

2006:12). 

 

Fallstudie har valts för att på ett detaljerat vis kunna kartlägga kampanjerna för att fånga deras 

karaktär som helhet. Den detaljrika formen möjliggör att synliggöra komplexiteten i fallen, 

vilket även lämnar en öppenhet inför att jämföra med andra fall. Med en komparativ fallstudie 

får vi därför ett detaljrikt material som på ett innehållsrikt sätt visar på både likheter och 

skillnader i fallens karaktär. Det är med andra ord av intresse att hitta specifika element inom 

ett fall, vilket även är beroende av tid och rum då elementen är bundna till fallets kontext som 

helhet (Bryman 2011:76). För att fallstudier ska vara replikerbara krävs en hög grad 

transparens i vad gäller studiens genomförande (Bryman 2011:79-83). 

Som framgår av namnet tematisk analys är målet med denna metod att analysera genom att 

identifiera olika teman och mönster som är återkommande i insamlad data. (Braun & Clarke 

2006:6) Tematisk analys har som många andra kvalitativa metoder som mål att söka och 

analysera diverse teman i data, och tekniker och kriterier för vad som gäller specifikt vid 

tematisk analys är inte helt tydlig vilket visar på metodens flexibilitet. Det som däremot är 

typiskt för tematisk analys är sökandet efter repetitioner, det vill säga att se vad som är 

återkommande i den insamlad data men kan också vara sådana saker som urskiljer sig 

(Bryman 2011:551). Vi har kodat insamlad data utifrån den valda frågeställningen för att 

sedan se vilka aspekter som kunnat utrönas från resultatet och då kopplat det till redan 

befintliga teorier. Att hitta specifika teman är viktigt då frågeställningen är uppdelad i redan 

befintliga teman vad gäller dialog inom kampanj och stat, men även mellan dem. Även 

framträdande strategier har varit central i sökandet av teman. 

3.2 Urval 

Fees Must Fall och Fund Our Future har valts då kampanjerna i stora drag har liknande 

karaktär trots att de pågått inom olika nationella kontexter. Olikheterna består framför allt av 

skillnader i historia av demokrati. Den sydafrikanska demokratin är ett relativt nytt fenomen 

efter frigörelsen från apartheid 1994, medan demokrati i Storbritannien har funnits och 

utvecklats under en längre tid. Denna aspekt är framförallt intressant när det polisiära och 
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statliga bemötandet av kampanjerna har granskats. Dessa två valda kampanjer har valts då 

deltagarna är unga och eftersträvar politiska förändringar samt att de har varit dynamiska och 

därmed haft en hög grad av heterogenitet i dess karaktär. Det är även viktigt att påpeka att 

båda kampanjerna har varit detaljerat omskrivna i media vilket har underlättat 

efterforskningen, samt ha bedömts vara en förutsättning för att kunna få ett tydligt 

helhetsperspektiv.  

 

Urvalet av nyhetsartiklar utgick från de respektive ländernas mest lästa dagliga 

nyhetstidningar. Anledningen till att statistik över flest läsare har använts, och inte statistik 

över flest köpta nyhetstidningar, är att det genom detta sätt är möjligt att inkludera flera sätt 

att konsumera nyhetstidningarna. Vidare har tidningar med tabloidjournalistik inte använts i 

urvalet på grund av att typen av journalistik kan ifrågasättas vad gäller trovärdighet. De 

tenderar att vara mer sensationella och ofta mer politiskt färgade i sina nyhetspresentationer. 

Med tabloid åsyftas här alltså inte till formatet på tidningen, utan till formen av journalistik. 

Artiklar från nio olika dagliga nyhetstidningar valdes ut. Utifrån statistik från National 

Readership Survey (NRS) valdes fyra nyhetstidningar från Storbritannien, och utifrån South 

African Audience Research Foundation (SAARF) valdes fem nyhetstidningar som publiceras 

i Sydafrika. 

3.3 Praktiskt genomförande 

För att undersöka relationen mellan stat och kampanj samt hur den interna debatten inom 

kampanjer och staten ser ut har nyhetsartiklar valts som data. Kristina Boréus menar på att 

texter formar hur människor tänker om samhället, men även att texter är kommunikativa, 

identitetsbildande och således ett uttryck för samtiden (Boréus 2015:157-158). Det rör sig 

alltså om publika källor i form av sekundärdata.  

 

För Storbritannien har fyra stora dagstidningar använts, enligt statistik från NRS fanns dock 

en stor dagstidning till (NRS 2015-2016). Det gäller The Scotsman som är lokal för Skottland 

och som enbart presenterat tre artiklar om demonstrationerna i London, den har därför valts 

bort. Det slutgiltiga valet av dagstidningar i Storbritannien blev därför som följande; The 

Telegraph, The Guardian, The Times samt The Independent. Från Sydafrika har fem dagliga 

nyhetstidningar inkluderats i studien; Sowetan, The Star, Cape Argus, The Times samt Daily 

News. I Sydafrika finns 11 officiella språk, därför har tidningar skrivna på annat språk än 
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engelska valts bort. Dels på grund av vår egna språkliga kapacitet, men även för största 

möjliga transparens. Dagstidningarna Sowetan, The Star och Cape Argus är historiskt sett 

klassificerade som lokaltidningar men vars nyhetsrapporteringar inkluderar nationella och 

internationella nyheter och läses av personer från olika delar av hela Sydafrika, därav det stora 

antalet läsare (SAARF AMPS Dec 2015). 

Tabell 1 

Totalt antal läsare per månad för respektive nyhetstidning samt totalt antal använda artiklar.  

 

Processen av datainsamling har sett olika ut beroende på land, för kampanjen i Storbritannien 

har dagstidningarnas egna onlinearkiv använts. Dagstidningarnas arkivstruktur har skiljt sig; 

för The Times, The Telegraph och The Independent har det varit möjligt att sortera alla 

artiklar enligt datum inom avgränsningen för sökorden. För The Guardian har däremot 

ytterligare sökord ibland behövt läggas till då de inte haft ett komplett och sorterbart arkiv för 

nyheter. Dessa ytterligare sökord bestått av att söka på datumen för demonstrationerna. Att 

söka på artiklar online utifrån respektive nyhetstidning har inte varit möjligt då sökfunktionen 

för respektive nyhetstidning online inte har kunnat erbjuda samtliga artiklar under kampanjens 

gång. Valet blev att fysiskt söka fram artiklar från de fem ovan nämnda nyhetstidningar som 

insamlats från South African National Library’s nyhetsarkiv i Kapstaden. Sökord som har 

använts har dels varit “student protest” i båda kampanjerna samt deras respektive namn. 

