
 

 

 
 

Bråkmakare eller policyskapare? 
 

En innehållsanalys av Gula västarnas uttalanden i två franska 

dagstidningar  

 

Emelie Hägerström 
 

 

 
 

 

 

Kandidatuppsats, 15 hp 

Statsvetenskapliga institutionen  

Uppsala Universitet, VT 2019 

Handledare: Moa Mårtensson 

Antal ord: 12 936 

Sidor: 40 



 

Abstract 
 
When the French government decided to raise the fuel taxes hundreds of thousands of 

Frenchmen gathered to protest around the country, and the movement of the Yellow Vests was 

created. As the internal communication mainly took place over the internet, it allowed a 

leaderless structure where a large number of participants quickly mobilized. Researchers in the 

field of social movements argue that the formation of collective actions are fundamental for the 

survival of a movement. In this thesis, quotes from the Yellow Vests are studied as a form of 

opposition with the aim of investigating changes over time. By creating a tool of analyzing 

opposition from social movements, a quantitative content analysis is used to study 216 quotes 

of Yellow Vests in two French newspapers. The results imply that the news reporting of the 

Yellow describes the movement as having a relatively united external agenda with the desire to 

gain more direct influence over politics with the purpose of reducing the gap between the people 

and the elite. However, this agenda is given less attention as time passes. Instead, the focus 

shifts to dealing with questions about the use of violence and the role of leadership internally. 

This may indicate a weakening of the movement, yet there is still a maintenance of a strong 

willpower to continue mobilizing. 
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1. Inledning  

När det franska presidentvalet avgjordes år 2017 jublade många mittenledare och EU-

sympatisörer i Europa. Den nya presidenten Emmanuel Macron sågs som en typisk ambassadör 

för den öppenhet och kosmopolitism som Europa behövde i tider av en växande högerpopulism 

(Bjerström, 2017). Men med en inhemsk agenda om ett uppluckrande av välfärdsstaten och 

arbetsrätten samt en grön omställning i form av en skattehöjning på bränsle blev den franska 

opinionen snabbt lyhörd (Larsson Hultin, 2018b).  Hösten året därpå agerade många fransmän 

med hårdhandskarna. Syftet var att protestera mot en höjning av bränsleskatten, medlet var 

mänskliga vägspärrar och blockader av vägtullar. Proteströrelsen kom fort att benämnas under 

namnet ”Gula västarna” eller ”Les Gilets Jaunes” då dess igenkänningsfaktor låg just i bärandet 

av gula västar, som fransmännen enligt lag måste ha i sin bil. Västens tillgänglighet underlättade 

för mobiliseringen och vid demonstrationernas första dag samlades hundratusentals människor 

runt om i Frankrike (Larsson Hultin, 2018a).  

 

Ett par veckor senare annonserade den franska regeringen att de skulle backa från förslaget om 

att höja bränsleskatten. Beskedet sågs som en eftergift till Gula västarnas protester, men den 

progressiva rörelsens mobilisering stannade inte där. Bränsleskatten var för många droppen 

som fick bägaren att rinna över när det gällde acceptans för Macrons reformistiska anda och 

när ett förslag om att slopa delar av förmögenhetsskatten lades blev han känd som ”de rikas 

president”. Det blev fort tydligt att rörelsen efterfrågade mer än att motverka bensinskatten 

(Vanhainen 2018).  

 

“Den som är intresserad av sociala rörelser kommer förr eller senare till Frankrike” skrev 

Sidney Tarrow (1998:xiii) och åsyftade Frankrikes historia av uppror mot regeringar. I landet 

som har formats och präglats av en av tidernas största revolutioner, är det folkliga stödet för att 

nå politisk förändring via revolution än idag 39%. Samtidigt visar opinionsundersökningar att 

80 % av fransmännen anser att det finns stora spänningar mellan ”folket” och ”eliten” i 

Frankrike (Nguyen & Boutin, 2019). Kännetecknade för sociala rörelser i 

informationssamhället är att de fort kan mobilisera en stor massa människor som delar känslor 

av någon form av utanförskap. När alla är likvärdiga skapas en gemenskap som tillåter en lös 

maktstruktur inom rörelsen (Castells, 2015:252f). På senare tid har den här typen av sociala 

rörelser blivit ett allt mer förekommande sätt för människor att engagera sig politiskt, samtidigt 
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tacklar politiska partier problemet med ett sjunkande antal medlemmar (Norris, 2002). De nya 

formerna för politiskt deltagande är att betrakta som ett viktigt utryck av yttrandefriheten och 

tillvägagångssättet för hur en socialrörelse manifesterar sina åsikter är avgörande för dess 

chanser till politiskt inflytande (Tilly, 2003:203ff).  

 

Många menar att Gula västarna är en splittrad rörelse som inte kan placeras på den politiska 

skalan. Deltagare i protesterna tycks tillhöra såväl högerpopulistiska Rassemblement National 

som det franska vänsterpartiet (Frändén, 2018). Det åsido så vet vi att de via sina aktioner 

besitter en vilja till att bli hörda och skapa förändringar i samhället. Genom att studera 

uttalanden från gula västar i nyhetsmedia är syftet med den här studien att undersöka hur två 

stora franska nyhetstidningar porträtterar Gula västarna och hur denna rapportering förändras 

över tid. Då rörelsen är så pass ny har lite forskning om den hittills färdigställts. Den här 

uppsatsen fyller såldes en betydelsefull roll i att kartlägga framställningen av rörelsens 

uttalanden genom nyhetsrapportering. Lyfts citat där de innehållslöst kritiserar regeringen eller 

presenteras politiska alternativ? Vilka metoder framförs som viktiga för att bli hörda? 

