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Sammanfattning 

I Chile har åtskilliga protester uppkommit under de senaste decennierna, i hopp om att 

återställa den jämlika samhällsstrukturen som förelåg i landet innan diktaturens uppkomst år 

1973. Under det senaste årtiondet har utbildning blivit ett föremål för intresse som år 2011 

ledde till att den studentdrivna rörelsens demonstrationer blev de största i landet. Syftet för 

den här uppsatsen var att studera faktorer som under historiens gång har lett till 

studentrörelsens uppkomst. McAdams teori om politiska möjlighetsstrukturer tillämpades 

vilken bidrog till att den första frågeställningen om hur rörelsen ledde till framgång samma år 

kunde besvaras. Syftet var även att med Benford och Snows teori om framing besvara hur 

rörelsen ramar in mål och krav för att kunna ge svar på den andra frågeställningen om hur 

aktivisterna ramade in kraven samma år. Totalt har resultat från sex stycken nätbaserade 

intervjuer använts som empirisk grund. Respondenterna är aktivister som studerar i Santiago 

de Chile och har medverkat i pingvinrörelsen 2006, samt studentrörelsen år 2011. Målet har 

varit att bidra till forskningen med en förståelse om hur man kan förena de båda teorierna som 

en möjlig förklaring till studentrörelsens framgång, vilket kan understödjas i såväl tidigare 

forskning som det empiriska materialet. Resultatet visar att landets historiska process har 

utvecklat rörelsen och dess framgång år 2011. Erfarenheterna från de tidigare protesterna kan 

ses som en inlärningsprocess vilket har ökat medvetandet bland studenterna och befolkningen. 

Första frågeställningen besvarades i förhållande till den diagnostiska ramen där orsaker och 

aktörer som beskylldes för problemet framkom. Den andra frågeställningen utgick ifrån den 

prognostiska ramen där de resultat som framkom av det empiriska materialet uppvisade att 

aktivisterna betraktar utbildning som en mänsklig rättighet som ska vara kostnadsfri och av 

god kvalitet. Användningen av taktikerna frame extention och frame transformation bidrog 

rörelsen med fler anhängare och skapade nya ramar där samarbete med andra organisationer 

startades. Samtliga faktorer ledde till framgång och studentrörelsen utvecklades från att ha 

fokuserat på studier till att bli en social rörelse.  
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1. Inledning  

Chile har präglats av åtskilliga protester under historiens gång i hopp om att återställa en 

samhällsstruktur som är jämlik för alla dess invånare. Landets ekonomi har kommit längst i 

utvecklingen inom Latinamerika, samtidigt som fördelningen av resurser och inkomster 

fortsätter att vara en av de mest ojämna fördelningarna i världen (Sehnbruch & Donoso, 

2011). Under det senaste årtiondet har utbildning blivit ett föremål för intresse.  

Sedan år 1990 har inga nya allmänna skolor växt fram av den orsaken att Pinochet innan sin 

avgång från makten införde LOCE-lagen,(Donoso, 2013; Guzman-Concha, 2012) vilken 

deklarerar att inga nya allmänna skolor får byggas.  Framförallt denna lag syftade man på att 

avskaffa under pingvinrörelsens protester år 2006. Kostsamma privatskolor ökade vilket 

bidrog till att studenterna fick vända sig till sina familjer för att lyckas betala för skolgången.       

Flertalet familjer kom att sättas i stora skulder vilket medförde missnöje som i sin tur 

orsakade att vuxna liksom barn deltog i protester. Protesterna utgör endast en del av de 

tillvägagångssätt som de sociala rörelserna i kamp för utbildning har kommit att använda sig 

av.  Den politiska strukturens krav syftade till att privatisera, vilket hindrade möjligheten till 

en jämn fördelning av resurser, vilket Avritzer menar är orsaken till att demokrati inte kunde 

inrättas (Avritzer, 2002: 76). Makten i en social rörelse utgörs av ett kollektiv som gemensamt 

agerar för att utveckla eller upprätthålla en i samhället relevant fråga, som generellt sätt 

förhåller sig till mänskliga rättigheter (Tarrow, 1998).  Utbildning är en sådan grundläggande 

mänsklig rättighet som alla ska ha möjlighet att ta del av och unga studenter i landet fortsätter 

att göra sin röst hörd.   

For protest to emerge, activists must believe that an opportunity exists, that they 

have the power to bring about change; and they must blame the system for the 

problem.  Looking at structural opportunities without considering the cognitive 

processes which intervene between structure and action can be very misleading  

 

Med detta citat refererar della porta och Diani till verk av Gamson och Meyer, samt Diani år 

1996(della Porta & Diani, 2006: 18). I enlighet med citatet beskrivs det av återkommande 

källor att sociala rörelser inte dyker upp oväntat eller utan några bakomliggande faktorer som 

orsakat dess uppkomst(Tarrow, 1998; della Porta & Diani 2006; Snow & Benford 1986; 

Loveman 1998).  
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År 2011 kom demonstrationerna att bli de största i hela landet på över 20 år och dessutom i 

hela Latinamerika (Guzman-Concha, 2012: 410, 414). Detta återspeglar vikten av rörelsen 

och är också ett skäl till valet att studera den för att få en insyn i hur det kom sig att rörelsen 

växte sig störst under detta år. En annan anledning till valet av ämnet är att den drivs av 

studenterna själva, som strävar efter en kostnadsfri rättighet som alla ska kunna ta del av. 

Rättighet uttrycks det som eftersom det är ett mål som hela rörelsen strävar efter tillsammans, 

i syfte av att skapa ett jämställt skolsystem (Somma, 2012).  Avsikten med studien är att 

undersöka vilka faktorer som bidrog till rörelsens uppkomst för att vidare studera hur rörelsen 

blev en framgång under 2011. McAdams teori om politiska möjlighetsstrukturer har ett stort 

värde i denna studie. I Chile ledde den politiska strukturen till möjligheter i förhållande till 

grannländerna(Avritzer, 2012; Loveman, 1998).  

 

Vid jämförelse med Uruguay och Argentina ses det tydligt att politiska möjligheter har funnits 

i Chile, där den katolska kyrkan har legat till stark grund för de sociala nätverk som har 

kommit att utvecklas i samhället(Loveman, 1998). Det andra syftet med uppsatsen är att 

genom Benford och Snows teori om framing besvara frågan om hur rörelsen ramar in sina 

målsättningar och krav. Enligt Benford och Snow skapas frames i syfte att ändra något, som 

ett redskap för att rama in det man strävar efter att uppnå. Dessa två teorier kommer sedan att 

kopplas ihop då frågeställningarna är förknippade med varandra. Denna uppsats är avgränsad 

till år 2011, vid den tidpunkten studentrörelsen (Movimiento estudiantil) fick en större 

spridning bland många människor både på nationellt liksom internationellt plan och medförde 

större skillnader i jämförelse med tidigare år. Pingvinrörelsen år 2006 kommer också att 

behandlas eftersom den nuvarande studentrörelsen utvecklades ur den. Andra faktorer av 

betydelse kommer att nämnas. Dock kommer dessa inte att behandlas lika djupgående med 

hänsyn till den avgränsade utrymmet. Studien är även begränsad till aktivisternas framing av 

de uppsatta kraven då detta är en fallstudie som behandlar hur rörelsen uppkommit, samt 

orsakerna till utvecklingen år 2011.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa påverkansfaktorer under historiens gång vilka har lett till 

rörelsens uppkomst år 2011. Detta görs för att vidare kunna svara på hur rörelsen har nått en 

framgång.  Dessutom är syftet att studera teorin om framing och hur aktivisterna ramar in de 

krav vilka bidragit till framgången.  
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Frågeställningarna i denna uppsats lyder:  

 Hur kan den chilenska studentrörelsens framgång år 2011 förklaras? 

 Hur ramade aktivisterna in sina krav samma år? 

Dessa frågeställningar går hand i hand eftersom sättet aktivisterna ramar in sina krav på får 

betydelse för om rörelsen leder till framgång eller misslyckande.  

1.2 Begreppsförklaring 

Begreppen frames och framing behålls på originalspråket av den enkla anledningen att de bör 

skiljas från en generell beteckning av ramar och inramning vilka kan förvirra läsaren i 

uppsatsens tidigare forskning och bakgrund. I analysen förekommer dock begreppet ram och 

inramning vilket också blir tydligare i detta kapitel i förhållande till de använda ramarna.  

Politiska möjlighetsstrukturer(också kallat politiska möjligheter) och politiska strukturer 

kommer att uttryckas som motsatser där den förstnämnda inbegriper möjligheter som uppstår 

i ett samhälle och den senare innebär att dessa möjligheter inte finns på grund av politiska 

strukturerna(avser politiska institutionerna). Vid tal om deltagare, aktivister, studenter och 

respondenter åsyftas de personer vilka aktivt deltar i rörelsen, där även urvalet ingår. 

Manifestationer utförs i olika omfattning. Demonstrationer och manifestationer kommer att 

behandlas synonymt
1
. En rörelse och en social rörelse utgör här samma sak. Likaså används 

regering, ledning och styre parallellt med regim samt diktatur i denna uppsats. Begreppet 

framgång
2
 avser resultaten begränsade till demonstrationerna under år 2011 vilka kom att 

uppmärksammas eftersom de medförde förändringar som inte varit möjliga på årtionden. 

Beteckningen innebär således inte att vägen slutar där eller att systemet i stort har förändrats 

då långt ifrån alla krav är bemötta. Vidare innebär ett misslyckande att inga kortsiktiga eller 

långsiktiga krav har uppfyllts.  

                                                 

1 Protester avser mindre former av manifestationer medan demonstrationer kan beskriva större 

händelser. Dessa kan i sin tur utveckla hela rörelser. Begreppen är viktiga att urskilja då dessa beskriver 

händelsernas omfattning. 

2 Antydan på en rörelse som ”lyckas” eller ”lyckades” och används synonymt. 
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1.3 Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel, där inledningen räknas som det första. I bakgrunden, kapitel 

två, ges en historisk återblick på Chile och dess politiska strukturer, pingvinrörelsen samt 

studentrörelsen fram till år 2011. I tidigare forskningen i kapitel tre presenteras innebörden 

sociala rörelser samt hur dessa når framgång eller misslyckas. Den teoretiska referensramen i 

kapitel fyra beskriver teorierna framing och politiska möjlighetsstrukturer följt av en teori om 

en förening av bådadera. Därefter redogörs kapitel fem som utgörs av metod, där det också 

redogörs för de etiska aspekter vilka tagits hänsyn till. I kapitel sex presenteras det empiriska 

materialet och en analys av resultaten. I denna del och även i kapitel sju sker en återkoppling 

till de tidigare kapitlen. Avslutningsvis redogörs slutsatserna.  