Samtliga artiklar från de fem valda sydafrikanska nyhetstidningarna som tagits fram med 

ovan nämnda sökord mellan perioden 1 januari 2015 till och med 1 november 2017. Att 

artiklar sökts till och med november i år är för att det är en pågående kampanj. För Fund Our 

Future har perioden mellan november 2010 till januari 2011 använts som tidsram för 

Tidningar Tot. Antal läsare/mån Antal artiklar 

 ’000s  

 

Sydafrika 

  

Sowetan 1574 25 

The Star 659 15 

Cape Argus 344 10 

The Times 309 28 

Daily News 255 22 

 

Storbritannien 

  

The Telegraph 26819 31 

The Guardian 27617 22 

The Independent 21102 31 

The Times 

 

5185 34 



 13 

kampanjen. Den generella strukturen för datainsamlingen har bestått av att hitta artiklar tills 

mättnad uppstått, vilket innebär att artiklar som inte tillfört ny information har sorterats bort 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:42). Efter insamlingen sorterades artiklarna enligt 

kampanjernas tidslinje, de sammanfattades sedan i sin helhet för att få en komplett överblick 

av materialet. I sammanfattningen har även kortare utdrag ur artiklarna inkluderats. 

3.4 Analysprocessen  

Analysprocessen av materialet utgick från sammanfattningarna av kampanjerna. Med hänsyn 

till studiens syfte och frågeställningar, teoretiska riktlinjer och formen av datamaterial är det 

framförallt en tematisk analys som använts (Bryman 2011:290). Genom sammanfattningen 

har gemensamma trender och teman varit synliga, i båda kampanjerna har även 

uppmärksammade specifika händelser gått att hitta. Det är med andra ord upprepade 

ämnesområden och teman som tillsammans upplevts som centrala i datamaterialet. Den 

tematiska analysen är kodad utifrån frågeställningarna, vilket i detta fall innebär att vi 

fokuserat på teman som berör den relationella dynamiken mellan stat och kampanj, samt inom 

dem. Frågeställningarna gäller även vilka interna strategier inom varje part som är mest 

framträdande, vilket medför att teman som inbegriper strategiska avgöranden har varit i fokus. 

Övergripande teman så som polisiär hantering har delats upp i mer specifika teman. Dessa har 

exempelvis rört sig om hur poliser själva diskuterat insatserna samt polisledningens 

ställningstagande vad gäller polisiär strategi. Gällande kampanjerna är debatten som berört 

spektrat av det strategiska användandet av våld och icke-våld centralt för den tematiska 

analysen. Analysens fokus har därmed inte syftat till att återge en autentisk verklighetsbild 

utan snarare visa på de relationella dimensionerna i valda teman. Det är därför dynamiken 

mellan stat och kampanj samt inom dessa som har varit fokus för studien och dess 

frågeställningar.  

3.5 Metodkritik 

Det finns kritik både mot fallstudie och tematisk analys som behöver beaktas, och det är även 

värt att nämna att det lämpar sig bra med kompletterande metoder. I denna fallstudie har 

enbart nyhetsartiklar som sekundärdata valts, men det hade även varit givande att använda 

intervjuer då teman utifrån frågeställningarna hade kunnat analyserats på samma sätt. 

Intervjuer av exempelvis demonstranter och poliser hade inneburit att denna typ av primärdata 

i kombination med vald sekundärdata gett en djupare förståelse för fenomenen som studerats.  
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Fallstudier har inte hög grad av generaliserbarhet, såvida inte typfall hittas som anses vara 

representativt för det generella fenomen som studeras. Däremot är varje falls karaktär 

beroende av dess specifika kontext. Den bristande generaliserbarheten bör även relateras till 

låg extern validitet, eftersom låg extern validitet medför att studien inte är generaliserbar då 

den inte återspeglar den generella verkligheten. Däremot behöver inte fallstudier syfta till att 

vara generaliserbara, utan kan istället ha som mål att kartlägga ett fenomen där de 

bakomliggande mekanismerna anses vara unika för just den konstellationen av bidragande 

faktorer (Bryman 2011:76-77). Det finns många fördelar med tematiskt analys som metod 

med tanke på dess flexibilitet, men densamma utgör metodens tillkortakommanden. Tack vare 

den detaljrikedom som tematisk analys kan frambringa, så kan informationen te sig komplex 

om det inte från början finns en klar och tydlig bild av vad det som eftersöks. Att utgå från en 

deduktiv ansats i den tematiska analysen innebär att det inte är lika informationsrikt som om 

vi istället skulle ha valt en induktiv utgångspunkt (Braun & Clarke 2006:12). Däremot är inte 

fokus i denna studie att analysera kampanjerna i sin helhet, utan att istället analysera en mer 

specificerad del av vår data - det vill säga vad som visar på relationen mellan demonstranter 

och stat. Forskarens teoretiska position kommer även att påverka hur studiens tema kommer 

att analyseras och därför måste detta beaktas. 

3.6 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet anger fyra grundläggande huvudkrav att beakta; Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. De innebär i korthet att 

forskare har en skyldighet att informera deltagare om bland annat hur datainsamlingen 

kommer gå till, att deltagande är frivilligt och kan när som helst avslutas. Deltagande innebär 

i grunden att deltagarna samtycker till att vara med i studien, vilket då kräver att de blir 

informerade om vad resultaten kommer användas till. Huvudkraven innebär även att 

informationen om deltagarna är konfidentiell samt att datan och resultaten enbart får användas 

i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2017:13, 26-27). Med hänsyn till denna studies metod är 

ovanstående etiska krav inte applicerbara eftersom inga deltagare har funnits i studiens 

datainsamlingsprocess. Det centrala i Vetenskapsrådets riktlinjer är att inga deltagare på något 

sätt kommer till skada under studiens gång, vilket inte har varit att beakta i hanteringen av 

denna studies material. 
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4. Resultat & analys 

I detta avsnitt kommer respektive kampanj att återberättas kronologiskt och de teoretiska 

inslagen kommer att diskuteras under textens gång. För att underlätta för läsaren har 

kampanjernas resultat och analys presenterats separat. I följande presenterat resultat har ett 

fåtal artiklar refererats till som symboliserande för det resultat som hittats. 

4.1 Fund Our Future 

Kampanjen Fund Our Future tog sin början 2010 efter att det brittiska parlamentet föreslog att 

höja terminsavgifterna från drygt 3000 pund per år till 9000 pund per år. Förslaget om 

höjningen orsakade debatter om både klass och ideologiska riktningar av brittisk politik 

(Shepherd & Stratton 2010). Kampanjen kan i huvudsak beskrivas genom fyra större 

demonstrationer i London under november och december 2010. Dessutom pågick under 

denna tid flertalet ockupationer av skolbyggnader, samt mindre demonstrationer runt om i 

landet (Cammaerts 2013; The Times 2010a). Eftersom de fyra demonstrationerna i London är 

det som fyller upp det mediala utrymmet kommer även denna studies resultat spegla det. 