Forskning om sociala rörelser pekar på att de genomgår olika faser vilka kan leda till att rörelsen 

radikaliseras eller institutionaliseras (Tarrow, 1998:148f). Gula västarna är fortfarande i ett nytt 

skede av en sådan cykel och dess öde ligger ännu i framtiden, men trots det är det intressant att 

undersöka om nyhetsrapporteringen bidrar till att ge en bild av att rörelsen går mot ett särskilt 

öde. Även om oppositionen från sociala rörelser inte genomgår samma politiska process till 

inflytande som den från partier, menar jag att det är intressant att betrakta uttalanden från sociala 

rörelser som en form av opposition. Följande fråga kommer att ställas:  

 

Hur har den franska nyhetsrapporteringen om Gula västarnas opposition förändrats över tid, 

med avseende på: 

- Typen av uttalande och politiska sakfrågor som kommuniceras externt? 

- Arbetsmetoder som formas internt?  

 

1.1. Disposition och avgränsning   

Tidigare forskning om politisk opposition och sociala rörelsers organisation i kombination med 

kunskapsläget om Gula västarna, utgör utgångspunkten för formandet av den här studiens 

analysram. Med sitt fokus på nyhetsrapportering om Gula västarna ger den här uppsatsen 

således ett viktigt bidrag i att systematisk undersöka ett nytt och relativt outforskat ämne. 
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Genom en kvantitativ och en kvalitativ textanalys av nyhetsartiklar har både uttalanden som 

berör politiska sakfrågor och uttalanden som berör rörelsens organisation urskilts. Analysen har 

följaktligen ett externt fokus som studerar uttalanden om hur rörelsen pratar om politiska 

sakfrågor och ett internt fokus som berör uttalanden om rörelsen arbetsmetoder. Tillsammans 

har de syftet att ge en bild av hur Gula västarna opposition genom nyhetsrapportering förändras 

över tid.  

 

Till grund för analysen ligger uttalanden från Gula västar under totalt fyra veckors 

nyhetsrapportering från de franska dagstidningarna Le Monde och Le Figaro. Uttalandena i de 

båda tidningarna har behandlats lika och ingen analys om skillnader i de två tidningarnas 

nyhetsrapportering kommer att göras inom ramen för den här uppsatsen. Vidare ämnar den här 

studien inte att förklara varför eventuella skillnader i tidningsrapportering kan uppstå över tid, 

syftet är snarare att kartlägga den bild av rörelsen som förmedlas genom citat i tidningarna.   

 

2. Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras först Gula västarnas framväxt och organisation som baseras på 

rapportering om rörelsen i nyhetsmedia. Det andra avsnittet redogör för den franska regeringens 

initiativ till att möta Gula västarnas protester. Där framkommer policyområden som bidrar till 

att forma analysramens externa fokus.    

 

2.1. Framväxt och organisation  

En viktig händelse i begynnelsen av Gula västarnas mobilisering var en namninsamling som 

skapades av Pricilla Ludosky, med syftet att forma kritik mot höjningen av bränsleskatten. På 

kort tid samlade den drygt en miljon underskrifter (Le Monde, 2018a) och fick stor spridning 

genom diverse grupper på Facebook. Namninsamlingen följdes av ett videoklipp där 

mekanikern Ghislain Coutard uppmanade folket till att sätta på sig sina gula västar och bege 

sig ut på gator och torg för att demonstrera. Den 17 november var den första dagen för protester 

och över 280 000 personer begav sig ut på gatorna där de protesterade, formade mänskliga 

vägspärrar och ockuperade rondeller. Mobiliseringen gick mycket fort och rörelsens protester 

skulle komma att fortsätta dyka upp varje kommande lördag. Protesterna visade sig fort bli 

våldsamma och vid slutet av februari hade elva personer omkommit i samband med 
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vägblockader och drygt 1700 demonstranter samt 1000 poliser skadats (De la Reguera, 2019).  

Vidare skedde en stor del av våldet i form av skadegörelse. Vid flera protester vandaliserades 

och plundrades butiker längst paradgatan Champs-Élysées i Paris. Protesterna kantades också 

av sammandrabbningar med polis, då stenkastning från våldsamma demonstranter möttes med 

vattenkanoner och tårgas från polisens sida (TT-AFP-Reuters, 2019).  

 

Något som har skapat en debatt hos Gula västarna är deras interna organisation. För att 

framkalla en seriös kontakt med myndigheter presenterade rörelsen en delegation av åtta 

talespersoner där initiativtagaren till namninsamlingen, Priscilla Ludosky, återfanns. 

Tillsammans med Eric Drouet, som också varit en framstående representant för rörelsen, blev 

hon i slutet av november inbjuden till ett möte med regeringen (Le Monde, 2018b). Med sig till 

mötet hade Ludosky och Drouet två politiska huvudförslag som var resultatet av en omröstning 

på Facebook. Det första innebar en sänkning av alla skatter och det andra att skapa ett 

medborgarråd med målet att ge medborgare mer direkt inflytande över politiken (Le Monde, 

2018c). Delegationen med de åtta talespersonerna sägs ha tagits fram genom en konsultation 

på Facebook, men det rådde en stor oenighet rörande rollen hos dessa talespersoner. Vissa 

menade att de representerade rörelsen medan andra ansåg att de var självutnämnda (Le Monde, 

2018b). Splittringen i rörelsen blev ännu tydligare när några personer från Gula västarna 

meddelade att de lanserade en kandidatlista till EU-parlamentet. Målet var att locka röster från 

dem som var missnöjda med de etablerade partierna. Utöver delade meningar kring 

representation rådde det även splittringar rörande politiska sakfrågor och det faktum att 

delegationen gick ut och fördömde våld vid protester (Le Monde, 2018:c). 

 

2.2. Regeringens eftergifter  

Beslutet som gav upphov till de mobiliserade protesterna i slutet av november innebar att 

bränsleskatten succesivt skulle höjas fram till år 2022. Beslutet motiverades genom att 

höjningen med 70% vara en respons på internationella prishöjningar på bensin och diesel (de 

la Reguera, 2018).  