 

1.4 Kontribution till uppsats 

Flertalet studier beskriver och förklarar studentrörelsens uppkomst och hur dess aktivister 

kämpar för sin rätt. Denna studie är ingen annan lik eftersom det är den första studien som 

använder frames och politiska möjlighetsstrukturer som en möjlig förklaring till 

studentrörelsens framgång år 2011. Studien är unik på så vis att den förenar dessa två teorier, 

applicerat på fallet i Chile vilket inte har gjorts tidigare. Av stor betydelse för studien är också 

att utbildning har ramats som en mänsklig rättighet. Vidare har ett unikt urval formats så väl 

som mer precisa, strukturerade intervjufrågor. Annorlunda uttryckt avser bidrag till studien att 

öka förståelse för de valda teorierna applicerade på fallet i Chile. 

2. Bakgrund  

I detta kapitel ges en historisk återblick på Chile. Sedan följer en presentation av politiska 

möjlighetsstrukturer vilka funnits i landet där den katolska kyrkan behandlas till att börja 

med. Efter detta följer en jämförelse mellan grannländerna vid samma tidpunkt. Vidare 

redogörs det för demokratiseringen i Latinamerika som följd av politiska strukturen.  
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2.1 Chile 

Chile är ett demokratiskt styre sedan år 1930, som kom att störtas under general Augusto 

Pinochets regering år 1973
3
. I mitten av 1970 kom landet att införa en nyliberalistisk politik 

vilket till en början medförde en ekonomisk tillväxt. Med åren kom den dock att skapa allt 

större klyftor i samhället trots att demokratin återinfördes i landet år 1989(Somma, 2012). Än 

idag är landets ekonomi stabilast i Latinamerika. Trots detta är resurser och inkomster de mest 

ojämnt fördelade i världen(Sehnbruch & Donoso, 2011).  Pingvinrörelsen, som låg till grund 

för studentrörelsen, kom att bli känd i världen under president Michelle Bachelets regering år 

2006. Ser man tillbaka på Chiles historia får man en förståelse för att detta kunde ha förutsetts 

(Loveman, 1998; Somma, 2012). Under studentrörelsen och i dagsläget styrs landet av 

affärsmannen Sebastián Piñera som har fått minst president stöd i landet sedan år 1990 (The 

Economist, 2011). Skolsystemet som infördes av Pinochet är ett av det svagaste på hela 

kontinenten där privatskolorna ökar och inga nya allmänna skolor har byggts sedan regimens 

fall. Dessa allmänna skolor är i dåligt skick och med bristfälliga resurser.  

 

Klyftorna finns från grundskola till högskola och för att kunna betala dessa höga kostnader för 

studierna finansieras dessa av någon i familjen. Tre fjärdedelar av universiteten är privata där 

endast 40 av 100 får möjlighet till en högre utbildning. Hälften av dessa avslutar inte sina 

studier på grund av de höga kostnaderna(Guzman-Concha, 2012:412; La Red, 2013).  Medan 

landet under 20 år har haft en hög och stabil ekonomisk bas har motståndet växt gentemot 

staten och alltfler människor i flera generationers led har deltagit i protesterna, vilka har 

utvecklat de största rörelserna i landets historia(Guzman-Concha, 2012). Med landets politik 

som grund har aktiva studenter i föreningar därför kommit att kalla sig för talesmän och valt 

att inte använda sig av en hierarkisk rangordning. Målet är att utbildning ska ses som en 

kostnadsfri rättighet som inte endast överklassen får tillgodo. Detta återspeglas i ett av de 

mest kända slagorden år 2011 lyder “Educación libre, gratuita y de calidad”
4
. Somma menar 

att det är en rättighet eftersom det är ett mål för kollektivet och inte för enskilda 

personer(Somma, 2012).  

 

 

                                                 

3 Diktaturen fortlevde fram till år 1990. 

4 Dessa ord uttrycker en allmän, kostnadsfri utbildning med hög kvalitet. 
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2.2 Politiska möjlighetsstrukturer i Chile 

2.2.1 Katolska kyrkan 

Loveman argumenterar för “High-risk collective action” där individer under politiska 

strukturen offrade sina liv för ett gemensamt mål. Sociala nätverk har haft en stor betydelse 

för politiska möjlighetsstrukturer i Chile genom historiens gång och kan spåras tillbaka till 

den katolska kyrkan vilken hade en essentiell roll under regimen. Dess breda nätverk kom att 

hjälpa många civila människor att undkomma den politiska strukturen som under denna 

period orsakade försvinnanden där en stor andel av befolkningen torterades och mördades
5
. 

Skälet till att detta stöd kunde återfinnas hos kyrkan var eftersom den inte fördömde 

regeringen offentligt.  Det militära stödet som erhölls av staten skedde diskret vilket medförde 

att händelserna inte hade kunnat förutspås(Loveman, 1998: 477, 490, 493). Nätverken bestod 

oftast av aktivister i mänskliga rättighetsorganisationer vilka arbetade tillsammans med 

kyrkan.  Stöd av chilenare från utlandet erhölls och genom hemliga vägar kunde man nå fram 

till den katolska kyrkan som i sin tur kunde förmedla ett budskap, skicka pengar till en 

anhörig eller smuggla ut människor ur landet, varav en politisk möjlighet öppnades.  

 

2.2.2 Grannländerna  

Denna typ av stöd ifrån kyrkan var dock inte lika fullt möjligt i grannländerna Uruguay och 

Argentina (Loveman, 1998: 493–494). Kyrkan i Uruguay var beredd att hjälpa till med stöd 

och resurser, dock fanns det ingen möjlighet. I Argentina fanns däremot möjligheten, men 

inget samtycke då kyrkan som en institution trodde på ledningen, vilket i sin tur hämmade alla 

chanser till att få stöd ifrån mänskliga rättighetsaktivister och övriga nätverk(Loveman, 1998: 

507–508). Den katolska kyrkan kom att arbeta med katolska partier och det katolska 

universitetet för att sedan utveckla beständiga rättighetsorganisationer. I Argentina och 

Uruguay erhölls inget stöd från dessa institutioner vilket också pekar på de framgångar i 

möjlighetsstrukturen som Chile hade genom det sociala nätverket (Loveman, 1998). Loveman 

belyser de avsevärt lika systemen i Chile och Uruguay innan regimens verkan. Dock var en 

urskiljande faktorn att Uruguay inte var lika religiöst och därmed inte hade en lika stark 

kyrklig bas att stå på i jämförelse med Chile.  De mänskliga rättighetsorganisationerna i Chile 

hade dessutom tydligare mål än respektive organisationer i Argentina.  

                                                 

5 Trots att stora delar av befolkningen tillfångatogs och torterades i Chile kom många att släppas. Morden 

var betydligt färre i Chile än i Uruguay och Argentina. 
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2.2.3 Demokratiseringen i Latinamerika 

Sedan andra världskriget har länder i Latinamerika upplevt makthavarnas oppositioner mot 

jämställdhet och mänskliga rättigheter vilket har lett till kollektiva ageranden där individerna 

ständigt sätter nya krav och arbetar mot det rådande förtrycket. Demokratisering brukar 

skildras som att ha undergått olika vågor där den första vågen ”utvecklades” i central och 

Östeuropa efter första världskriget, följt av en andra våg som utvecklades i Tyskland, Italien 

och Japan efter andra världskriget. Den tredje vågen av demokratisering, vilket ägde rum vid 

80-talets slut, inberäknar Latinamerika och Östeuropa (Avritzer, 2002: 11). Under 60-talet 

och två decennier fram bröt militära regeringar i Latinamerika mot mänskliga rättigheter på 

ett brutalt sätt(Avritzer, 2002; Loveman, 1998). Detta kom att bana väg för politiska 

möjligheter i Chile och Brasilien(Avritzer, 2002: 80). Han pekar på att orsaken till att man i 

Latinamerika inte lyckades att skapa en demokratisk allmän sfär är på grund av den politiska 

hybrida sfärens krav vars syfte är att privatisera samhället hellre än att tillgångarna fördelas i 

kollektivet(Avritzer, 2002: 76). I samband med liberaliseringen i Argentina, Mexiko och 

Brasilien trädde demokratiseringen i Latinamerika fram(O’Donnell & Schmitter, 1986: 79). 

Dock låg makten fortfarande i de auktoritära regimernas händer, vilka fortsatte dominera trots 

att allt fler politiska handlingar genomfördes under liberaliseringen (Avritzer, 2012). 

Liberaliseringen medförde att Chile och Brasilien hade chansen att ta bort de enväldiga 

makthavarna från styret och i Argentina kunde man ställa kravet om att ”los desaparecidos”
6
 

skulle komma tillbaka levande(Avritzer, 2002: 89; Loveman, 1998: 486). 

 

2.3 Movimiento pingüino 

År 2006 marscherade hundratusentals gymnasiestudenter i hopp om att genomföra ändringar i 

det segregerande skolsystemet, med kända slagorden ”Everything for them, nothing for us”. 

Pingvinrörelsen kom den att kallas eftersom studenternas skoluniformer kan liknas vid 

pingviner till sin färg och form. Rörelsen hade från början ekonomiska frågor i fokus som 

utvecklats under protester år 2001
7
. Kraven för mochilazo var att sänka transportkostnaderna 

för eleverna, ett krav som till slut kom att uppnås av undervisningsministeriet. 

Pingvinrörelsen har med mochilazo protesterna som grund lyckats avgränsa och inrikta 

                                                 

6 Står för ”de försvunna” och åsyftar de personer som fördes bort av militären i Argentina under regimens 

verkan under åren 1976-1983. Detta var ett krav som kom att få ändras när det offentliggjordes att dessa 

inte skulle komma tillbaka. 

7 Protesterna är kända under beteckningen mochilazo. 
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pingvinrörelsens krav på ett annat sätt än tidigare. I samband med att pingvinrörelsens 

deltagandeantal ökade kunde de utforma ett långsiktigt krav om avskaffandet av LOCE-

lagen
8
. Det var också då som alltfler personer anslöt sig till rörelsen efter att ha sett vilka 

resultat denna lag medförde (Donoso, 2013; Guzman-Concha, 2012).  Redan sedan mochilazo 

protesterna fanns en önskan om att avskaffa LOCE, dock hade inga koncisa krav utformats.  