  

Första demonstrationen för Fund Our Future inföll den tionde november 2010 och samlade 

runt 50.000 deltagare (polisen hade väntat sig drygt hälften). Den var i huvudsak fredlig och 

det låga antalet poliser orsakade inga större problem tills runt 200 demonstranter bröt sig loss 

från majoriteten och stormade det konservativa partiets partilokal, Millbank Tower. De runt 

200 demonstranterna var dels individer som inte varit med i planeringen av ockupationen, 

men det fanns även en större grupp som planerat detta i förväg (Lewis & Sawer 2010). De 

kom framförallt från anarkistiska organisationer som förespråkade mer våldsamma strategier 

än resterande grupp demonstranter. Den radikala gruppen kan förstås genom begreppet 

negative radical flank effect då deras förespråkade strategi till stor del avvek från de övrigas, i 

motsats till positive radical flank medförde det istället att de fredliga hamnade i skymundan 

och sågs som tama. Radical flank effect och symbolic damage är här tätt teoretiskt 

sammankopplade. Den radikala gruppen orsakade stor skada i Millbank vilket gjorde att de 

radikala demonstranternas våld uppmärksammades betydligt mer än de fredliga. En ytterligare 

dimension av symbolic damage är som tidigare nämnt komplexiteten i att demonstranter ofta 

har uppfattningen om att våldsamma kampanjer är mer lyckade, och där media bidrar till den 



 16 

uppfattningen genom att uppfylla sin del av det som kan benämnas som symbolic damage 

(Cammaerts 2013; Haines 1984). 

  

Students involved in the siege defended their action, claiming that a peaceful march would 

have been ignored. [...] a […] student in Manchester, described what he saw as "a necessary 

evil", although he added: "The best way is not violence, it's debate and argument." (McSmith 

et al. 2010)  

  

En betydande händelse under ockupationen av Millbank är då en demonstrant tog sig upp på 

byggnadens tak och kastade ner en brandsläckare som landade en knapp meter från flertalet 

poliser. Delar av poliskåren yrkade på mordförsök och händelsen blev symbolisk i termer av 

demonstranternas grova våld och polisens knapphändiga förmåga att kontrollera 

demonstranterna tillsammans med några fåtal väktare som fanns på plats i byggnaden 

(Edwards & Collins 2010; Rayner & Roberts 2010). Ockupationen av Millbank blev 

framförallt signifikant i relation till hur polisens arbete läggs om, då både allmänheten och 

politiker krävde rättsliga konsekvenser för demonstranterna bakom våldet och att polisens 

insats måste vara proportionerlig till våldet. Bland polisens svar fanns däremot två sidor av 

den samlade reflektionen efter demonstrationen, dels dem som menar på att de våldsamma 

demonstranterna var så pass många att de enda metoder som hade fungerat för att få kontroll 

hade varit för hårda. Den andra sidan menade däremot på att felet låg i bristande förberedelse 

och att våldsproportionerligt hårdare metoder skulle användas vid senare demonstrationer 

(Rayner et al. 2010; Independent 2010b). Bland dem som förespråkade hårdare metoder 

menade även att kritik mot polisiärt övervåld under tidigare demonstrationer så som under 

G20-mötet 2009 hade varit överdrivet. De menade vidare att konsekvensen av att polisen 

använder mindre repressiva metoder är just att händelser så som ockupationen av Millbank 

blir möjligt (Telegraph 2010). 

  

Även kampanjen påverkades av den mediala uppmärksamheten av våldet. Ledaren för 

organisationen som planerade demonstrationen uppgav att han var orolig för att detta skulle 

minska kampanjens trovärdighet och menade på att han skämdes över demonstranternas våld. 

Han uppgav även att det enbart var ett fåtal som deltog i våldet. Dessa fåtal demonstranter 

hade däremot stöd från andra inom samma organisation, vilket måste förstås som en splittring 

vad gäller vilka strategier som upplevs som mest effektiva i relation till hur kampanjen ska 

lyckas (Lewis et al. 2010; Savage 2010; Independent 2010a). Händelsen måste därför förstås i 
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termer av eventful protest, eftersom den förändrar både kampanjens inre struktur men även 

statens framtida förhållningssätt och hantering av kampanjen (della Porta 2008). 

  

I lost count of the journalists covering the demonstration who reported their newsdesks telling 

them that they were not interested "until someone starts throwing rocks". If we in the media 

cannot be grown-up enough to realise that 52,000 people cramming into Whitehall presents a 

massive photo-opportunity for every national newspaper, how can we expect the protesters to 

be grown-up about their behaviour? (Garner 2010) 

Kampanjens andra demonstration genomfördes den 24:e november 2010 och var överlag 

fredlig tills demonstranterna mötte konsekvenserna av polisens omarbetade metoder. Den nya 

metoden var kettling, som innebär att polisen sätter upp blockader för att samla demonstranter 

inom ett specifikt område. Metoden var sedan tidigare starkt kritiserad, eftersom den dels 

innebär att demonstranter i praktiken blir illegalt frihetsberövade och dels för att fredliga 

demonstranter stängs in bland de våldsamma. En annan diskuterad del är att metoden ofta 

visat sig vara våldsprovkativ, det vill säga att metoden snarare bidrar till våldsupptrappning än 

våldsförebyggande (The Times 2010b; Hess & Martin 2006:250). Metoden står framförallt i 

kontrast till det som brukar benämnas som målet med protest policing, det vill säga att 

minimera risken för eskalering av våld (Wahlström 2011:12). 

  

Vad som även hör till är att många av demonstranterna var minderåriga eller unga vuxna. Det 

bidrog till att polisens metod sågs som onödigt hård och rättsosäker, där exempel målades upp 

av skillnaden mellan oskyldiga ungdomar och våldsamma aktivister, likt Cammaerts 

beskrivning av konsekvenser av medialt uppmärksammad symbolic damage där de fredliga 

demonstranterna ses som goda och de våldsamma som onda (Cammaerts 2013; Milmo 2010). 

En händelse som uppmärksammades är skadegörelsen av en polisbil som lämnats inom det 

område som demonstranterna var instängda i, medan demonstranterna menade att det var ett 

lockbete för våldsprovokation blev händelsen ändå symbolisk för demonstranternas våld. 