 

Efter demonstrationerna i början av december annonserade miljöminister Francois De Rugy i 

en live-sänd Tv-debatt att regeringen skulle backa från förslaget om den höjda bensinskatten. 

Skattesatsen skulle förbli 64% och det återstod nu för regeringen att finna nya vägar för att 

uppnå en grön förändring utan att försämra köpkraften hos fransmännen (Vanhainen, 2018). 
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Som en reaktion på Gula västarnas protester och missnöje svarade presidenten också med att 

höja minimilönerna med 100 euro i månaden (Tano, 2018). Regeringens reformförslag ledde 

dock inte till Gula västarnas reträtt. Talespersonerna från Gula västarna som hade träffat 

regeringen ansåg att mötet var ett steg i rätt riktning, men rörelsen var ännu inte nöjd med den 

politiska utvecklingen. Diverse kravlistor började då att figurera på sociala medier. I början av 

december gick rörelsen ut med en officiell lista på 25 krav som innehöll allt från sänkt 

pensionsålder, till att Frankrike skulle lämna EU och förslag för minskade miljöfarliga utsläpp. 

Rent politiskt ansågs listan vara motsägelsefull och kräva omvälvande reformer. Dessutom 

förekom flera andra listor och ingen tydlig konsensus om vad rörelsen stod för tycktes råda. I 

samband med listornas publicering väcktes återigen debatten om vem som hade rätt att 

representera rörelsen och hur denna representation skulle se ut (Libération, 2018).   

 

Efter månader av protester från delar av franska folket meddelade Macron att han var 

intresserad av att lyssna på medborgarna och deras önskemål. Under tre månader startade den 

franska regeringen initiativet ”Le Grand Débat National” där fransmännen skulle få uttrycka 

sina önskemål och tankar kring politiken. Förhoppningen var att debatten skulle bidra med 

riktlinjer för policyförslag av nationell karaktär (Nossiter, 2019a). Vid konsultationens slut hade 

närmare 1.5 miljoner franska medborgare delgett sina åsikter (Nossiter, 2019b). För att delta i 

debatten kunde medborgare ansluta sig till lokala initiativmöten där de gavs möjlighet till att 

uttrycka sina ståndpunkter. Samtliga förslag samlades sedan på websidan för Le Grand Débat 

National, på vilken följande fyra huvudsakliga policyområden sedan strukturerades (Le Grand 

Débat National, 2019):    

 
1. Skatter och offentliga utgifter 

2. Statlig organisation och offentlig förvaltning 

3. Demokrati och medborgarskap  

4. Ekologisk övergång  

 

Initiativet kan ses som en eftergift till Gula västarnas protester. De policyområden som Le 

Grand Débat National har resulterat i är således relevanta för att analysera vad för policy som 

Gula västarna talar om när de för en opposition mot regeringen. Policyområdena från Le grand 

Débat National, i kombination med vad som har funnits i empirin, kommer att ligga till grund 

för utformningen av de externa vägvalen i den här studiens analysram.  
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3. Tidigare forskning om opposition och sociala rörelser 

I det här avsnittet ges en överblick av studiet om opposition och sociala rörelser, vilket är 

nödvändigt för att förstå vilka externa och interna vägval Gula västarna möter.  

 

3.1. Opposition 

Mig veterligen är det empiriska forskningsfältet som betraktar sociala rörelsers ageranden som 

en opposition tunt. I analysramen för den här uppsatsen utvecklas därför begreppet opposition 

för att kunna användas till att analysera uttalanden från Gula västarna som en form av 

utomparlamentarisk opposition.  Den största delen av forskningsfältet om opposition studerar 

den parlamentariska oppositionen som sker när ett parti opponerar sig mot sittande regering. 

Robert A. Dahl (1966) menar att opposition mot en regering närmast kan ses som ”det mest 

utmärkande kännetecknet för demokrati” (Dahl, 1966:18). Han ställer sig frågan hur mycket 

opposition som är önskvärt i en demokrati och var balansen mellan konsensus och 

meningsskiljaktigheter borde återfinnas (ibid:229). I undersökningen mäter Dahl mönster i 

opposition med hjälp av sex kriterier som bland annat belyser strategier, mål och 

konkurrenskraft (Dahl, 1966:332).  

Trots att opposition är en central byggsten i demokratin, har ämnet utöver Dahls forskning 

studerats förhållandevis lite inom statskunskap, det konstaterar Garritzmann (2017) som 

undersökt grader och typer av opposition i 21 demokratiska länder. Fokus i studien är på den 

parlamentariska oppositionen med syftet att undersöka dess institutionella möjligheter. 

Garritzmanns studie ger ett stort bidrag till forskningen om opposition då han har konstruerat 

ett verktyg för att mäta opposition empiriskt (Garritzmann, 2017:2f).  

Även Karlsson, Mårtensson och Persson (2017) har studerat opposition, men i kontexten av den 

svenska EU-politiken. Likt Garitzmann har de konstruerat ett verktyg för att mäta hur 

oppositionen ser ut och vad den innehåller. De utgår från Dahls definition av opposition som 

menar att det finns ett uttryck för oenighet riktad mot regeringen. Oenigheten som en opposition 

kan bestå av preciseras av författarna genom att tala om kritik mot regeringen eller att 

oppositionen presenterar alternativ till den förda politiken (Karlsson et al., 2018). 



 7 

Då Gula västarna inte sitter i parlamentet genomgår deras opposition inte samma formella 

politiska process som den som kommer från partier i parlamentet. De har således vägval att 

göra för vilka arbetsmetoder de ska använda för att framföra sin opposition. Gula västarnas 

främsta kanal till inflytande är genom att protestera på gator och att blockera vägtullar. 