Oräkneliga krav som studenterna har ställt på makthavarna har kommit att ignoreras. Den 30 

maj år 2006 deltog flera miljoner studenter i manifestationerna vilka också kom att bli en av 

de största sedan år 1990. Detta ledde till att dåvarande president Michelle Bachelet gick med 

på att bemöta rörelsens kortsiktiga krav
9
 (Donoso, 2013; Guzman-Concha, 2012). 

Pingvinrörelsen ledde till framgång i den bemärkelsen att den lyckades se till att makthavare 

och myndigheter vidtog åtgärder för att sätta fokus på utbildning. Det som kännetecknade 

denna rörelse var främst att den var studentdriven och att det inte rådde någon hierarki då 

deltagarna denna gång kämpade för mer specifika mål för hela kollektivet (Donoso, 2013). 

 

2.5. El movimiento estudiantil de Chile10 

Gymnasieeleverna i pingvinrörelsen och de universitetsstuderande i studentrörelsen strävade 

efter samma mål vilket innefattar en förändring i skolsystemet. År 2011 kom många av de 

studenter vilka deltagit i pingvinrörelsen att återinta gatorna efter att de hade avslutat sina 

eftergymnasiala studier, och denna gång hade de tydligare mål på lång sikt. Vid ett försök att 

få makthavarnas uppmärksamhet riktat mot frågan marscherade omkring 20 000 personer mot 

parlamentet den 21 maj 2011, i hopp om att presidenten skulle uppfylla de krav som ställdes 

(Somma, 2012). Som resultat av att kraven avvisades, då regeringen hoppades på att 

protesterna sakta men säkert skulle avta, stärkte deltagarna sin kamp mot rättvisan genom att 

anordna kraftigare protester. Detta var resultatet av vad Camila Vallejo
11

 tidigare i en 

                                                 

8 Beteckningen står för “Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza” eller “Organic Constitutional Law on 

Teaching”. En lag som Pinochet införde innan sin avgång, som deklarerar att inga nya allmänna skolor ska 

byggas. 

9 Pingvinrörelsens främsta begäran var förmånligare priser på skoltransportkort och att dessa skulle gälla i 

flera timmar samt PSU utan kostnad. PSU motsvarar ett urvalsprov som vidarestuderande studenter bör 

genomföra. 

10 Känd under beteckningen “movimiento estudiantil” i landet och står för ”Studentrörelsen i Chile”. 

11 Camila Vallejo är ett av rörelsens mest kända ansikten vars tidigare position var ordförande i CONFECH. 

CONFECH är den officiella studentfederationen i landet där åtskilliga universitet är inräknade, allmänna 

liksom privata. 
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presskonferens hade tydliggjort för regeringen skulle ske om de inte fick sina krav 

uppfyllda(Guzman-Concha, 2012). Regeringens avslag förargade deltagarna och ledde till att 

rörelsen växte sig allt starkare. Detta kom att leda till att nästan alla de allmänna universiteten 

i landet manövrerades av studenterna under en strejk, den 9 juni samma år. I Santiago hade 

140 skolor intagits sent under juli månad.  Den 16 och 30 juni hölls demonstrationer med över 

100 000 deltagare i huvudstaden, där bland annat Chiles landsorganisation (CUT), universitet 

och sekretariat representanter samt kända TV profiler var delaktiga. Även i andra städer i 

landet höll man möten och protester i samband med rörelsen. Alla dessa faktorer bidrog till 

den största rörelsen sedan slutet på 90-talet(Guzman-Concha, 2012).  

 

En välanvänd strategi som användes vid protest under regimen var cacerolazo, vilket innebär 

att befolkningen protesterar genom att slå på kastruller. Detta förekom för det mesta om 

natten i olika överklassområden. Cacerolazo protesterna bidrog till att mindre och kortsiktiga 

krav kunde införas i systemet(Guzman-Concha, 2012; Somma, 2012 ). För första gången på 

30 år hade man nu lyckats sätta krav på regeringen, vilket visserligen inte ledde till några 

grova förändringar, men ändå kunde uppnå kortsiktiga krav liksom utökning av studenternas 

bidrag samt sänkning av lånekostnaderna. Genom att aktivisterna demonstrerar på kända gator 

i storstäderna och utanför förvaltningarna är de alltid synliga. Studentrörelsen kom att nå ut 

till andra studenter i privatiserade skolorna i landet vilka också kom att delta och stötta 

rörelsen. Studenterna fick även med sig arbetare och miljöaktivister. Tillsammans kämpade 

dessa mot deras förenade krav som omfattade skolsystemet, och nu även miljö- och 

arbetsfrågor.  Eftersom utbildningen har kommit att bli kostsam och studenter liksom deras 

familjer blir skuldsatta, deltar även studenternas familjer i protesterna, varav även aktiviteter 

för hela familjen planeras. Enligt Guzman-Concha bottnar rörelsen i alla de händelser så som 

protester och krav som ställts genom historiens gång(Guzman-Concha, 2012: 404, 414). 

Vidare menar han att det inte finns en enda orsak till varför rörelsen blev så stor och att den 

istället utvecklades ur problem vilka redan fanns där i politiska strukturen. Dessa rörelser kom 

även att sprida sig på internationell nivå då protester genomfördes i flera delar av 

världen(Guzman-Concha, 2012). Rörelsen bidrog till lärdomen om att vara försiktig vid 

diskussion såväl som överrenskommelser med politiker vidare att protesterna inte skall 
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upphöra tills de ställda kraven har uppnåtts. I den chilenska tidningen El Mercurio uttryckte 

vicepresidenten i FEC
12

 Esteban Valenzuela, orden: 

 No aprobamos negociar con cualquiera que pertenezca a la clase política 

tradicional. Tenemos el ejemplo del año 2006 donde a nosotros, cuando éramos 

secundarios, se nos traicionó con estas mesas de trabajo y de negociación
13

(El 

Mercurio, 2011).  

Rörelsen är inte lika aktiv i dagsläget som den var under år 2011 och har förlorat många 

deltagare vilka inte längre ger sitt stöd eller har valt att anonymisera stödet(Somma, 2012).
 

3. Tidigare forskning  

I detta kapitel förklaras innebörden av sociala rörelser, dess uppkomst samt hur dessa leder till 

framgång eller misslyckande.  

 

3.1 Sociala rörelser 

Sociala rörelser har kommit att bli alltmer betydelsefulla i dagens samhälle och dess makt 

utgörs av ett kollektivt som gemensamt agerar för att utveckla eller upprätthålla en i samhället 

relevant fråga, vilket generellt sätt förhåller sig till mänskliga rättigheter (Tarrow, 1998).                         

To act collectively, people must believe that such action would be efficacious, 

i.e., that change is possible but that it will not happen automatically, without 

collective action (Oliver, 1989:14).   

Författaren menar att individer oftast går med i rörelser för att kunna få gemensamma 

tillgångar och möjligheter i samhället. Ett annat sätt att uttrycka det på är att individernas 

kollektiva deltagande bygger på en grund vilket innebär att de inte skulle offra sin kropp och 

själ endast för delta som en handling i sig. Rättare sagt deltar individer eftersom handlingen är 

grundad på ett val och dessa oftast har i alla fall en åsikt som de håller sig till när de ansluter 

                                                 

12 FEC är namnet på studentkåren i Universidad de Concepción. Universitet ingår i studentfederationen 

CONFECH. 

13 ”Vi kommer inte att förhandla med någon person från den traditionella politiska klassen. Vi har 

exemplet från 2006, när vi var gymnasielever och blev förrådda trots arbetsmöten och förhandlingar”. 
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sig till en rörelse (della Porta & Diani, 2006:3; Loveman, 1998; Snow et al. 1986; Tarrow, 

1998: 6). Sociala rörelser har ofta använts som ett verktyg för att demokratisera enväldiga 

regimer. Trots att media pekar ut många rörelser som hotfulla väljer rörelserna oftast andra 

strategier och satsar främst på interaktioner människor emellan. Dessa interaktioner utgör en 

väsentlig del av sociala rörelser och kan ske på många olika sätt, liksom genom petitioner, 

manifestationer och/eller allmänna möten(Giugni, McAdam & Tilly, 1999). En social rörelse 

kommer till när individerna känner sig förargade eller inte är nöjda med en eller flera frågor i 

samhället. Det är också viktigt att känna till att en social rörelse inte enbart förhåller sig på ett 

specifikt sätt, utan denna kan anta många olika skepnader vilka också kan kopplas till 

varandra. Eftersom en rörelse ofta är mångsidig kan den genom olika medel nå ut till fler 

individer och på detta sätt uppfylla flera krav (Tarrow, 1998:103–104).   

 

3.2 Framgång och misslyckanden  

Nu när en introduktion är given för innebörden av sociala rörelser såväl som det har 

redogjorts att målet för dessa är att bidra till en förändring i den politiska sfären är det av stor 

vikt att dessutom upplysa om när sociala rörelser kan ses som lyckade eller misslyckade.  Det 

är många faktorer som berörs och har en inverkan då en rörelse kan bestå av flera 

sammanlänkande grupper eller föreningar, vilka också tenderar att arbeta på åtskilliga sätt. 

Detta innebär att deltagarna kan ha olika syn på vad som är en framgång eller inte. Detta kan 

skilja sig från en rörelse till en annan, då dessa har olika mål och därmed sätter olika 

krav(Giugni, McAdam & Tilly, 1999). Enligt della Porta och Diani stöder de flesta sociala 

rörelser ett demokratiskt styre (della Porta & Diani, 2006). Under de flera årtionden som 

människor har kämpat på gatorna för att uppnå någon form av rättvisa har resultaten många 

gånger lett till framgång. Vid mindre lyckade tillfällen har deltagarna genom handlingarna i 

alla fall lyckats komma en bit på vägen. I frågan om en social rörelse lyckas eller misslyckas 

är det angeläget att urskilja på långsiktiga samt kortsiktiga följder. Kortsiktiga krav, liksom 

ändringar av policyer, tenderar att gå fortare fram medan långsiktiga, vilka kan röra 

förändringar inom olika inrättningar, generellt sett tar längre tid (Giugni, McAdam & Tilly, 

1999).  Chansen för att en rörelse ska lyckas minskar ju mer rörelsen är avskild från samhället 

och otillgänglig för dess individer(della Porta & Diani, 2006). En svårighet som sociala 

rörelser bemöter är när de ska begära sina krav då möjligheten är större att uppnå de 

kortsiktigamålen. Kortvariga krav riskerar dock att upphöra eller förändras medan de 

långsiktiga har en mer beständig karaktär. Däremot är det en invecklad process att uppnå 
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dessa långsiktiga mål på ett institutionellt plan. Enligt Giugni, McAdam och Tilly lyckas en 

social rörelse när den har uppnått åtskilliga krav som dess deltagare ställt. Vidare leder det till 

ett misslyckande om kraven inte uppfyllts (Giugni, McAdam & Tilly, 1999).   