Parallellt med skadegörelsen försökte demonstranter bryta blockaden, de menade även på att 

det var en mindre grupp anarkister som stod för våldet (The Times 2010c). Det kan relateras 

till negative radical flank effect, där de mest radikala demonstranterna ännu en gång gjorde att 

de fredliga hamnade i skymundan (Haines 1984). 
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Den 30:e november 2010 genomfördes den tredje demonstrationen och följde i huvudsak 

samma mönster som den andra. Det som däremot var tydligt är att demonstranterna hade 

uppfattat polisens metod kettling, och bytte strategi. Istället för en stillastående demonstration 

delade de upp sig i mindre grupper och rörde sig runt större områden i London. Att strategiskt 

byta till en metod som för polisen upplevs som oförutsägbar är riskabelt i den mån polisen 

uppfattar strategin som illegal eller ordningsstörande (Wahlström 2011:9). Demonstranterna 

hade även påbörjat sitt demonstrationståg tidigare än väntat, vilket polisen var missnöjd med 

eftersom de ansåg sig fått felaktiga uppgifter (Taylor at al. 2010). Det kan även relateras till 

Wahlströms begrepp activist knowledge, vilket bland annat innebär att aktivister har både 

kunskap om polisens metoder och strategier mot dem, samt att generellt förtroende för polisen 

är centralt (Wahlström 2011:35-36). Trots att demonstranterna överlag höll sig i rörelse 

samlades en mindre grupp demonstranter på ett torg, polisen använde då återigen metoden 

kettling, vilket både kan ses som en våldsprovokation men också något som den mindre 

gruppen demonstranter hade förväntat sig. Det var med andra ord återigen de mer radikala 

demonstranterna som av media beskrevs hade som avsikt att drabba samman med polisen 

(Rawlinson 2010). Det skrivs däremot generellt sett mindre om kampanjens tredje 

demonstration, och tidningarnas uppgifter är spridda. Därför är händelseförloppet svårt att 

följa. I en artikel går det att hitta två motsägande uppgifter; 

  

Thousands of students clashed with police in London in the third major protest against the fee 

rises [...] The vast majority took part in peaceful marches, occupations and vigils as MPs 

debated the potential impact of the changes in Westminster. (Paton et al. 2010) 

  

Den fjärde och sista demonstrationen skedde i samband med att parlamentet skulle rösta om 

förslaget om ökade universitetsavgifter, vilket var den nionde december 2010. Den beskrevs 

som fredlig tills nyheter om att parlamentet röstat igenom förslaget nådde demonstranterna 

(Addley et al. 2010). En uppmärksammad händelse är då en bil innehållandes prins Charles 

och hertiginnan Camilla attackerades då de körde genom det område demonstrationen hölls i. 

Händelsen fick stort medialt utrymme, men i termer av eventful protest går det inte att se 

några tydliga konsekvenser eller större strukturella förändringar av kampanjen, främst då 

denna demonstration är kampanjens sista innan den går in i den större och mer generella 

kampanjen Anti Cuts. Händelsen beskrevs först som fredlig, då demonstranter försökte 

upplysa prinsen om kampanjen, men där det senare urartade i att bilen fick föremål kastat på 

sig (Edwards et al. 2010; della Porta 2008). Trots att attacken på kungligheterna 
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uppmärksammas flitigt fick även den polisiära hanteringen stort utrymme. Det gäller återigen 

framförallt polisens metod kettling, som denna gång resulterade i att demonstranter stängdes 

in i upp emot tio timmar. Demonstrationen ägde rum i mitten av vintern och demonstranterna 

själva vittnade om att de varken fått tillgång till toalett eller mat och dryck under denna tid 

(Independent 2010a). 

  

We were kettled on the bridge from 9.30 until 11pm. They said they would let us out over the 

bridge, but then kettled us in on both ends. It was really, really tight, absolutely freezing, 

there was no space, basically. (Addley et al. 2010) 

  

Polisen menade på att de enbart svarade på det våld som demonstranterna stod för, i motsats 

till att kettling beskrivs som en våldsprovokativ metod läggs alltså ansvaret helt och hållet på 

demonstranterna. Sammandrabbningarna måste istället förstås som kommunikativ mellan 

demonstranter och stat, och de tidigare demonstrationerna har resulterat i en 

våldsupptrappning mellan de båda parterna (della Porta 1995:56; Hess & Martin 2006:250). 

En händelse som talade emot polisens uttryckta ansvarsfrihet är då en demonstrant som 

försökte lämna blockaden blev medvetslös efter att ha blivit slagen i huvudet med batong av 

en polis. Händelsen uppmärksammades som talande för polisens hårda metoder, framförallt 

eftersom demonstranten fredligt hade försökt lämna området och då skadan resulterade i 

akutvård. Ett vittne till händelsen beskrev som följande; “The police were getting very violent 

at that point. Where I tried to get out they were charging with horses. We had to run back” 

(Sinclair 2010). 

4.2 Fees Must Fall 

Till skillnad från Fund our Future har inte Fees Must Fall en lika tydlig indelning med de fyra 

ovan nämnda demonstrationer, utan media har genomgående rapporterat om Fees Must Fall 

under de senaste tre åren där vissa perioder varit mer omdebatterade. Fees Must Fall hade sitt 

officiella startskott 12 oktober 2015. Kampanjen, som snabbt spred sig nationellt och 

involverade 14 universitet i Sydafrika, var en reaktion på de höga universitetsavgifterna. 

University of Witwatersrand (Wits) var det första universitet som meddelade en höjning på 

10,5% för år 2016, ungefär samtidigt som National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) 

beslutade att man inte kommer att ge finansiellt stöd till högre utbildning åt de hushåll vars 

inkomst överstiger R120 000 (Merten 2015a). Detta innebar för de studenter som kom från så 
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kallad arbetarklass och lägre medelklass skulle falla mellan stolarna, då de är för fattiga för att 

finansiera sina universitetsstudier men för rika för att få det statligt finansiella stödet. 

Protesterna började direkt i samband med den meddelade höjningen och kampanjen fick 

snabbt momentum. Kraven som sattes av de protesterande studenterna var gratis, 

avkoloniserad utbildning, inga avgiftshöjningar förrän man uppnått det, samt att låta den 

outsourcade universitetspersonal anställas direkt av universiteten de arbetar på. Trots fredliga 

marscher kunde våldsamma reaktioner tydas både från polisen och studenternas sida (Daily 

News 2015a). Studenternas missnöje riktades även mot universitetsledningarna och menade 

att de aldrig blir tagna på allvar, och protesterande menade att de tog till våldsamma 

handlingar på grund av detta (Morrissey et al. 2015; Kalipa 2015). 