Möjligheten till att få protestera mot en regering eller andra former av politiska etablissemang 

utgör en viktig form av politiskt deltagande för medborgare i en demokrati. Genom protester 

samlas åsikter från en större massa, vilka i många fall kan grunda sig i ett politiskt missnöje. 

Protesterna blir då ett medel för att visa på att folket besitter makten för ansvarsutkrävande av 

politikerna (Kriesi, 2012). Hur protesterna utformas och hur Gula västarna strukturerar sin 

organisation blir följaktligen avgörande för hur framgångsrik deras opposition är. Dessa former 

av vägval kommer att diskuteras vidare i följande avsnitt om sociala rörelser.   

 

3.2. Sociala rörelser 

För att förstå hur Gula västarna agerar i termer av organisering och metoder för att framföra sin 

opposition ges först en överblick av hur sociala rörelser har definierats i tidigare forskning. 

Sociala rörelser är ett brett forskningsområde som har studeras från såväl ett statsvetenskapligt 

som ett sociologiskt perspektiv. Det finns en stor mängd angreppssätt och teoretiska perspektiv 

för att förstå deras uppkomst, fortlevnad och verkan i så väl demokratier som icke-demokratier 

(Della Porta & Diani, 2015). Några av dessa perspektiv som jag bedömer är relevanta för att 

förstå Gula västarnas uttalanden kommer att presenteras.  

 

En bakomliggande faktor till framväxten av sociala rörelser är att de skapar incitament till att 

påverka för människor som inte själva inte har de naturliga resurserna till att förändra. Deras 

handlingarna sker då utanför samhällets institutioner (Wettergren & Jamison, 2006). Sidney 

Tarrow (1998) talar om det som en form av tvister, som uppstår när människor mobiliserar mot 

den politiska eliten (Tarrow, 1998:2). Wettergren och Jamison har i boken Sociala rörelser 

(2006) vävt ihop en mängd olika definitioner genom vilka ett par viktiga egenskaper har 

utkristalliserats. Grundläggande är att en social rörelse har ett kollektivt handlande som 

organiseras i någon form av nätverk med en gemensam föreställning av en viss fråga eller 

världsbild. Inom rörelsen råder en solidaritet och utåt finns det en konflikt, ofta med en 

etablerad institution i samhället. Slutligen krävs det också att protesterna visar på en viss 

varaktighet (Wettergren & Jamison, 2006:10f). För att klassas som en social rörelse betonar 

Tarrow (1998) vikten av upprätthållandet av ett kollektivt agerande mot en motståndare som 
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fundamental för att en social rörelse inte ska stanna vid att vara en revolt eller ett upplopp. 

Därför är det således viktigt att de ovannämnda egenskaperna är långsiktigt stabila (Tarrow, 

1998:4). Hur en social rörelse formar sitt kollektiva agerande är således ett viktigt externt 

vägval som kan avgöra dess fortlevnad och framgång.  

 

En stor del av forskningen om sociala rörelser studerar gemensamma mönster och hur rörelser 

förändras över tid. Flera forskare talar om ”rörelsevågor” som pekar på att intensiteten i en 

rörelse varierar över tid. I början sker en tillväxtfas där ett stort antal människor mobiliseras, 

för att sedan gå mot en nedgångsfas som karaktäriseras av en splittring (Wennerhag, 2017:295). 

Om en social rörelse lyckas med sina mål och institutionaliseras har den frångått sin funktion 

som social rörelse. Dock är det möjligt att en social rörelse kvarstår trots en viss grad av 

institutionalisering, om det sker i samverkan med andra rörelser som inte har institutionaliseras. 

I vilken uträckning en rörelse ska ha ett ledarskap eller samverka med etablerade institutioner 

är därför ett viktigt internt vägval som alla sociala rörelser ställs inför när de växer och utvecklas 

(Wettergren & Jamilson, 2006).  

 

Gula västarnas, varaktighet beträffande protester, bärande av västar, gemensamma mobilisering 

utanför samhällets institutioner och kritiserande av den franska regeringen, indikerar att de är 

att betrakta som en social rörelse. I kommande avsnitt utvecklas två av de interna vägval en 

social rörelse ställs inför.  

   

3.2.1. Ledarskap 

Flera tidigare forskare har enats om vikten av solidaritet och en gemensam identitet för att en 

social rörelse ska få genomslag för sin kollektiva agenda. För att det ska uppkomma krävs det 

att människorna i rörelsen erkänner och delar den gemensamma agendan (Wettergren & 

Jamison, 2006:10f). 

 

Sidney Tarrow (1998) tillhör dem som menar att ett sätt för att skapa en konsensus i en social 

rörelse är genom så kallade ”rörelse-entreprenörer” eller någon form av ledare. Vilken struktur 

och hierarki som tillämpas blir då avgörande för rörelsens utfall (Tarrow, 1998:4). Här gäller 

det dock att hitta en god balans. En allt för löst strukturerad rörelse riskerar att förbli primitiv, 

medan en rörelse med ett mycket starkt och framträdande ledarskap kan skapa oenigheter inom 

rörelsen, där vissa medlemmar riskerar att reagera negativt på hierarkin (Tarrow, 1998:123). 
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Massmedia kan här betraktas som en viktig kanal för sociala rörelsers förmåga att nå ut med 

sina budskap och rekrytera nya medlemmar. För relationen med media kan ledare spela en 

viktig roll i att rama in rörelsens ageranden och åsikter. De kan fungera som talespersoner som 

förser media med den information som rörelsen vill delge (Morris & Staggenborg, 2004:186).  