4. Teoretisk referensram  

Detta kapitel är inriktat på de valda teorierna för denna uppsats. Benford och Snows teori om 

framing kommer att behandlas, följt av McAdams teori om politiska möjlighetsstrukturer. Till 

sist kommer en förening av dessa två teorier att beskrivas. 

 

4.1 Benford och Snows teori om framing 

Teorin om framing har valts eftersom den är av ansenlig sociologisk relevans vid studier av 

sociala rörelser, vilken har kommit att användas i en stor utsträckning(Benford, 1997; Benford 

& Snow 2000: 612).  Framing tenderar till sin karaktär att vara i ständig rörelse och även 

byggas på eller ibland ramas om (Mcadam, Tarrow & Tilly, 2001).   Begreppet framing kom 

först att användas av Erving Goffman som menade att aspekter i människors liv kan 

analyseras genom att man använder sig av olika metoder som ramar in dessa(Goffman, 1974). 

Denna teori har påbyggts av Benford och Snow som studerar detta på ett kollektivt plan
14

. 

Dessa kollektiva handlingar utgörs av en grupp individer vilka delar värde- och 

trosuppfattningar och gemensamt agerar utefter dessa i förhållande till de samhällsfrågor de 

avser att förändra (Benford, 1997; Benford & Snow 2000).  Frames skapas i syfte att ändra 

något, som ett redskap för att rama in det man strävar efter att uppnå. Det är också deras 

benämning som kommer att behandlas i denna studie.  Genom att studera på ett kollektivt 

plan kan man även behandla sociala rörelser utan att hålla sig på individnivå, något som 

Goffman tenderar att göra. Benford och Snow beskriver frames med orden:  

”an interpretive schemata that simplifies and condenses the ’world out there’ by 

selectively punctuating and encoding objects, situations, events, experiences, 

and sequences of actions within one’s present or past environment” (Snow & 

Benford, 1992:137).  

                                                 

14 Går under beteckningen ”Collective action frames”. 
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Enligt Snow et al. utgör framingperspektivet en essentiell del av sociala rörelser, vilket inte 

bör begränsas av dess deltagare. Framing innebär att man inom rörelsen inriktar sig på olika 

metoder och frågor vilka är viktiga under processens gång vid deltagande och/eller 

organiserande av exempelvis manifestationer. Vidare menar Snow et al. att de rörelser som 

tenderar att nå framgång gör det eftersom de har använt sig av sådana ramar som är starkt 

kopplade deltagarnas intressen, åsikter samt ideologier (Snow et al, 1986).  Två huvudsakliga 

ramar i framingprocessen är diagnostisk och prognostisk framing. I det fall då aktivisterna 

delar trosuppfattning om något i samhället kommer dessa att hitta individer eller faktorer att 

lägga skulden på (diagnostisk framing) så följer därav att åtgärder vidtas för att agera mot 

dessa. Det steg där en plan görs upp för hur problemet ska åtgärdas kallas för prognostisk 

framing. Prognostisk framing agerar för en större publik och förutsätter att flera aktörer ingår 

liksom deras motparter, organisationer och media (Benford & Snow 2000, 615–617).  

 

Benford och Snow redogör för fyra processer av frame alignment vilka ingår i kategorin 

strategiska processer och innebär att särskilda mål utformas och organiseras för att aktivt 

värva medlemmar och för att sätta rörelsen i verksamhet. Strategiska processer utgörs av: 

frame bridging, frame amplification, frame extention och frame transformation. Dessa 

taktiker kan användas på olika sätt i olika rörelser beroende på hur individerna i rörelserna 

väljer att rama in sina krav och mål, och är av stor vikt att ha kännedom om vid studier av 

sociala rörelser(Benford & Snow, 2000; Snow et al. 1986). De två senare kommer att 

behandlas i denna uppsats. Frame extention syftar till att gå utanför ramarna, vilket sker 

genom opartiska aktiviteter för att kunna dra till sig flera tänkbara anhängare. Inom gruppen 

har deltagarna ofta tydliga trosuppfattningar och värderingar vilka inte alltid är lika tydliga för 

de individer som befinner sig utanför kollektivet. Målet är då att genom att gå utanför dessa 

ramar, kunna nå ut till även andra individer. Vid användandet av frame transformation vidtas 

åtgärder för att ändra eller skapa nya frames, så kallad reframing, om det är så att de tidigare 

uppfattningarna och värdena inte längre når ut till fler individer utanför kollektivet(Benford & 

Snow 2000; Snow et al. 1986). Frame transformation utgörs av två inriktningar vilka är 

viktiga när man vill dra till sig fler deltagare till en rörelse. Dessa är transformation of 

domain-specific interpretative frames (som behandlas i denna studie) samt global 

interpretative frames, där den tidigare innebär att faktorer i individens vardag förändras, 

liksom sociala relationer, aktiviteter och status. Den senare syftar till grövre förändringar, till 

exempel att få någon att ändra religiös eller politisk uppfattning(Snow et al., 1986).  
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4.2 McAdams teori om politiska 

möjlighetsstrukturer 

Politiska möjlighetsstrukturer har i flera decennier haft en betydelse för studier av sociala 

rörelser och blir därför av stort värde för diskussion. En av de största försvararna av denna 

teori, som har kritiserats av många för att inte vara direkt påtaglig och alltför vidsträckt, är 

sociologen Doug McAdam. Enligt McAdam avgör politiska möjlighetsstrukturer vilken 

riktning rörelsen går och denna består av tre fragment; politiska möjligheter, inhemsk 

organisatorisk styrka, samt kognitiv frigörelse. Dessa tre steg i politiska möjlighetsstrukturer 

är vanliga redskap när studier av sociala rörelser och dess uppkomst bedrivs.  

 

Politiska möjligheter uppstår när många inom gruppen på något vis känner sig kränkta och 

därför ansluter sig till rörelsen. Detta förutsätter möjligheter i en beständig samhällsform som 

leder till en utveckling på lång sikt. I många fall kan detta även leda till att en rörelse bildas, 

vilket är denna första fas. Det andra steget i processen är den inhemska organisatoriska 

styrkan, som på lång sikt är essentiell för sociala rörelser. Denna innebär att de gemensamma 

tillgångarna som den politiska möjligheten har lett till fördelas bland deltagarna inom 

rörelsen. Tillgångarna erhålls genom att individerna har format och organiserat 

demonstrationer och kampanjer. Här ingår organisationer och institutioner som deltar i 

rörelsen och förstärker den.  I denna organisering kan fyra viktiga komponenter användas som 

redskap. Dessa utgörs av: deltagare, erkända strukturer för medmänsklig motivation, 

kommunikationsnätverk samt ledare. Kognitiv frigörelse kommer till hands när de två första 

stegen har trätt i kraft och rörelsen har bildats samt strukturerats upp. Det är i denna tredje fas 

som den kognitiva frigörelsen skapas vilket innebär att den utsatta gruppen blir medvetna om 

sin ställning i samhället och att de aktivt kan göra något för att förändra den(McAdam, 1982). 

McAdam går vidare med att påpeka att samtliga tre processer således är nödvändiga för att det 

kollektiva politiska handlandet skall uppfylla sina mål. Ytterligare en politisk process skapas 

då, shifting control response, vilket omfattar mål och strategier (McAdam, 1982: 59). 

Samtidigt som politiska möjlighetsstrukturer i sociala rörelser varierar är syftet att aktivismen 

är beständig, vilket också ökar chansen för rörelsen att lyckas. 
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4.3 Samband mellan framing och politiska 

möjlighetsstrukturer 

Vid studier av sociala rörelser har en förening av teorin om framing och teorin politiska 

möjlighetsstrukturer kommit att utvecklas under senare år(Benford & Snow, 2000:611; 

Giugni, McAdam & Tilly, 1999:227). Politiska möjlighetstrukturer har varit till stor nytta vid 

studerandet av olika fall. Dessvärre fallerar metoden att diskutera sociala rörelser på ett 

skäligt sätt. Målsättningar i politiska möjlighetsstrukturer är inte tydliga i förhållande till 

rörelsernas krav vilket oftast brukar leda till motgångar. Vänder man på det och betraktar den 

politiska strukturen vilken inte tagit till genomgripande tillvägagångssätt, leder även detta 

många gånger till ett misslyckande. De gånger politiska möjlighetsstrukturer inte räcker till 

kombinerar man teorin med ett nyare tillvägagångssätt och kan använda frames, som 

tillsammans med politiska möjlighetsstrukturer kompletterar varandra. Bristen med att enbart 

använda sig av frames kan dessvärre leda till att innehållet blir okoncentrerat och därmed 

otydligt(Snow et al. 1986). En annan brist är att denna teori om framing inte heller förmår att 

återge hur det kommer sig att dessa frames ibland leder till framgång och i andra fall inte gör 

det (Giugni, McAdam & Tilly, 1999: 228). Trots att dessa två fält arbetar i samma banor 

tillämpas de bättre i olika situationer. Medan framing fokuserar på krav och mål fokuserar 

politiska möjlighetsstrukturer på maktrelationer och institutionernas uppbyggnad (Giugni, 

McAdam & Tilly, 1999). 

5. Metod  

Följande kapitel redogör för de valda metoderna i uppsatsen, samt etiska aspekter, reliabilitet 

och validitet. Även avsaknader kommer att behandlas här. I denna kvalitativa studie har 

fallstudie använts som design. Detta är en lämplig design eftersom den i ett och samma fall 

behandlar särskilda och avgränsade frågor (Bryman, 2009) om studentrörelsen i Chile.  