 

We are acting like this because there was an e-mail sent by the council chair, which said our 

agreement was null and void. We have been trying to talk to management but they are not 

listening to us. […] We want our voices to be heard and if our demands are not met we’ll shut 

down university. (Kalipa 2015) 

 

Studenter demonstrerade vid campusområden och vissa tog till mer våldsamma handlingar,  

vilket slutligen resulterade att universiteten fick avbryta sina verksamheter och stänga ned 

universiteten vid ett flertal tillfällen (Goba et al. 2015). Att demonstrationerna hölls runtom 

universiteten kan tolkas som att demonstranterna använt symbolic damage som strategi för att 

väcka medvetenhet hos allmänheten. Symbolic damage som metod för det politiska våldet 

riktades här mot främst mot universiteten, det vill säga det som symboliserar de hierarkiska 

strukturerna som studenterna vill förändra och det som är fokus för deras kampanj. Studenter 

ansågs sig inte bli hörda, men vet även att genom mer extrema handlingar blir berörda 

personer tvingade att lyssna (Cammaerts 2013:4). Våld och andra extrema åtgärder 

uppmärksammas  mer i media, vilket datan tydligt visar då det är dessa typer av nyheter som 

dominerar nyhetsrapporteringarna. Ett par dagar in i demonstrationerna försökte Blade 

Nzimande, ministern för högre utbildning, och universitetsrektorer tillsammans med 

studentrepresentanter från South African Union of Students att förhandla sig till ett nationellt 

höjningstak på 6% istället för de 10,5% man först beslutat om. De 6% skulle då ska stå i 

relation för den inflation som skett (Merton 2015b). Efter 8 dagars av ihållande protester 

meddelade slutligen President Jacob Zuma 23 oktober 2015 att regeringen beslutat om att det 

inte skulle ske en avgiftshöjning för den högre utbildningen nästkommande år 2016. Detta 
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beslut applåderas av de som vill återgå till sina studier, men många protesterande var ändå 

inte nöjda (Monama & Morrissey 2015). 

 

We can’t wait anymore… All I’m trying to say to you, sir, is that whatever the context, 

whatever the nuance or practical reasons why free education is not possible you won’t be 

able to handle the anger of students, you won’t. […] There needs to be a way to stabilise 2016 

and the answer lies in the core question that was asked in October [and that is] we want free 

education. (Macupe 2015) 

 

Protesterna under 2015 hade redan från början av kampanjen grupperingar som var mer 

extrema i sina handlingar, vilket även var dessa som det rapporterades mest om. Utifrån 

Haines teoretiska begrepp radical flank effect kan vi definiera dessa grupper som de mer 

radikala grupperna. Det vi kan utläsa är att de demonstranter som inledde kampanjen under 

2015 ändå resulterade i att de protesterande studenter ändå fick ett någorlunda lyckat resultat. 

Många universitet anställde den tidigare outsourcade personalen, och det blev ingen 

avgiftshöjning för 2016. Det kan ses som att de radikala grupperna inom kampanjen gav en så 

kallad positive radical flank effect, då de mer återhållsamma protesterande studenternas krav 

sågs som rationella och politiker valde att lyssna till dem. 

 

De mindre oenigheter som fanns under kampanjens första år började mot slutet av 2015 att 

öka allt mer, och den enighet som en gång fanns blev svårare att hålla vid makt vilket 

resulterade i att löften gavs om fortsatta protester för år 2016 (Daily News 2015b; Macupe 

2015). Under 2016 skedde ett flertal protester parallellt runtom bland universiteten i 

Sydafrika. Våldsamma protester bröt ut redan innan regeringen meddelade ett rekommenderat 

höjningstak för universitetsavgifterna med 8% för år 2017 (Dano 2016). Universiteten runtom 

i Sydafrika förberedde sig för protesterna med att i ett tidigt skede placera ut privata 

säkerhetsstyrkor (Monama 2016a). Demonstranterna visade tydligt att de var splittrade som 

grupp. De som inte ville använda våld och önskade fortsätta sin utbildning fick inte lika stort 

utrymme i rapporteringarna, och de som hördes mest var de mer extrema. Många protester 

resulterade i att ett flertal universitet fick stänga ned sin verksamhet, då demonstrerande 

studenter barrikaderade sig i universitetsbyggnaderna, avbröt lektioner och förhindrade 

personal samt icke-protesterande studenter att delta i undervisningarna. Trots att omröstningar 

gjordes vid ett par tillfällen där majoriteten av de röstande sagt att de ville återgå till normal 

verksamhet med undervisning, motsatte sig mindre grupperingar av protesterande vilket 
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resulterade i kraftiga konfrontationer med polis och säkerhetsstyrkor (Depa et al. 2016). 

Precis som under år 2015 kan vi göra den tolkning om hur symbolic damage som metod 

användes för att markera missnöje. Återigen blir universiteten och dess fysiska områden fokus 

för demonstranterna, och genom ockupering och nedstängning av institutionerna kunde 

demonstranterna på ett symboliskt sätt överta kontrollen och visa att de menar allvar med sina 

krav. “We are not going to entertain that 8% increase. Ours is free education now. […] The 

university must close down, it must shut its doors. It’s free education for all or no education at 

all.” (Macupe 2016a) Det allmänna missnöjet var stort över polisens aggressiva närvaro och 

hur de hanterade protesterna under kampanjens gång. Polis och säkerhetsstyrkor reagerade 

med kraftiga tag där distraktionsgranater, tårgas och gummikulor använts för att skingra 

massorna - trots att det många gånger varit fredliga marscher (Depa et al. 2016). 

 

Students lambasted police for hounding them, and said they were protesting peacefully. ‘They 

are acting like drunk people who are just trigger happy. [...] That were not provoked at all. 

They shot at peaceful protesting students who were disturbing no one (Nkosi 2016a) 

 

Polisen har däremot menat att det har varit nödvändigt ont med den våldsamma responsen, 

och att det har varit den enda utvägen för att kunna lugna ned demonstranterna. Vidare har de 

menat att de inte kan ge efter för den provokation som demonstranterna utsätter polisstyrkorna 

för och att de kommer att göra det som krävs och är lagligt för att få kontroll på protesterna 

(Simile 2016).  

 

”I am not going to put my neck on the block and say there will never be a loss of life because 

you see how irresponsible people (protestors) are”, he told reporters in Pretoria. The 

situation continues to escalate, so it is a situation we must all manage. […] The police chief 

said criminality, intimidation and attacks on police officers had taken place at some 

universities, leaving police officers with no option but to respond with ‘a degree of force’ in 

order to stabilise the situation. (The Star 2016a) 

 

Vissa studentboenden sattes under utegångsförbud och polisbrutaliteten gjorde att många 

menade på att universiteten blivit militariserade. Demonstranter menade att polisen inte borde 

agera som en avskärmning mellan studenter och den styrande regeringen (Mashaba 2016). 