 

Ledarskapets roll hos sociala rörelser har dock ifrågasatts sedan internet kom att påverka sociala 

mediers framväxt i samhället. Det har öppnat upp för nya mobiliseringsstrukturer som har 

möjliggjort en lösare organisering och en avsaknad av tydliga ledarfigurer. Manuel Castells 

(2015) har forskat om hur sociala rörelser kommunicerar i nätverkssamhället, ett fenomen som 

ligger till grund för såväl Occupy-rörelsen som arabiska våren. Mobilisering via internet kan 

ske fort och sammansluta människor som av olika anledningar känner en misstro till auktoriteter 

(Castells, 2015:2f). Ett samhälles institutioner bygger på värderingar och normer hos 

människorna och i takt med nätverkssamhället och internets framväxt har individer fått en större 

makt att utforma och ändra sociala regler. Castells adderar ett mer kognitivt perspektiv på 

formandet av sociala rörelser då han ser dem som en samlad mängd individer vars känslor är 

det som triggar i gång de kollektiva handlingarna. Beslutsfattande i de nätverksbaserade sociala 

rörelserna sker ofta i grupper inom rörelsen vilket tillåter mer ledarlösa strukturer. Den 

horisontella maktdelningen bidrar till känslan av gemenskap. Det är betydelsefullt eftersom 

människor vågar överkomma sina rädslor genom samhörighet. När människor omvandlar sin 

rädsla till ilska blir de mer risktagande och benägna att delta i protester (ibid, 252f).  

 

Liknande forskningsresultat uppvisar Bennet och Segerberg (2012) som har forskat om 

kampanjen och proteströrelsen ”Put People First” och dess användning av sociala media vid 

mobilisering. Kampanjen bestod av en koalition av organisationer och NGO:s som 

mobiliserade mot sociala och miljöskadliga lösningar som ”business as usual” skapade för att 

tackla finanskrisen 2009. Proteströrelsens innehåll och agenda skiljer sig från Gula västarnas, 

men formerna för hur kampanjen organiserades är intressant för att förstå Gula västarnas 

ledarlösa organisation. Bennet och Segerberg (2012) pekar i sin forskning på relevansen av 

”connective actions” för att snabbt lyckas mobilisera ett stort antal människor. På bara ett par 

dagar mobiliserade Put People First 35 000 människor utanför ett G20 möte i London (Bennet 

& Segerberg, 2012:740). Över tid spred sig protesterna till många andra länder, där de på vissa 

håll totalt saknade anknytning till några formella organisationer. Exempelvis var ”Los 

Indignados” i Spanien organiserat helt fritt från inblandning av fackrörelser, partier och andra 

organisationer. Den lösa organiseringen till trots och utan någon formell ledare var protesterna 
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framgångsrika i att leverera en samlad agenda som förstärktes över tid. De hade också en god 

förmåga att använda sociala media, som Twitter och Facebook, för att dela sina budskap 

(ibid:741). Bennet och Segerbergs teori om connective actions samt Castells kognitiva 

perspektiv bidrar med betydelsefulla komplement till tidigare forskning om kollektivt 

handlande och vägval om ledarskap i sociala rörelser.  
 

3.2.2. Våldsanvändning vid protester  

Ett annat vägval som en social rörelse ställs inför och som har varit en stor del hos Gula 

västarnas protester, rör användningen av våld som medel till inflytande. Beträffande sociala 

rörelsers möjligheter att påverka politiken via protester, går forskningsresultaten isär. Å ena 

sidan pekar många forskare på att huruvida en rörelse lyckas påverka eller ej grundar sig i de 

yttre faktorerna i landet, det vill säga kontexten inom vilket rörelsen opererar. Att det finns 

människor som lyssnar på rörelsen, en instabil regering eller att en vältäckande 

mediabevakning, är exempel på kontextuella förutsättningar för att den sociala rörelsen får 

genomslag (Cress & Snow, 2000). Det kontextuella perspektivet har bidragit till mycket 

kunskap om protester, men många menar att sociala rörelsen i sig också är avgörande för hur 

den mottas. Charles Tilly (2003) anser att hur en social rörelse går till väga för att föra fram sin 

handlingsrepertoar är väsentligt för hur de kommer att bemötas av den politiska eliten och den 

stora massan (Tilly, 2003:203ff).  

Efter att en social rörelse har skapat sig en agenda gäller det att de använder sig av ”rätt” 

metoder och att de tillskriver rörelsen egenskaper som har goda chanser att accepteras och nå 

fram med sin agenda. Tilly menar att en demonstration som har många deltagare som är enade 

i sina åsikter, tillämpar värdiga metoder, inom vilka de är engagerade i och brinner för, har goda 

chanser till att bli framgångsrika (Tilly, 2003:203ff). Den egenskap som ligger närmast 

rörelsens beteende handlar enligt Tilly om ”värdigheten” och att demonstranterna är vältaliga 

och disciplinerade. En avsaknad av våld och ociviliserat beteende kan bidra till att skänka 

respekt och erkännande till rörelsen som underlättar för den att interagera med samhällets 

institutioner och auktoriteter (Tilly, 1994:13). Om en rörelse inte distanserar sig från våld finns 

det en risk att den tappar förtroende och medlemmar (Della Porta & Diani, 1999).  

Att användandet av våld leder till en social rörelses nedgång råder det dock delade meningar 

om och vad som är ett ”värdigt” beteende skiljer sig åt i olika länder. Hur metoderna kommer 

att mottas grundar sig dels i huruvida samhället uppfattar dem som acceptabla samt om de är 
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lagliga (Wennerhag, 2017). Stödet för Gula västarna har visserligen minskat över tid, men efter 

tre månader av demonstrationer låg stödet för rörelsen fortfarande över 50%, våldsamma 

kravaller till trots (Dabi & Dubrulle, 2019).  

4. Analysram 

Utifrån tidigare forskning om opposition och sociala rörelser har en analysram för den här 

studien formats. Syftet med analysramen är att lyfta fram och använda vissa aspekter från 

tidigare forskning som kan bidra till att besvara studiens frågeställning. Då Gula västarna är ett 

nytt fenomen och ingen tidigare studie av hur de porträtteras genom nyhetsartiklar har gjorts är 

analysramen till viss del också induktivt utformad, det vill säga att den utgår från vad som har 

hittats i empirin (Teorell & Svensson, 2016:276).  