 

5.1 Forskningsstrategi 

Uppsatsen är härledd ur en deduktiv ansats vilket uttrycker att forskningen är grundad i teori 

som slutligen leder till resultatet(Bryman, 2009). När ämnet för uppsatsen hade valts och 
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avgränsats, valdes teorier vilka fungerade som stöd för området eftersom det ansågs vara 

tillbörligt att utgå ifrån teorier redan från början.  

 

5.2 Urval och intervjuer 

Intervjuguiden med frågorna är utformade från grunden på spanska där språkkunskaperna som 

använts är på akademisk nivå.  Själva intervjuerna och all kommunikation genomfördes även 

på det språket. Trots att forskaren behärskar språket väl kan det skilja sig i ord och uttryck 

beroende på vilket land som studeras. Tanken var från början att låta en auktoriserad tolk ifrån 

institutionen för spanska, portugisiska och Latinamerikastudier göra översättningarna. Detta 

för att få så exakta översättningar som möjligt och öka trovärdigheten på studien ytterligare 

(Ahrne & Svensson, 2011: 52). Då ingen tolk fanns tillgänglig beslöt sig forskaren för att göra 

översättningarna självständigt. På grund av platsbrist kommer inte citaten på originalspråk att 

tas med i någon fotnot eller bilaga. Dessa finns dock till hands för den som önskar. Citaten är 

översatta på svenska i den mån att inga ord förvrängs eller förändras, vilket har orsakat att 

vissa delar inte är välformulerade på svenska, men samtidigt i enighet med hur respondenten 

svarat, vilket handlar om förmedlingen från ett språk till ett annat. Huvudsaken är här att 

innehållet framgår.   

 

Intervjupersonerna har valts genom ett snöbollsurval, som är en form av bekvämlighetsurval. 

Detta innebär att forskaren först tog kontakt med en person via en mycket aktiv och relevant 

grupp på det digitala nätverket Couchsurfing
15

. Detta nätverk ansågs vara passande för att 

komma åt populationen (Ahrne & Svensson, 2011:41) då det går att öppet se individers 

erfarenheter samt referenser från övriga medlemmar som varit i kontakt med personen. När en 

person som ansågs vara intressant för studien kontaktades, hänvisade personen i sin tur till fler 

tänkbara respondenter av intresse för studien. Samtliga personer i urvalet studerar eller har 

studerat på universitetet och har varit aktiva vid rörelsens start, vilket de mer eller mindre 

fortsätter att vara även i dagsläget. Genom kontaktpersonen fick forskaren tag på ytterligare 

fem personer som är väldigt aktiva inom rörelsen, vilka kunde hänvisa till ytterligare fler 

personer. Ahrne och Svensson talar om vikten av intervjuer som redskap och hur dessa har 

förmågan att förmedla känslor, normer och språk och att man får flera individers syn på en 

situation. Något som kan tänkas medföra en fara med denna metod är att de personer som 

                                                 

15 Kommunitet på nätet som erbjuder människor att utbyta eller dela med sig av bostad, kunskap och 

erfarenheter. 
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intervjuas ofta kan ha samma ställning i vissa frågor vilket kan bidra till att ytterst ensidiga 

perspektiv erhålls. Det finns mycket man missar genom att inte ha en direktkontakt, å andra 

sidan har det i denna studie varit en fördel med i förhand strukturerade intervjuer då det är 

mer specifik kunskap om sakförhållandet som önskas (Ahrne & Svensson, 2011: 56).  Detta 

är också skälet till varför snöbollsurval användes(Ahrne & Svensson, 2011; Bryman, 2009). 

Respondenternas geografiska läge är huvudstaden Santiago de Chile, vilket har inneburit att 

intervjuerna har fått ske per e-post(Ahrne & Svensson, 2011; 41). Det har funnits möjlighet 

till telefonkontakt via Skype men på grund av tidsskillnader har det varit besvärligt att 

anordna(Ahrne & Svensson, 2011:41). I bästa fall och om möjligheten hade funnits i denna 

givna stund, hade forskaren istället valt att närvara på plats.  Intervjufrågorna består av 21 

frågor och beräknas ta cirka 30-40 minuter att besvara beroende på hur väl detaljerad 

respondenten är i sina svar. Det må hända att det är väldigt många frågor som behandlas. Å 

andra sidan erhålls det mest relevanta för studiens syfte, vilket är skälet till varför mycket 

aktiva personer önskades till urvalet då dessa förmodligen har lättare att svara på frågorna och 

inte behöver känna sig besvärade eller att de inte förstår, med tanke på att frågorna behandlar 

sådant som de redan har kunskap om och utför i praktiken. 

 

5.3 Tillvägagångssätt och etiska aspekter  

Enligt vetenskapsrådet forskningsetiska principer bör hänsyn tas till fyra grundläggande 

punkter
16

, vilka har utgåtts ifrån genom uppsatsens gång. Nyttjande kravet avser att endast det 

empiriska materialet används för vetenskapligt bruk vilket har tagits hänsyn till.  För att nå ut 

till den valda populationen motiverades medverkandet genom att förmedla att studien kommer 

vara till nytta för båda parterna. Detta uttrycktes genom att påpeka att det finns ett intresse av 

att öka medvetenhet om situationen i utbildningssyfte, på samma sätt som aktivisterna själva 

är intresserade av att sprida informationen även på internationell nivå. Motivering till intresset 

av att skriva studien bidrog till ett urval som hänvisade forskaren vidare inom sina 

kretsar(Ahrne & Svensson, 2011). I enlighet med informationskravet kommer de respondenter 

som har bett om en återkoppling att få ta del av en sammanfattning av resultaten på spanska, 

efter att studien är fullständig. Studien har varit anonym med tanke på att situationen har varit 

känslig för några av deltagarna och det påpekades redan från början att det är en anonym och 

frivillig studie, i enlighet med samtyckes- och informationskravet. I intervjudokumentet som 

                                                 

16 Dessa utgörs av: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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utformats på spanska uttrycks det i inledningen: ”Debido al carácter anónimo de esta 

encuesta, espero que responda con sinceridad”
17

. I enlighet med samtyckes- och 

konfidentialitetskravet har åtgärder vidtagits för att personen inte ska identifieras. På så sätt 

har rikare information erhållits än vad som kanske skulle ha fåtts i ett annat fall.   

 

5.4 Avgränsningar 

Eftersom det är ett ganska brett område som studeras har det varit viktigt att avgränsas till en 

mindre grupp respondenter.  Totalt har sex stycken intervjuer använts som empirisk grund. 

Detta antal ansågs rimligt då chansen ökar att få någorlunda varierad information på 

personligt plan. Samtidigt kan ”säkrare svar” fås om många personer svarar på ett liknande 

sätt, vilket också är det som kallas mättnad.  Antalet räcker för att uppnå representativitet då 

inga jämförelser mellan olika fall kommer att tas upp i denna uppsats. För att närma sig en 

mättnad valdes en kombinera analys och intervjuer(Ahrne & Svensson, 2011).  

 

5.5 Empiriskt material 

Innan fältet av intresse kontaktades, samlades litteratur för att fördjupa kunskaperna inom 

området. Detta gjordes eftersom det är viktigt att ha någorlunda kunskap om fältet innan man 

beger sig in i det (Ahrne & Svensson, 2011). När all kurslitteratur hade studerats, påbörjades 

en planering av upplägget och intervju personerna kontaktades. En guide utformades långt i 

förväg, för att kunna skicka ut intervjufrågorna i god tid. Detta skedde en månad innan 

analysen påbörjades, för att vara säker på att få svar från ett lämpligt urval. Trots att dessa 

skickades ut i god tid tog det tid att få svar ifrån några av respondenterna. Det blev några 

enstaka bortfall, dock påverkade detta inte studien då tillräckligt många respondenter som 

besvarat frågorna grundligt redan erhölls
18

.  

 

 

 

                                                 

17 ”Med tanke på att enkäten är anonym till sin karaktär, hoppas jag på uppriktiga svar”.   

18 Tillgång till åtta utförligt besvarade intervjuer fanns samt ytterligare fem personer som kunde ställa 

upp. Dock valde forskaren att begränsa antalet till sex eftersom det redan fanns en märkbar mättnad, och 

meddelade de övriga som kunde tänka sig att medverka om att materialet redan var insamlat. Utöver 

detta förekom enstaka bortfall. Totalt sändes frågorna ut till 11 aktivister.  
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5.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

I en fallstudie brister ofta generaliserbarheten då det är svårt och till och med näst intill 

omöjligt att applicera samma genomförande och få samma resultat vid studie av ett särskilt 

fall. Detta innebär att de slutsatser som framkommit i denna uppsats inte går att dras i något 

annat fall. Avsikten med studien var inte heller att komma fram till en generalisering, utan i 

detta fall gjordes ett försök till att förklara dynamiken i rörelsen. För att stärka validiteten 

förklarades det för respondenterna att hjälp fanns nära till hands om de vill ha svar på något 

eller om något är otydligt med intervjufrågorna(Vetenskapsrådet, 2002). Med tanke på att 

materialet i undersökningen är känsligt kan ett sätt att stärka reliabiliteten på vara att 

genomföra en anonym undersökning, vilket har gjorts i detta fall. För att öka reliabiliteten 

ytterligare hade bilagor med översättningarna kunnat inkluderas, något som uteslöts på grund 

av begränsat utrymme. Forskaren har försökt att vara transparent med att använda koncepten 

av teorierna, något som måhända skulle kunnat operationaliseras annorlunda. Studien är i 

allmänhet replikerbar i den mån att liknande resultat kan dras av en annan forskare. Däremot 

kommer forskaren inte ha tillgång till en identisk population eller detta empiriska material. 

 

5.7 Kritisk reflektion 

Facklitteratur, hemsidor, nyhetsartiklar samt en dokumentär som har använts i studien 

återfinns i källförteckningen. Genom uppsatsens gång har förstahands källor använts
19

 då 

forskaren vill vara trygg med vetskapen om att det som skrivs förhåller sig till verkligheten.  

En brist som bör anmärkas är svårigheten med teorin om politiska möjlighetsstrukturer, som 

Benford menar inte är direkt påtaglig eller lätt att tolka i det sociala(Benford & Snow 2000: 

631).  Ytterligare en brist i politiska möjlighetsstrukturer är att den i allmänhet går att tillämpa 

vid studier av sociala rörelser, utan att ta hänsyn till aktivisternas åsikter och mål. Det saknas 

också teori om hur vissa rörelser når framgång medan andra inte gör det(Giugni, McAdam & 

Tilly, 1999: 227). Därför är det av vikt att rörelser studeras under en längre tid eftersom 

resultaten av alla protester, historiska skeden och förändringar i dess organisering och 

tillvägagångssätt då kan betraktas(Benford 1997: 417).   