Bland flera universitet fick polisen så småningom uppbackning av privata säkerhetsstyrkor för 

att upprätthålla ordningen. Det har dock varit oklart om dessa säkerhetsstyrkor kallades dit av 
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universitetsledningarna eller av någon annan aktör, som exempelvis regeringen (Sowetan 

2016a). Under en protest vid Tshwane University of Technology (TUT) besköts en student i 

benet av en privat säkerhetsvakt med skarp ammunition. Redan under de första protesterna 

under 2015 var polisens närvaro tydlig, och att de från start besvarade protesterna med 

distraktionsgranater för att skingra större grupper visar hur repressiv polisen varit från 

kampanjens avstamp. Inget tyder på att polisen försökt att föra en dialog och förhandling med 

de protesterande studenterna, utan det har varit kontroll och ordning i fokus. Utgår vi från 

begreppet protest policing kan vi se att polisen agerade hårt från start med ett preventivt syfte, 

och konsekvenserna av en knapphändig förhandlande dialog blev att  kontrollen dominerade 

till den grad att den upplevdes som repressiv. Det aggressiva tillvägagångssättet från polisen 

gjorde att det blev en snabb våldsupptrappning från båda sidorna, där både studenter och 

poliser satte hårt mot hårt redan från start. Uppbackningen av de privata säkerhetsstyrkorna är 

en intressant aspekt, och även detta kan relateras till protest policing. Protest policing innebär 

bland annat bland att polisen sällan är ensam aktör och att användandet av extra assistans är 

vanligt, däremot är användandet av andra paramilitära sammanslutningar mer förekommande 

i auktoritära regimer vilket kan relateras till att Sydafrika kan ses som en relativt modern 

demokrati (della Porta & Atak 2015:127). Även om polisen ses som en enda stor enhet och 

som är i gemensamt samförstånd i deras agerande, behöver det betonas enligt Wahlströms 

begrepp police knowledge att polisen är en samling av enskilda poliser som har ett eget 

aktörskap samt egna normer och moraliska värderingar som styr dem. 

 

A senior police colonel […] begged protesting students to stop stoning police for several 

minutes, before finally giving the command to use stun grenades and rubber bullets. ”I 

wanted to play the role of mediator… I pleaded with the students not to throw stones at the 

police, I told them they were going to get hurt” […] A father himself, he was visibly 

emotional when he said that earlier in the day, he told the students he felt like they were his 

own children and that he did not want to arrest them. […] Asked why he thought the 

protesters had attacked the police, Xulu thought for a moment and then said: ”If there were 

no police, they could do whatever they wanted”. (Monama & Wolnuter 2016) 

 

I början av oktober sattes en buss i och ett flertal studenter skadades, samt även en präst när 

hen sköts i ansiktet efter att ha försökt hindra polisen från att följa efter de studenter som 

försökte ta skydd i en kyrka (Macube 2016b). Den 20:e oktober 2016 blev en av ledarna och 

initiativtagarna till Fees Must Fall skjuten i ryggen med gummikulor 13 gånger, detta trots att 
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hen höll händerna ovanför huvudet menade vittnen (The Star 2016a). Vittnen menade att hen 

försökte medla mellan studenterna och den “väldigt aggressiva” polisen (Jamal & Hyman 

2016; Mbangeni & Hlongwane 2016). Dessa nämnda händelser kan ses som stora och hade 

kunnat relateras till della Portas eventful protest, det vill säga händelser som på något sätt 

förändrar kampanjens karaktär. Däremot har det inte skrivits mer om dessa händelser än 

andra, mindre uppseendeväckande, händelser och således inga större strukturella förändringar 

kan utläsas utifrån vår data. Att dessa tre exempel på allvarliga händelser inte skapar större 

debatt eller medialt utrymme diskuteras nedan i diskussionsdelen. 

 

Protesterna avslutades år 2016 med att majoriteten av universiteten meddelade att man 

accepterat den rekommenderade höjningen med 8% (Macupe 2016c). Det fanns ingen 

sammanhållning bland demonstranterna under perioden 2016, varken i valet av strategier för 

att uppnå kraven eller i den retorik som använts. (Monama 2016b). 

          

Splittringar som uppkom med tiden inom gruppen av demonstranter gjorde att solidaritet till 

varandra och den gemensamma kampen mot de initiala kraven hamnade i skymundan (Daily 

News 2015a). Denna interna splittring inom kampanjen kan relateras till det resultat med 8% 

höjning, ett resultat som många studenter chockerades över då de trodde att ett lika lyckat 

resultat som året innan skulle ske (Makhetha 2016). Detta visar att de mer extrema grupperna 

som utmärkt sig som separata grupper på grund av deras mer våldsamma handlingar kan ha 

haft en negativ påverkan, en negative radical flank effect, som istället gjort att kampanjen 

tappade det utomstående stödet och blev en mer illegitim kampanj utan momentum.  

          

Under 2017 fortsatte protesterna mot höjda avgifter runtom i landet, men det momentum som 

kampanjen en gång hade finns idag inte kvar. Under år 2015 och 2016 var den mesta 

nyhetsrapporteringen som mest runt oktober månad då protesterna nådde sina toppar, men 

under år 2017 har rapporteringen om Fees Must Fall varit knapp även om det funnits notiser 

om diverse protester och avbrott i undervisningarna. Den rapportering som förts under detta år 

har mestadels handlat om hur politiska partier förhållit sig till en avgiftsfri högre utbildning, 

samt att vissa partier visat sina sympatier för de studenter som åtalats under protesterna. Att 

nyhetsrapportering riktat in sig mer på de politiska aspekterna, snarare än demonstrationerna, 

kan relateras till det kommande val år 2019 och att partierna vill locka väljare. Kampanjen har 

i sig inte syftat till att vara opinionsbildande i form av ett politiskt valbart parti, men genom 

sin existens har de indirekt påverkat det politiska klimatet till att deras fråga är 
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opinionsbildande. Den dynamiken mellan kampanjer och demokratiska system beskrivs i 

protest policing, då polisen är den förlängda armen av staten  (della Porta 1995:56). 

5. Diskussion 

Studiens syfte är att se hur kampanjer och stat interagerar, samt hur den strategiska dialogen 

ser ut inom kampanjer och stat. Detta har gjorts genom att analysera kampanjerna Fees Must 

Fall och Fund Our Future. Med studiens syfte som bakgrund har följande frågeställningar 

ämnats att besvaras; Hur ser relationen mellan sociala rörelser och stater ut, och hur 

påverkar var sidas val av strategier motpartens handlingsmönster? Samt; Vilka interna 

strategier inom kampanj respektive stat är mest framträdande? 

 

Utifrån resultatet går det att utläsa att kampanjerna i allra högsta grad samverkar med staten. 

Det finns en pågående dialog mellan dem som däremot inte ter sig i uttryck genom faktisk 

kommunikation utan snarare i symboliska handlingar.  Handlingarna har bestått av 

demonstranternas användning av symbolic damage och där staten svarat med repressiva 

metoder, exempelvis genom att polisen använt sig av metoden kettling vilket är en starkt 

ifrågasatt metod, som visserligen är effektiv i den mån att kontrollera en folkmassa men som 

visat sig vara våldsprovokativ. De symboliska handlingarna kan därför ses som bidragande till 

en våldsupptrappning. Båda parterna har därför en interagerande växelverkan, där den ena 

aktörens val av strategi påverkar den motsatta aktörens handlingsmöjligheter. Handlingarna 

visar även på respektive parts kapacitet att påverka och hindra den andre.  