 

4.1. Operationalisering av opposition från sociala rörelser   

För att besvara frågeställningen ”Hur har den franska nyhetsrapporteringen om Gula västarnas 

opposition förändrats över tid, med avseende på: typen av uttalanden och politiska sakfrågor 

som kommuniceras externt och arbetsmetoder som formas internt?” behöver begreppen 

operationaliseras. Med operationalisering menas att ett begrepp tilldelas en eller flera 

operationella indikatorer. Begrepp som finns i teorin görs då mätbara i empirin. Om 

överensstämmelsen mellan den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn är hög 

har studien en god validitet (Esaiasson et al., 2011:55ff). Begreppens definition kan antingen 

utgå tidigare forskning, eller skapas och modifieras av forskaren själv så att det passar för den 

aktuella studien (ibid:54).  

 

I analysramen kommer ett verktyg för att mäta opposition hos en social rörelse att utvecklas. 

Utifrån tidigare forskning och vad som har funnits i empirin kommer analysramen att betrakta 

opposition med ett externt fokus där typ av uttalande och sakfrågor mäts, samt ett internt fokus 

där arbetsmetoder om ledarskap och våldsanvändning studeras.  Den teoretiska definitionen för 

parlamentarisk opposition som Karlsson, Persson och Mårtensson (2017) utgår från i sin studie, 

kommer från Robert A. Dahl och betraktar opposition som ”ett uttryck för oenighet riktad mot 

regeringen” (1966). Definitionen är bred och passar väl att utgå från i den här studien, dock ska 

begreppet parlamentarisk opposition nu utvidgas till att beröra den som kommer från sociala 

rörelser. Opposition från sociala rörelser studeras i den här uppsatsen utifrån en analysram som 



 12 

sammanväger de operationella indikatorerna för opposition som Karlsson, Persson och 

Mårtenssons forskning har format, samt tidigare forskning om sociala rörelsers vägval. 

 

4.1.1. Politiska sakfrågor och typ av uttalande  

Analysramens externa fokus inkluderar variabler för uttalanden som handlar om åsikter kring 

regeringens politik. Dessa uttalanden har dels kodats efter ”sakpolitiskt innehåll” och efter ”typ 

av uttalande”, det vill säga personens åsikter i de politiska sakfrågorna. Utformningen av 

variabelvärden för politiska sakfrågor utgår från de fyra policyområdena i Le Grand Débat 

National och från vad som har hittats i empirin. Det har resulterat i fyra sakpolitiska 

variabelvärden. 

Det första området har fått variabelvärdet Det politiska systemets funktion och demokrati och 

berör ofta fundamentala demokratiska frågor så som yttrandefrihet eller demokratins 

utformning. Det kan här finnas uttalanden som kräver regeringens avgång eller som kommer 

med politiska förslag om mer direkt demokrati. Det innefattar dock ej osakliga uttalanden eller 

svordomar riktade mot specifika politiker. Det andra området har fått variabelvärdet Ekonomi 

och fördelningspolitik. I den här kategorin hamnar alla ekonomiska uttalanden av generell 

karaktär samt de som handlar om specifika ekonomiska frågor. Det fördelningspolitiska är 

relevant att ha med i och med den tydliga distinktion som fransmännen upplever mellan ”folket” 

och ”eliten”. Uttalanden kan här uttrycka att någon anser sig betala mer, men samtidigt får 

sämre förutsättningar. Det tredje variabelvärdet har kodats som Miljö och jordbruk. En stor del 

av dessa uttalanden berör bensinskatten men ett par andra förslag ges vilket gör det intressant 

att låta kategorin vara större än att bara inkludera skatten på bränsle. Slutligen har ett 

variabelvärde för Övrigt fått platsa i analysramens kodschema. För att alla analysenheter ska 

tilldelas en sakpolitisk variabel är det viktigt att variablerna tillsammans är uttömmande. Den 

sista kategorien innefattar således alla uttalanden som inte platsar i någon av de tidigare nämnda 

variabelvärdena och inkluderar politiska frågor som inte har varit vanligt förekommande, eller 

som är svåra att placera inom ett specifikt område.  

När sakpolitiskt innehåll har identifierats är nästa steg att bestämma hur personen i uttalandet 

pratar om den politiska sakfrågan. Begreppet ”typ av uttalande” utgår från Perssons, Karlssons 

och Mårtenssons (2017) variabelvärden kritik och alternativ. För att samtliga externa uttalanden 
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ska tilldelas ett variabelvärde för ”typ av uttalande” har även variabelvärdena stöd och övrigt 

lagts till i kodschemat.  

Den första typen av uttalande tar sig uttryck i form av en kritik. Opposition av det här slaget 

fungerar som ett sätt för partiet, eller rörelsen, att distansera sig från regeringen och den förda 

politiken. Kritiken kan grunda sig i ett strategiskt eller symboliskt fattat beslut för att väljarna 

tydligt ska veta att aktören i fråga inte håller med regeringen. Genom kritiken kan regeringen 

pressas till att behöva rättfärdiga sitt ställningstagande. I denna form av opposition lämnas inga 

förslag till vad regeringen borde göra istället (Karlsson et al., 2018).  

När opposition tar sig uttryck i form av ett alternativ till den förda politiken, kommer 

oppositionen med ett förslag till hur politiken istället borde föras. Enligt författarna är denna 

form av opposition ofta mer betydelsefull än den som endast lämnar kritik, då väljarna här får 

fler förslag eller politiska linjer att välja emellan. Denna form av opposition är således 

grundläggande för att en demokrati ska vara välfungerande (Karlsson et al., 2018).  