                                                 

19 Med undantag i citatet i inledningen som är en andrahandskälla. Denna valdes att ta med eftersom den 

utförligt beskriver det som övriga givna källor (Tarrow, 1998; della Porta & Diani 2006; Snow & Benford 

1986; Loveman 1998) tar upp. 
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6. Resultat  

I detta kapitel analyseras det insamlade underlaget utifrån undersökningens syfte som är att 

kartlägga påverkansfaktorer i Chiles historia, vilka har bidragit till studentrörelsens uppkomst 

år 2011. Detta illustreras med en tidslinje följt av politiska möjlighetsstrukturer som 

utgångspunkt. Det andra syftet är att genom teorin om framing redogöra för krav som ställts 

under år 2011 och påvisa hur dessa har lett till framgång. Vidare besvaras frågeställningarna. 

6.1 Resultat av valda ramar och taktiker 

Figur 1. Tidslinje över betydelsefulla händelser 

 

 

I tidslinjen redogörs det för historiska bakomliggande händelser av relevans för rörelsens 

utveckling år 2011. Under linjen återfinns årtalen då händelserna inträffade samt följder dessa 

har medfört. Tidslinjen visar tydligt hur samtliga händelser är förknippade till och har 

utvecklats ur varandra. En banbrytande händelse var cacerolazo-protesterna som användes 

som strategi när befolkningen för första gången vågade göra motstånd mot regimen. Vidare 

kom denna strategi att användas flitigt under många olika protester. Under mochilazo- 

protesterna uppfylldes elevernas kortsiktiga krav och transportkostnaderna kom att sänkas. 

Protesterna banade väg för pingvinrörelsen år 2006 då denna studentdrivna rörelse blev känd 
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både nationellt liksom internationellt. Detta bidrog till att fler deltagare gick med, som till slut 

medförde att protesterna hade växt från protester till en hel rörelse. Med andra ord uppstod en 

möjlighet i den politiska strukturen.  Enligt citatet nedan uttrycker aktivisten betydelsen som 

pingvinrörelsens har haft för den nuvarande studentrörelsen där ”den” refererar till 

studentrörelsen:   

Från det att den uppstått med pingvin revolutionen, har rörelsen fått större 

betydelse och styrka att störta det nuvarande utbildningssystemet. I dagsläget 

har rörelsen ännu tydligare idéer – R3
20

 

År 2011 illustrerar i tidslinjen två händelser som inträffade parallellt där ordningsföljden inte 

har någon mening eftersom cacerolazo-protesterna utgjorde en del av studentrörelsen då 

deltagarna använde sig av denna strategi för att fånga makthavarnas uppmärksamhet och få 

dessa att lyssna. Dessa protester förde med en ökning av elevernas studiebidrag så väl som 

sänkning av deras studielån.  Vid detta lag hade många elever som deltagit i pingvinrörelsen 

börjat studera på en högre nivå och utvecklade studentrörelsen, vilken också kom att bli 

landets största rörelse sedan regimen. Nu hade eleverna lärt sig att utveckla kraven sedan 

pingvinrörelsen och kunde begära att få fler krav (långsiktiga sådana) uppfyllda. Eleverna 

lärde sig också att inte lita på makthavarna som gång på gång ignorerat deras krav under 

pingvinrörelsen. De lärde sig att agera självständigt och inte förhandla med makthavarna eller 

sluta protestera, till den tidpunkt då större förändringar sker i systemet.  En anledning till 

varför rörelsen betraktas som att ha lyckats är eftersom den utvecklades som mest under detta 

år. Utan rörelsens historia hade en framgång inte varit fullt möjlig eftersom de orättvisor som 

fortfarande finns i samhället är sådana som har varit beständiga i ett tiotal år, utan något 

utrymme för politiska möjligheter i den grad som protesterna förde med sig år 2011. Efter år 

2011 har protesterna fortsatt och många är fortfarande aktiva, samtidigt som många har tappat 

hoppet eller anonymiserat sitt stöd. Dessa faktorer visar att händelserna har utvecklats ur 

varandra och är ett viktigt underlag för att vidare i analysen förstå hur rörelsen kom att lyckas. 

Det är av vikt att notera att faktorerna har varit i en ständig process som möjliggjort denna 

framgång. Av stor betydelse är även att eleverna har genomgått en inlärningsprocess (learning 

process), som gjort det möjligt för dem att ta till fler taktiker liksom frame extention och 

frame transformation för att flera individer ska relatera och ansluta sig till rörelsen.  Nu när 

                                                 

20 R står för respondent och 3 innebär att det är respondent 3 som har svarat på frågan. ”R” följt av ett 

nummer, som visar vilken respondent som har svarat, kommer att stå efter varje citat.  
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syftet är besvarat utifrån de politiska möjlighetsstrukturerna ska användningen av 

diagnostiska samt prognostiska frames följt av taktikerna frame extension och frame 

transformation vidare presenteras, för att kunna besvara undersökningens frågeställningar. 

Dessa kommer även att relateras till politiska möjlighetsstrukturer för att försöka visa hur en 

förening av dessa teorier skulle se ut.   

6.1.1 Frågeställning 1 

Hur kan den chilenska studentrörelsens framgång år 2011 förklaras? 

Här kommer intervjufrågorna av relevans för denna frågeställning behandlas stegvis och på 

djupare plan. Detta kommer först att göras utifrån den diagnostiska ramen, vilken visar vad 

som orsakat problemet eller vilka aktivisterna klandrar för problemet. Den prognostiska 

ramen kommer att behandlas för sig själv och på djupare plan i den andra frågeställningen. 

Dock tas den även upp här, i kombination med den diagnostiska ramen eftersom det har 

förekommit fall där aktivisterna har gett både diagnostiska och prognostiska svar i en och 

samma fråga. Meningen med detta är att visa på att en medvetenhet finns och tydliggöra att en 

inlärningsprocess har skett, på såväl mikro som makronivå. Vidare påvisas taktikerna frame 

extention och frame transformation utifrån de citat där de visar sig. Frågorna i tabell 1 enligt 

nedan har används för att få svar på hur rörelsen var en framgång år 2011.  

Tabell 1. Frågor utifrån de diagnostiska och prognostiska ramarna 

 

 Känner du att rörelsen har bidragit till någon förändring? 

Naturligtvis, det är en förändring för samhället, i strukturella termer har inte 

många förändringar genererats inom utbildningssystemet, men i samhället blir 

det mer möjligt för varje gång, då det krävs deltagande och att systemets 

motsättningar kritiseras – R5 
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Citatet enligt ovan ger svar på om rörelsen har bidragit till en förändring enligt aktivisten. 

Utifrån den diagnostiska ramen går det att åskåda att något brister i skolsystemet. Det krav på 

deltagande som aktivisten talar om kan ses som en prognostisk lösning eftersom personen 

beskriver hur samhället förstärks genom att folk går med i rörelsen.  

 Har någon förändring skett i allmänhet?  

Denna fråga besvarar inte enbart aktivistens uppfattning, utan går djupare in på om någon 

förändring kan speglas även i samhället: 

Enormt, det har bidragit till att det chilenska samhället vaknat – R6 

Dessa två citat enligt ovan besvarar om rörelsen har bidragit till en förändring i allmänhet, 

vilket är viktigt eftersom svaret leder till hur en framgång skulle se ut och inte nödvändigtvis 

att rörelsen har lyckats. Eftersom mindre förändringar är enklare att uppnå förtydligades det 

att denna fråga gäller på kortsiktigt plan.  

 Skulle du säga att rörelsen har lett till en framgång? 

Vid frågan om respondenten tror att rörelsen har lett till en framgång, utifrån den prognostiska 

ramen, svarade samtliga respondenter ja i den bemärkelsen att det har funnits en ständig och 

aktiv kamp för förändring. Detta innebär dock inte att samtliga krav har uppfyllts:  

All manifestation, allt som visar på missnöje för att åstadkomma en förändring 

är en framgång, om det inte uppnås omedelbart, kommer kampen och 

uthålligheten att vara en framgång – R3  

Utifrån den prognostiska ramen återfinns lösningen i det medvetande som skapats då ämnet 

har kommit att diskuteras i hela landet i stort. Detta har skett genom taktiken frame extention, 

då aktivisterna även har lyckats nå ut till individer vilka inte påverkas direkt av situationen 

och lett till att även dessa bidrar med stöd:  

Ja det är en framgång, eftersom den kallar på ett land att kämpa för en 

förändring i alla chilenares liv. Vid marscherna deltar personer som inte har 

ekonomiska problem för att betala det månatliga, men visst tror de att folket 

som inte kan betala och har möjlighet, har dessa rätigheter. Vad jag menar, är 
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att den här rörelsen påverkar medvetandet hos stora delar av landet och är ett 

tema som diskuteras – R1  

Här menar aktivisten att de personer som deltar vid marscherna fastän de inte har ekonomiska 

problem och kan betala de månatliga kostnaderna tycker att det borde vara en rättighet för 

övriga individer i samhället då dessa borde kunna betala eftersom de har möjligheten. Dock 

påverkas de senares möjlighet på grund av att de höga lånekostnaderna överstiger andra 

kostnader.  En annan aktivist svarar att rörelsen har uppnått en del, och tycker att det har lett 

till framgång. Personen menar samtidigt att det inte är många ”saker” som har uppnåtts. Det 

tydliggörs även att pressen har haft en inverkan och är något som bör användas även i 

fortsättningen. I citatet framgår det också att rörelsen har sträckt ut sig på ett internationellt 

plan, genom strategin frame extention:  

Ja, på alla sätt. Man har arbetat, man har åstadkommit saker, få, men de har 

åstadkommits tack vare rörelsen och trycket av denna. Den uppnådde det 

initiala målet att sätta frågan om utbildningssystemet och även den chilenska 

skatten i debatt och den lyckades fånga uppmärksamheten inte bara hos 

chilenare, utan även i olika delar av världen. Men för att det ska vara en verklig 

framgång, bör man fortsätta kämpa med varandra för att uppnå de mål man vill, 

lika mycket på kort sikt som på lång sikt. – R4 

 Vad tror du är drömmen för rörelsen?  