 

Även om vi diskuterar aktörer i termer av demonstranter och polis som två skilda grupper, har 

det tydligt framkommit att inom dessa två aktörer finns splittringar gällande val av strategier, 

samt syn- och förhållningssätt. Inom kampanjerna är inställningen till våldsbruk inte unisont, 

utan det finns en tydlig uppdelning mellan studenter som både ställer sig bakom våldet men 

som också vill att det ska öka i intensitet. Det finns uppfattningar om att våld skapar publicitet 

vilket i sin tur gör att staten inte kan ignorera kampanjen. Både tidigare forskning och 

resultaten för denna studie visar på att de våldsamma demonstranterna fått betydligt mycket 

mer medial uppmärksamhet på bekostnad av de fredliga (Cammaerts 2013). Parallellt med 

den inställningen finns en annan uppfattning om att våld per definition är både oetiskt och 
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skadligt för demokratin. Den relationella debatten inom staten går att härleda till dimensioner 

av protest policing. För att få kontroll över folkmassorna använde polisen en repressiv 

hantering av demonstranterna. Inom staten för respektive land har det funnits uppfattningar 

om att polisens våld varit berättigat, men även att de repressiva metoderna inneburit faror för 

demonstranterna.  

  

I enlighet med Hess & Martins teoretiseringar om protest policing kan fall av övervåld och 

aggressiva metoder bidra till att det gemensamma våldet eskalerar (Hess & Martin 2006:250). 

Inom den statliga debatten fanns även tydliga teman av skillnader vad gäller samhällelig 

uppfattning hos olika aktörer inom staten, mellan vad som anses som berättigat beteende inom 

kampanjer. Det kan tolkas som olika syn på vad som får existera inom ett demokratiskt 

system. Poliser som aktörer blir därför tydligt, vilket medför att staten inte kan beskrivas som 

del av en enhällig samhällelig struktur utan snarare lika fragmenterad som kampanjerna 

(Wahlström 2011).  

 

Wahlström och Oscarsson har genom tidigare forskning visat på vikten av en öppen och 

pågående dialog mellan demonstranter och polisen. Detta har dock inte funnits i de båda 

analyserade kampanjerna. I Fund Our Futures tredje demonstration gav demonstranterna 

felaktiga uppgifter till polisen för att försvåra deras strategiska agerande, och försvårade 

därmed möjlighet till dialog mellan parterna (Taylor at al. 2010). Vid ett flertal tillfällen i 

Fees Must Fall försökte universitetsledningarna att skapa dialog och förhandling om löfte 

gavs att inget våld skulle användas, vilket demonstranterna menade var ett löfte de inte kunde 

hålla (Kalipa 2015). På grund av denna osäkerhet behölls den påtagliga polisnärvaron.  

Skillnaden här består av att de flesta demonstrationerna under Fees Must Fall skedde utanför 

universiteten, medan de under Fund Our Future samlades de flesta i centrala London. Detta 

innebär även att det faller sig naturligt att universitetsledningarna inte hade en lika aktiv 

förhandlande roll med demonstranterna i Fund Our Future jämfört med Fees Must Fall. Vad 

som kan utläsas i båda kampanjerna är att polisen tydligt markerade att de skulle göra vad 

som än krävdes för att få kontroll på protesterna. I Storbritannien resulterade det i att polisen 

använde metoden kettling, i Sydafrika använde de istället gummikulor, tårgas och 

distraktionsgranater mot demonstranterna (The Times 2010c; Nkosi 2016a). Vad som däremot 

skiljer sig utöver de olika våldsamma strategierna är att den brittiska polisen gjorde aktiva 

försök till att ha en dialog med demonstranterna i Fund Our Future, vilket överlag inte var 

fallet i Sydafrika. 
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della Porta och Atak menar att assistans till polisen i form av privata säkerhetsstyrkor, milis 

eller typer av civila volontärer är vanligare bland diktatoriska regimer (della Porta & Atak 

2015:127-129). Den Sydafrikanska polisen fick assistans av privata säkerhetsstyrkor (Nkosi 

2016b), vilket även tyder på hur ungt Sydafrika är som demokratisk stat. Slutet av apartheiden 

1994 blev startskottet för en ny och demokratisk stat. Det kan tänkas att övergångar mellan 

auktoritära regimer till demokratier är en långsam process, och användande av privata 

säkerhetsstyrkor kan tolkas som ett tecken på att en fullkomlig övergång till demokrati inte 

har skett. Här går det att se en betydande skillnad mellan kampanjerna. Den enda liknande 

tendensen är under Fund Our Future under ockupationen av Millbank då polisen i viss mån 

fick assistans av de fåtal inhyrda väktare som fanns på plats (Rayner & Roberts 2010). I 

Storbritannien har andra säkerhetsstyrkor inte varit lika närvarande som i Sydafrika under 

gällande kampanjerna, vilket kan relateras till att Storbritannien är en mer etablerad 

demokratisk stat än Sydafrika (della Porta & Atak 2015:129). Även det faktum att polisens 

reaktioner på demonstrationerna var av våldsam karaktär vid kampanjernas start resulterade i 

snabbt eskalerade våldsamma protester. Det är därför möjligt att tänka sig att en del av 

våldsamheterna under båda kampanjerna hade kunnat förhindras om parterna hade haft en 

öppen och pågående dialog (Wahlström & Oscarsson 2006:117). 

 

Detta måste även relateras till radical flank effect, vilket både måste förstås som teori men 

även ideologisk inriktning. Båda kampanjerna har samlat tusentals människor, och även om 

de radikala studenterna är i minoritet fungerar de som en symbolisk representation av 

kampanjerna i helhet. Det är framförallt kampanjernas mer radikala del som åstadkommit 

våldet, även om många studenter som inte hör till de organiserade våldsamma grupperna har 

varit med (Lewis & Sawer 2010). I enlighet med Haines tidigare studier om radical flank 

effect och hur de radikala grupperingar gav upphov till en positive radical flank effect 

medfördes ett ökat stöd till de mer återhållsamma grupperna. En markant effekt av det har 

däremot inte kunnat återfinnas i denna studies resultat.  