Då vissa uttalanden varken innehåller en kritik eller alternativ har variabelvärdena stöd och 

övrigt utformats. När ett uttalande kodas som stöd ger det medhåll till regeringens förda politik. 

Variabelvärdet övrigt täcker in samtliga uttalanden som inte platsar in i något av de 

ovannämnda variabelvärdena. Ofta kan det röra sig om uppmaningar eller konstateranden som 

är neutrala, utan någon värdering.  

4.1.2. Arbetsmetoder  
Uttalanden som inte berör externa politiska sakfrågor handlar om de interna vägvalen en social 

rörelse ställs inför. Då en social rörelse inte har samma formella process till inflytande som ett 

politiskt parti har, anser jag att de interna vägvalen om ledarskap i organisationen och 

våldsanvändning vid protester är att betrakta som arbetsmetoder för att framföra opposition. 

Operationaliseringen av interna arbetsmetoder utgår således från tidigare forskning om sociala 

rörelsers organisation och vad som har funnits i det empiriska materialet. Det har resulterats i 

de tre variablerna våldsanvändning, ledarskap och övrigt. Mobilisering vid protester och 

sociala rörelsers nätverksbaserade struktur betraktas i tidigare forskning som en viktig byggsten 

i sociala rörelsers organisering. Ett relativt stort antal uttalanden om när och hur protesterna 

äger rum har identifierats. För dessa uttalanden har variabeln övrigt varit användbar. Den 

variabeln inkluderar också andra typer av interna frågor som varken berör våldsanvändning 

eller ledarskap för rörelsen.  
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Uttalanden som lyfter våldsanvändning kan antingen tala ”för” eller ”emot” våldet. I vissa fall 

kan ett uttalande handla om våld utan att personen som är citerad framför sin personliga 

inställning till våldet. Dessa uttalanden har kodats med variabelvärdet ”neutralt” och handlar 

ofta om konstateranden eller upplysningar. Uttalanden som har kodats till kategorien 

våldsanvändning berör åsikter om våld vid protester. Det kan handla om våld som utförs av 

demonstranter eller våld från polisen.  

 

Variabeln ledarskap inkluderar uttalanden där åsikter om hur Gula västarna ska representeras 

framkommer. Den främsta debatten här berör rollen av rörelsens åtta talespersoner. Det kan 

också handla om att personen själv vill ha mer inflytande, dock är det inte att förväxla med 

externa uttalanden om att medborgare i allmänhet bör ha mer direkt inflytande över demokratin. 

Även inställning till ledarskap har kodats med ”för” ”emot” eller ”neutralt”.   

 

4.2. Kodschema  

I figur 1 redovisas analysramen i form av kodschemat som har legat till grund för 

kategoriseringen av det empiriska materialet. Ett kodschema med variabelvärden återfinns som 

bilaga till studien. I nästföljande avsnitt förklaras och motiveras valet av metod. 

 
Figur 1. Träddiagram av kodschemat 
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5. Metod  

Syftet med den här studien är att undersöka hur porträtteringen av Gula västarnas opposition i 

nyhetsartiklar förändras över tid med avseende på typ av externa sakfrågor och interna 

arbetsmetoder. Den här studien har således en deskriptiv ansats där valet av metod föll på den 

kvantitativa innehållsanalysen som komplimenteras med en kvalitativ textanalys. 

5.1. Val av fall  

Den här studien har en forskningsdesign i form av en jämförande fallstudiemetod, där 

jämförandet grundar sig på två tidsperioder. De stora fördelarna med fallstudiemetoden är att 

ett specifikt fall kan undersökas noga. Dess status som metod i forskning är dock omdebatterad 

då den medför en nedsatt förmåga till att kunna generalisera. Fallstudien kan emellertid bidra 

med att utveckla generella antaganden och teorier (Lijphart, 1971).  

 

Teoretiskt ger den här studien ett bidrag genom att utveckla en analysram för att förstå sociala 

rörelsers opposition. Teoribildningen appliceras på fallet Gula västarna, vilket bidrar med 

kunskaper om en rörelse som ännu är ny och relativt ostuderad. Att en rörelse av Gula västarnas 

storlek sker i Frankrike är dock inte helt förvånade. Opinionen i landet pekar på att viljan att 

förändra samhället via revolution är mycket högre än i grannländerna (Dabi & Dubrulle, 2019). 

Kontexten i vilket en social rörelse opererar kan dock inte enskilt förklara dess opposition. Gula 

västarnas organisation tyder på att den är ett fall av en nätverksbaserad social rörelse i 

informationssamhället. De stora spänningarna som Gula västarna upplever och hur de beskriver 

Macron som ”de rikas president” går i samklang med Manuel Castells (2015) betoning på 

känslor hos individer i nätverksbaserade sociala rörelser; ”If many individuals feel humiliated, 

exploited, ignored or misrepresented, they are ready to transform their anger into action, as soon 

as they overcome their fear” (Castells, 2015:14).  

 

Med anledning av kontexten och den interna strukturen skulle Gula västarna kunna ses som ett 

typiskt fall av en nätverksbaserad social rörelse som verkar under gynnsamma förhållanden. 

Det är fördelaktigt i den mening att rörelsen är så pass omfattande och att det finns mycket 

empiri att utgå från. Följaktligen kan resultat från denna studie bidra till att förstå förändringar 

i nyhetsrapportering hos populationen ”nätverksbaserade sociala rörelser i 
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informationssamhället”, i andra länder med liknande kontext som Frankrike, möjligen sociala 

rörelser i andra europeiska demokratier.   