Enligt nedan redogörs det för vad drömmen för rörelsen är ur aktivistens perspektiv. Detta 

visar även att framgången inte har kommit längre än år 2011 då drömmen återstår. Med andra 

ord behandlas drömmen på ett långsiktigt plan. 

En förändring går hand i hand med Enigheten, när olika sektorer av rörelsen 

förstår vikten av Enigheten kan vi gå mot en förändring som ännu inte har en 

tydlig riktning men jag tror att denna "dröm" som rörelsen har är allmän och 

kostnadsfri utbildning, även om det bör påpekas att det inte är det slutgiltiga 

målet för alla sektorer i rörelsen, det finns sektorer som kanske bara vill ha slut 

på vinsten så som andra vill ha slut på socialismen och sedan kommunismen, 

och på grund av denna heterogenitet inom rörelsen, är enigheten fundamental 

för att kunna kapitalisera kraven.  – R6 
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Detta kan även ses i citatet enligt nedan där fri utbildning av kvalitet har ramats in som en 

universell rättighet:  

Drömmen för rörelsen är kostnadsfri utbildning av kvalitet för alla som en 

universell rättighet, dit siktar man i det långa loppet – R4 

Vidare ger en annan aktivist svar på att konkreta förändringar bör ske för att uppnå drömmen:  

[…]i stort sätt är det att generera konkreta ändringar inom utbildningssystemet, 

men utöver detta att bidra till ett mer demokratiskt och delaktigt land – R5 

En annan aktivist ger, utifrån den prognostiska inramningen, ett svar på vad som skulle kunna 

förändras, samt förslag på tillvägagångssätt:  

Vi vet att våra krav inte kan bli verkliga på kort sikt, så därför måste vi gå 

genom små framsteg, detta genererar skattereformer som tillåter samling av 

nödvändiga fonder för att först reparera de nuvarande universiteten, och sedan 

kunna tillhandhålla kostnadsfri utbildning, men samtidigt bör förändringarna 

vara konkreta i form av finansiering, inte genom student kuponger, utan direkt 

finansiering till universiteten, det bör skapas en effektiv mekanism som 

certifierar kvaliteten på universiteten. Man bör även generera ett statligt 

nätverk av tekniska institut, eftersom alla dessa idag är privata och 

vinstdrivande. – R6  

 

Även denna aktivist (enligt nedan) ger svar på tänkbara vägar att gå för att uppnå drömmen 

om likvärdig möjlighet till utbildning för alla: 

Uppriktigt sagt är det att förändra den nästan föråldrade gamla lagen om 

utbildning som har brister i sin strategi, mot en med större tonvikt på det som 

betyder något, förbättra kvaliteten på utbildning och inte bara siffrorna som 

överförs år efter år. Kunna erbjuda möjligheten av tillgång till utbildning till 

varje student som uppfyller de förmågor och färdigheter för att kunna göra det, 

lämna åt sidan segregeringen av de som av ekonomiska skäl inte har möjlighet 

till den. – R2  
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I citatet enligt nedan ger aktivisten lösningar på hur rörelsen kan uppnå dessa mål. Här har 

taktiken frame extention använts då man har vidgat gränserna och nått ut till individer i alla 

åldrar (bland annat genom slagord och kampanjer som kommer redovisas i nästa 

frågeställning) och därmed förstärkt detta genom att skapa aktiviteter för vuxna så väl som 

små. O’Higgins enligt nedan syftar på en park i huvudstaden: 

På nationell nivå öppnades samhällets ögon, folket förlorade rädslan att 

manifestera som kröp sedan militärdiktaturen, man ser föräldrar och deras 

barn, mor- och farföräldrar, barn, i alla åldrar under marscherna, det såg man 

under år 2012 och största delen av 2011 då ett helt land från norr till söder 

stöttade fallet, det fanns även ett event som hette "500 tusen personer till 

O´Higgins på ett kostnadsfritt musikaliskt event som stödjer studentrörelsen, där 

familjer och grupper av vänner deltog och kom att överstiga mer än 700 tusen 

personer enligt vissa medier. – R4  

I nästkommande citat beskriver en annan aktivist möjliga lösningar. Här tydliggörs det att 

rörelsen även har nått ut till andra målgrupper liksom CUT och övriga sociala aktörer. I 

detta fall är det taktiken frame transformation som använts, vilket innebär att ett steg 

längre har tagits än taktiken frame extention, där man nått ut till exempelvis elevernas 

familjer som kan relatera till sakförhållandet, och istället nått ut till aktörer som inte är 

direkt kopplade till studentrörelsen. Man har med andra ord lyckats skapa nya ramar 

genom strategin frame transformation:  

Fortsätta med demonstrationerna på gatorna, kulturella demonstrationer, 

generera debatter och informationsinsatser, och på alla sätt fortsätta i kampen, 

inte sluta med jobbet och göra det tills man uppnår målen, en kostnadsfri och 

kvalitativ utbildning som syftar till att skapa ett mer jämlikt och mindre 

segregerat samhälle. Enligt min personliga åsikt tror jag att rörelsen borde 

radikalisera sina protester i allians med andra sociala aktörer som CUT 

(Central Unitaria de Trabajadores) och Colegio de Profesores
21

för att i 

samverkan sätta igång ett tryck […] – R5  

 

                                                 

21 En organisation till stöd för lärare. 
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6.1.2 Frågeställning 2  

Hur ramade aktivisterna in sina krav samma år? 

I den första frågeställningen presenterades både diagnostiska liksom prognostiska frames för 

att tydliggöra vilka som beskylls för problemet och hur dessa kan lösas. Här kommer endast 

den prognostiska ramen att användas eftersom den andra frågeställning avser att förklara hur 

aktivisterna ramade in kraven år 2011. Med andra ord innebär det att frågeställningen enbart 

syftar till att belysa hur aktivisterna ramade sina åtgärder, det vill säga hur dessa fann vägar i 

strävan efter att nå sina mål, eftersom det redan har klargjorts vart problemet ligger. Frågorna 

i tabell 2 användes i denna analys.  

Tabell 2. Frågor utifrån den prognostiska ramen 

 

 

 Hur organiseras protesterna? 

Respondenterna tillfrågades att beskriva hur organisering av protesterna sker. Detta uttrycktes 

med orden:  

Relevanta myndigheter (Studenternas medlemsförbund, till exempel) 

sammankallar marscherna på öppna forum, och framförallt genom sociala 

medier, med meddelande om tid och plats för mötet – R1  

 Hur fungerar möten, lektioner, reklam inom rörelsen? 

En annan aktivist gav en mer detaljerad beskrivning om hur demonstrationerna planeras och 

hur kraven, bland annat i form av slagord, skapas:  

Protesterna anordnas huvudsakligen genom artikuleringen av de olika 

sammanslutningarna av universitetsstudenter i Chile, som är inkluderade i 

CONFECH (Confederación de estudiantes de Chile), där förslagen, 

handlingslinjerna och situationen diskuteras, marscherna är alltid inramade 

inom ett specifikt politiskt mål, och är inget som sker slumpmässigt. Utan detta 
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används för att sätta press på de verkställande eller parlamentet i specifika 

situationer, eller för att placera en fråga på den offentliga dagordningen och 

naturligtvis för att visa stöd och socialt engagemang som genereras av 

studentrörelsen. I själva CONFECH koordineras vilka slagord som ska 

användas och vilken karaktär marschen ska ha, det tilldelas uppgifter till vissa 

förbund för att de ska göra affischer eller reklambilder, men dessa bör avspegla 

själva samhället, eller så skapar studenterna själva propaganda med 

marschernas syfte. Det som återigen avslöjas är den transversella och sociala 

karaktären av studentrörelsen. – R5  

Ett känt slagord som användes under protesterna år 2011(och även idag) är: 

“Chileno, chilena, salgan a marchar, para que sus hijos puedan estudiar
22

”  –R2 

Detta visar att aktivisternas krav riktar sig till alla i befolkningen, då detta har utvecklats och 

lett till att fler personer deltar och det även anordnas aktiviteter för olika åldrar. 

 Vad tänker du när du hör ordet utbildning? 

Samtliga aktivister uttryckte på något vis att utbildning är en mänsklig och universell 

rättighet, när frågan ”Vad tänker du när du hör ordet utbildning?” ställdes. Detta är också ett 

sätt dessa aktivister försöker rama in kraven på. ”Den” enligt nedan syftar på rättigheten. 

”En universell lag, och som förstås som en sådan, på samma sätt som hälsan, borde 

det vara gratis och av kvalitet för vilken person som helst." – R1  

”En rättighet som varje land bör uppfylla, utan att studenten ska behöva åberopa 

externa enhetsmedel så som arbete eller lån av pengar för att kunna realisera den”    

– R2 

Nu när båda frågeställningarna har besvarats blir det uppenbart att dessa är förknippade med 

varandra, vilket också uttrycktes redan i inledningen. Denna kombination av processerna 

kommer att presenteras utifrån politiska möjlighetsstrukturer. Att studenterna inte längre är 

rädda för att göra motstånd går att stödja i citatet enligt nedan. Aktivisten talar också om att 

                                                 

22 ”Chileno, chilena, gå ut och marschera, så att era barn kan studera”, där chileno motsvarar en manlig 

benämning och chilena en kvinnlig.  
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regimen är orsaken till dagens skolsystem ser ut som den gör. Samtidigt uttrycks det i samma 

citat att rörelsen är mer än en studentrörelse, vilket visar att ramarna har vidgats och att även 

andra samhällsaktörer är involverade.  

Vi förlorar sakta rädslan att själva ta hand om det som andra beslutar om vår 

framtid. Studentrörelsen är inte bara för studenter, utan även en social rörelse, 

eftersom utbildning inte bara är formell, men den informella utbildningen är 

baserad på de paradigm som infördes från diktaturen. – R1  

I åtskilliga citat som behandlats i analysen kan en kombination av framing och politiska 

möjlighetsstrukturer speglas. Genom diagnostiska ramen erhålls information om vilka 

aktivisterna beskyller. På det sättet ramar de också in problemet. Den prognostiska ramen 

visar hur en lösning ramas in och kan i detta fall ses när aktivisterna kommer med förslag på 

hur man kan gå tillväga för att åtgärda problemet. Detta visar även att de politiska 

strukturerna under regimen var ett hinder i politiska möjlighetsstrukturerna. När uttryck för 

rädsla inte längre finns, som respondent 1 också påpekar, kan en politisk möjlighetsstruktur 

ses eftersom studenterna aktivt strävar efter att skapa nya prognostiska ramar för att på lång 

sikt se förändringar i skolsystemet. 