 

För Fund Our Future går det att se att de mer återhållsamma grupperna har hamnat i 

skymundan i relation till de radikala, något som slutligen även hände för de mindre radikala 

demonstranterna inom Fees Must Fall. Denna utveckling kan kopplas till negative radical 

flank effect. Staten tog avstånd från de radikala demonstranternas våld inom Fund Our Future, 

vilket indirekt kan tolkas som att de tog avstånd från kampanjens syfte. Liknande kan ses för 
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Fees Must Fall, som med tiden tappade momentum på grund av den strategiska inkonsekvens 

inom kampanjen vilket fick utomstående att ta mer avstånd (Lewis & Sawer 2010; Daily 

News 2015b). Det är däremot utifrån de samlade resultaten svårt att utläsa om frånvaro av 

negative radical flank effect hade gjort kampanjerna mer framgångsrika vad gäller infriade 

krav. Dock är det möjligt att det kan tolkas som att en positive radical flank effect uppkom 

under Fees Must Falls första år eftersom delar av kampanjens första krav tillfälligt infriades 

(Monama & Morrissey 2015). Med Haines studie i åtanke finns en betydande skillnad i 

kontrast till denna studies resultat, då de mer återhållsamma demonstranterna i båda 

kampanjerna hamnade i skymundan. Det kan tänkas vara en konsekvens av medias fokus på 

våldsamheterna (Cammaerts 2013). Radical flank effect är även sammanknutet med 

Wahlströms begrepp om activist knowledge. Kampanjernas interna splittring går att relatera 

till olika interna uppfattningar om hur kampanjer i ett demokratiskt samhälle ska fungera, 

samt varierande uppfattningar om staten och specifikt polisen. Det gäller även generella 

ideologiska uppfattningar om huruvida utbildning ska vara gratis eller om kostnaden bara 

behöver sänkas så att fler har råd med den (Wahlström 2011:35-36). 

  

I både Fund Our Future och Fees Must Fall kan vi se relationen mellan stor medial publicitet 

av de mer extrema handlingarna och händelserna, och vilka resultat det medfört. Det finns 

framförallt en diskussion om hur den negativa representationen i media kan påverka 

slutresultaten. Vi måste här därför särskilja mellan vad de splittrade grupperna vill 

åstadkomma. Den våldsamma gruppen menar på att våld ger publicitet vilket gynnar 

kampanjen, studenterna som förespråkar den fredliga strategin menar istället på att det är 

kampanjens trovärdighet som är avgörande i huruvida kampanjen kommer vara framgångsrik 

eller inte (Independent 2010b). Eftersom de existerar parallellt kan vi se liknande resultat som 

Cammaerts presenterar, att de våldsamma studenterna blir uppmärksammade och därför 

åstadkommer det som benämns som symbolic damage (Cammaerts 2013). Det blir därför 

svårt för de fredliga studenterna att förmedla en bild av kampanjen som trovärdig och därmed 

en kampanj som genom legitima medel vill åstadkomma politisk förändring.  

 

Som tidigare nämnt är det huvudsakliga målet med symbolic damage att öka en allmän 

medvetenhet och skapa debatt, en strategi där media har en stor roll då de är dem som 

förmedlar information till befolkningen. De är därför även i viss mån opinionsbildande i vilka 

delar av en kampanj som uppmärksammas mer än andra (Cammaerts 2013). Gällande Fees 

Must Fall under år 2016 samt Fund Our Future och dess nyhetsrapportering var det de mer 
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extrema protesterna och studenterna som fick mer utrymme än demonstrationer av mer 

fredliga karaktärer som enbart nämnts i förbifarten. Detta tyder på att symbolic damage som 

metod är en lyckad strategi då det tar upp mer plats i nyhetsrapporteringarna och således 

skapar en större debatt. I Fund Our Future riktas missnöje mot parlamentet och demonstranter 

ockuperar därför Millbank Tower som är den skyskrapa i London där det konservativa partiet 

Conservative party har sin partilokal (Rayner et al. 2010). För demonstranterna i Fees Must 

Fall är missnöjet riktat mot universitetsledningen, och demonstranterna för denna kampanj 

ockuperar universitetsbyggnader (Daily News 2015a). Vi kan uttyda att det för båda 

kampanjerna sker ett politiskt våld genom symbolic damage som metod riktat mot två 

institutioner som kan ses som typiskt symboliska för demonstranterna i respektive kampanj. 

Symbolic damage och dess effekter är därför komplext, då studenter menar att de måste vara 

våldsamma för att bli hörda och få igenom sina krav, men även om de får mycket 

uppmärksamhet så är risken stor att symbolic damage resulterar i uppdelningar mellan “det 

goda” och “det onda”. Denna typ av splittring, av de goda och de onda, är något som är tydligt 

i presentationen av de protesterande grupperna i båda kampanjerna (Cammaerts 2013). 

 

Ur resultatet kan det uttydas att symbolic damage är starkt kopplat till eventful protests. Det 

innebär att användningen av symbolic damage har haft en kausal effekt till olika signifikanta 

händelser som påverkat kampanjernas karaktär. I Fund Our Future har det varit tydligt att 

användingen av symbolic damage har förändrat de strategiska handlingsmöjligheterna, 

eftersom att demonstranterna i tidigt skede orsakade våld som både uppmärksammades och 

tvingade polisen till förändrade metoder. I Fees Must Fall har detta dock inte kunnat ses, då 

händelser som varit mer extrema i sin form inte har fått den mediala uppmärksamheten som  

kan tänkas att de borde ha fått. Det är däremot svårt att utläsa varför de inte 

uppmärksammades, och därför svårare att analysera om en strukturell förändring skett eller 

inte skett (della Porta 2008:28,30; 2014:30). 

          

Det bör belysas att denna studie inte har tagit hänsyn till eventuella historiska aspekter som 

kan ha haft en påverkan på hur samhällets syn på vilket våld som är sensationellt. Med tanke 

på att Sydafrikas demokrati är relativt ny kan det tänkas att befolkningen är mer vana vid 

statligt grovt övervåld än befolkningen i Storbritannien. Även aspekter av etnicitet som är 

sammankopplat till klass, och därmed utbildningsmöjligheter, har varit framträdande i framför 

allt Fees Must Fall. Till viss del har det funnits drag mediala debatter om etnisk 

diskriminering i Fund Our Future, men detta har inte fått något större gehör. Ovan nämnda 
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perspektiv och infallsvinklar är därför även möjliga framtida utvecklingar av denna studie. 

Vad som också skulle kunna vara aktuellt för en eventuell framtida forskning är att genomföra 

intervjuer med ledare för respektive part, det vill säga politiker, polis och kampanj. Dessa 

intervjuer skulle kunna bidra med djupare insyn i hur strategier diskuterats och valts, vilket är 

svårt att ta del av genom enbart analys av tidningsartiklar.  

 

Övergripande teman i resultaten har visat på att demonstrationer och den statliga hanteringen 

av dem är mångfacetterad och komplex, där den ena aktören inte kan analyseras utan att ta 

hänsyn till den andra. Det går inte heller att analysera respektive aktör som enhetlig i deras 

sätt att agera och tänka. Relationen mellan stat och kampanj och parterna som sådana måste 

därför granskas med hänsyn till att de varken är heterogena eller statiska. I en ständigt 

föränderlig och global värld är det därför av vikt att befintliga teorier bör anpassas bättre till 

sociala rörelsers dynamiska aspekter, eftersom rörelser är det som speglar samhället. 
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