6.2 Analys 

Politiska möjlighetsstrukturerna syns tydligare utifrån det empiriska materialet när man i 

efterhand plockar ut de olika komponenterna. Det första fragmentet i processen som McAdam 

talar om är politiska möjligheter. Studenterna i Chile har under många år varit förargade över 

skolsystemet och tagit tag i situationen genom protester och aktiviteter. Rörelsen har ständigt 

blivit större och starkare och utifrån olika frames och strategier resulterat i att den blivit störst 

i landet. Kollektivet har således funnits i flera år, dock i olika former där dessa har utvecklats 

från en rörelse till en annan. Politiska möjligheter har således funnits där, även om 

studenterna inte har lyckats nå fram hela vägen. Den inhemska, organisatoriska styrkan 

förstärks av komponenterna deltagare, erkända strukturer för medmänsklig motivation, 

kommunikationsnätverk samt ledare. Om deltagare, generellt sett, är aktiva inom en rörelse 

brukar dessa delta i protester och aktiviteter. I detta fall utgörs det empiriska material av 

individer som är mycket aktiva, vars familj och bekanta har varit aktiva inom rörelsen eller 

liknande rörelser. Deltagarna är dessutom individer i alla möjliga åldrar då studenterna har 

lyckats nå ut till fler individer genom frame extention och frame transformation vilket stärker 
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den politiska möjligheten. Erkända strukturer för medmänsklig motivation innefattar 

organisationer och institutioner som förenas och arbetar tillsammans med, i detta fall, 

studentrörelsen. Här ingår bland annat CUT, miljöaktivister och Colegio de Profesores som 

tas upp i det empiriska materialet. Kyrkan som beskrivits i kapitel två, har haft en betydlig 

inverkan på Chiles historia. Dock framkommer inte det med ord i det empiriska materialet där 

istället andra institutioner och sociala aktörer som har deltagit med stöd räknas upp.   

             Detta skulle kunna tänkas bero på att kyrkans relevans kan ha minskat, eller rent 

slumpmässigt då den valda populationen räknat in kyrkan bland de allmänna institutioner som 

nämnts, utan att specifikt referera till den. Kyrkan är trots allt en viktig grund till det sociala 

nätverk som uppkommit i samhället och räknas in både under fragmenten erkända strukturer 

för medmänsklig motivation liksom nästa fragment, kommunikationsnätverket. Varför denna 

institution är av stor vikt är eftersom dess nätverk var det starkaste under regimen, när all 

form av synlig motstånd inte tilläts(Loveman, 1998). Även om betydelsen har minskat i 

dagens chilenska samhälle ska man ha kyrkan i åtanke då denna har legat i grund för dagens 

nätverk. Inom kommunikationsnätverket verkar olika institutioner så som skolor, universitet, 

föreningarna vilka håller i organisering av protester och demonstrationer. Här ingår även de 

sociala medierna.  Ledarna utgör viktiga roller för att alla dessa delar ska fungera ihop. Det är 

en process där komponenterna är beroende av varandra. Undersökningen gjordes genom att 

med stöd från citat hämtade i det empiriska materialet belysa de diagnostiska och 

prognostiska ramarna för att vidare kunna besvara frågeställningarna.   

             Den första frågeställningen besvarades i förhållande till den diagnostiska ramen där 

orsakerna och det som beskylldes för problemet framkom. Här bekräftades allvarliga brister i 

skolsystemets olika plan. Detta visar också att ett problem finns i samhället i stort som är 

segregerat där resurserna är ojämnt fördelade(Sehnbruch & Donoso, 2011). Resultatet visar 

framför allt att landets historiska process har lett till att rörelsen utvecklats och att den har 

uppnått framgång(Avritzer, 2012; Loveman 1998). Detta har också kommit att utvecklas så 

väl nationellt som internationellt och erfarenheterna från de tidigare protesterna kan ses som 

en inlärningsprocess vilket har ökat medvetandet bland studenterna och befolkningen som 

aktivt fortsätter att protestera och finna nya vägar för att nå målen. Detta kollektiva agerande 

menar Tarrow är avgörande för en social rörelse(Tarrow, 1998).  Enligt Giugni, McAdam och 

Tilly lyckas en social rörelse när den har uppnått flertalet krav som dess deltagare ställt, vilket 

också var fallet i Chile under år 2011(Giugni, McAdam & Tilly, 1999). Det visade sig också 

att rörelser inte uppkommer i samhället av en slump(Tarrow, 1998; della Porta & Diani 2006; 

Snow & Benford 1986; Loveman 1998). Mer specifikt framgår det i kapitel 2, bakgrund, att 
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så inte var fallet med Chiles studentrörelse då den grundar sig i de historiska processerna. Den 

andra frågeställningen utgick ifrån den prognostiska ramen och de resultat som framkom av 

det empiriska materialet uppvisade att aktivisterna betraktar utbildning som en mänsklig 

rättighet, liksom att denna ska vara kostnadsfri och av god kvalitet. Tarrow menar vidare att 

en social rörelse ofta förhåller sig till en mänsklig rättighet, vilket också var något som 

rörelsen ramades in som av studenterna (Tarrow, 1998).  

             Genom att använda sig av taktiken frame extention, där aktiviteter anordnades för alla 

åldrar i samhället, fick rörelsen fler anhängare. Taktiken frame transformation bidrog till att 

nya ramar skapades och startade ett samarbete med andra organisationer. Rörelsen gick med 

andra ord från att handla om utbildning till att också intressera sig för arbets- och miljöfrågor, 

vilket bidrog till att rörelsen blev större och starkare. Detta menar även della Porta och Diani 

med att en rörelse som lyckas förutsätter att alltfler individer har tillträde till den(della Porta 

& Diani, 2006). Genom samtliga faktorer lyckades rörelsen. Det har tidigare inte hänt att en 

sådan rörelse utvecklats till att bli social. Eftersom detta leder till det bästa för samhället och 

inte bara handlar om den enskilda individen blir detta också en rättighet (Somma, 2012).  

             En koppling mellan de två frågeställningarna och de båda teorierna som uppsatsen 

utgått ifrån visar sig även i många av aktivisternas svar på några av de strukturerade 

intervjufrågorna. Detta visar sig dels när de besvarar frågan, dels bidrar med en lösning eller 

hittar ett problem att lägga skulden på, vilket också tyder på den medvetenhet som 

inlärningsprocessen har bidragit till.  Det kan tydligt skådas att de fyra komponenterna 

deltagare, erkända strukturer för medmänsklig motivation, kommunikationsnätverk samt 

ledare, som ingår i fragmentet politiska möjligheter i teorin politiska möjlighetsstrukturer, 

ständigt verkar gemensamt för utveckling. Resultatet har visat att utbildning sågs som en 

rättighet under år 2011, samt att aktivisterna verkade för att förändra systemet.  

             Det har också visat sig att dessa inte riktade in sig på specifika målgrupper utan att 

målet var att nå ut till alla som antingen påverkades direkt av den eller kände någon som 

gjorde det, eller som ville bidra sitt stöd till samhället i stort. Aktivisterna satsade på att få 

med familjer, organisationer, friskolor liksom privata, samt övriga institutioner. De försökte 

också att förhandla med makthavarna under flera år, vilket tyder på att aktivisterna även 

tidigare hade använt sig av frame extention. En viktig skillnad under år 2011, som inte hade 

inträffat tidigare och som utgör en faktor i förklaringen till varför rörelsen ledde till framgång 

var att studenterna inte längre litade på makthavarna då dessa genom åren har svikit dem. 

Genom att inte associera med dessa och inte ge upp protesterna kunde studenterna uppnå mål 

på kort sikt (El Mercurio, 2011). 
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7. Slutsats  

Det övergripande syftet med uppsatsen var att studera de faktorer vilka under historiens gång 

utvecklat studentrörelsen år 2011, med utgångspunkt i McAdams teori om politiska strukturer. 

Syftet var även att utifrån Benford och Snows teori om framing få svar på hur aktivisternas 

inramning av krav och mål bidrog till framgång detta år. Ett sätt som dessa gjorde motstånd 

på var genom att slå på kastruller i de rikaste områdena, under natten, eller utanför viktiga 

stadsbyggnader till några av de kortsiktiga kraven bemöttes(Guzman-Concha, 2012; Somma, 

2012 ). Detta utgör en del av inlärningsprocessen där studenterna har lärt sig av sina misstag 

och ständigt skapar, vidgar eller gör om ramar, något som inte anades innan forskningen 

genomfördes.  Målet har varit att genom uppsatsen bidra till forskningen med en förståelse om 

hur de båda teorierna kan förenas, som en möjlig förklaring till studentrörelsens framgång år 

2011, något som kan understödjas med den tidigare forskningen lika väl som det empiriska 

materialet.  Det empiriska materialet har utgjort en stor vikt i denna uppsats då den uttrycker 

med klarhet vart problemet ligger, vilka som beskylls och hur en lösning skulle se ut. Det har 

också bidragit med en ökad förståelse för hur aktivisterna organiserar rörelsen och 

strategierna vilket har varit till fördel då det har riktat studien åt det håll som avsågs och har 

medfört att frågorna som ställdes från början har besvarats. En annan fördel är att aktivisterna 

arbetar med att ringa in sina krav och mål på en daglig basis vilket också har gjort det lättare 

att besvara frågorna då de rör något som sker i deras vardag.  Denna studie har även bidragit 

med information om teorierna i kombination, vidare har det applicerats på fallet.  

 

7.1 Framtida forskning 

De svar som ställdes i början av undersökningen har besvarats och stöds av empiri så väl som 

tidigare forskning. Vidare skulle det kunna tänkas att en teoretisk förklaring till varför en del 

rörelser leder till framgång medan andra inte gör det borde utvecklas. I denna studie har 

forskaren förlitat sig på litteraturen som utgåtts ifrån, dock skulle ett annat förslag kunna 

tänkas vara att göra djupare forskning om Uruguay och Argentina för att därmed förstå 

skillnaderna och se utvecklingarna i länderna i förhållande till utvecklingarna i Chile.  
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