 

5.2. Material och urval  

Valet av det empiriska materialet har gjorts utifrån vad som är relevant för att besvara studiens 

frågeställning. Då syftet är att undersöka förändringar om Gula västarnas opposition i 

nyhetsartiklar med avseende på: typ av uttalande, politiska sakfrågor och interna arbetsmetoder 

föll valet på tidningsartiklar med citat från Gula västar. För att minimera antal filter valdes 

franska dagstidningar, mer bestämt Le Figaro och Le Monde. Att just de två valdes beror på att 

de är två av de största tidningarna i Frankrike varpå Le Figaro beskrivs vara center-höger och 

Le Monde center-vänster (Mitchell et al., 2018). Ett lämpligt sätt att få tillgång till en stor mängd 

artiklar är att använda sig av databaser, exempelvis Factiva. Ett problem för den här uppsatsen 

uppstod då Le Mondes dagliga rapportering inte fanns tillgänglig i Factiva. Däremot visade sig 

respektive tidnings webbsida ha välutvecklade sökfunktioner där sådant som tid och ämne 

enkelt kunde avgränsas. Då syftet i studien är att undersöka om skillnader över tid kan urskiljas, 

ligger två tidsperioder till grund för det empiriska materialet. För att rymmas inom ramen av 

den här uppsatsen har totalt fyra veckors artiklar studerats. Period 1 innefattar artiklar från 

rörelsens två första veckor av protester, 15 november – 29 november. För maximal tidsskillnad 

representerar period 2 artiklar från 15 – 29 mars. Då avgränsningen av materialet föll på veckor 

är ett naturligt resultat att det inte finns lika många artiklar i de två perioderna. I Tabell 1 

redovisas materialet från de olika tidningarna och tidsperioderna.  

Tabell 1. Urval av tidningsartiklar 

Tidning Totalt antal: 15e – 

29e november 

Antal artiklar 

med citat: 15e – 

29e november 

Totalt antal: 

15e – 29e mars 

Antal artiklar 

med citat: 15e 

– 29e mars  

Le Figaro 119  27 128 13 

Le Monde 75 29 34 10 

Totalt 194 56 162 23 

I Le Mondes sökfunktion har den exakta frasen ”Gilets Jaunes” skrivit i sökrutan som avgör 

vilka ord som ska finnas med i artiklarna. Av artiklarna med innehållet ”Gilets Jaunes” var ett 

antal premiumartiklar. De har ej tagits med i urvalet på grund av otillgänglighet och tidsbrist. 
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Det är därför väsentligt att vara medveten om att premiumartiklarna skulle kunna ha en viss typ 

av innehåll som denna studie missar. I Le Figaros sökfunktion angavs ”Gilets Jaunes” dels i 

sökrutan men även som nyckelord. Att ”Gilets Jaunes” även angavs som nyckelord resulterade 

i en bättre träffsäkerhet vad gäller artiklar med innehåll om Gula västarna och med en större 

sannolikhet att innehålla citat. Trots denna ytterligare avgränsning i artikelsökningen är det 

ändå fler artiklar från Le Figaro. Då ingen analys om skillnader i uttalanden kommer att göras 

mellan de två tidningarna är skillnaden i antal inte det mest avgörande för analysens kvalitet. 

Att ha med två tidningar ger en större politisk bredd och har därmed goda chanser att fånga in 

olika typer av uttalanden.  

 

5.3. Kvantitativ innehållsanalys  

Till grund för studiens empiriska undersökning ligger en stor mängd tidningsartiklar inom vilka 

citat från gula västar har studerats. Huvudvalet av metod för behandling av materialet föll på 

den kvantitativa innehållsanalysen då den medför en systematik och är effektiv för att 

kategorisera och finna mönster i stora mängder material. Den kvantitativa innehållsanalysen, 

som leder fram till ett kvantifierbart resultat är också lämplig för att analysera skillnader över 

tid, då den skapar frekvenser som tydligt kan påvisa förändringar (Esaiasson et al., 2011:197). 

Vid användning av en kvantitativ innehållsanalys bryts det aktuella materialet ner med hjälp av 

ett kodschema. Kodschemat för den här uppsatsen utgår från analysramen och hittas i bilagan. 

Där förtydligas de variabler med tillhörande variabelvärden som presenterades i studiens 

analysram. Syftet med ett kodschema är att göra materialet kvantifierbart, varpå arbetet med att 

forma såväl relevanta som träffsäkra variabler blir av stor vikt (Bergström & Boreus, 2005:85).  

Analysenheterna i den här uppsatsen är uttalanden av Gula västar. Totalt finns det 216 

uttalanden i materialet varav 114 uttalanden rör de externa vägvalen och 102 uttalanden de 

interna. Samtliga uttalanden har tilldelats tre av varandra oberoende variabelvärden, ett värde 

på variabeln för typ av uttalande, ett värde på variabeln för innehåll och ett för tidsperiod. Ingen 

analysenhet har tilldelats två variabelvärden inom samma variabel. Det är således viktigt att 

variablerna utformas på så vis att det inte råder överlappningar eller risk för att en analysenhet 

inte kan tillskrivas något av variabelvärdena (Esaiasson et al., 2011:206)  
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När material studeras med en kvantitativ innehållsanalytisk ansats händer det att ett citat kan 

ha innehåll som kan platsa i flera variabelvärden. En lösning är då att dela upp citatet, en annan 

lösning är att tillskriva uttalandet det variabelvärde som får störst utrymme i uttalandet 

(Esaiasson et al., 2011:201). I den här studien har det senare angreppssättet valts då det kan 

vara svårt att dela upp citat då de ofta är relativt korta. I de fall där det inte har varit möjligt att 

avgöra vilken variabel som har fått störst utrymme har det kodats utefter vad som kommer först 

i citatet.  

 

5.4. Kvalitativ textanalys – tolkning av uttalandena   

Resultatet från kodningsarbetet som ligger till grund för den kvantitativa innehållsanalysen 

presenteras i analysen i form av tabeller och figurer. Då den här uppsatsen har en deskriptiv 

ansats och Gula västarna är en så pass ny rörelse är det även intressant att ge en djupare bild av 

uttalandenas karaktärer och egenskaper. Vad är typiska uttalanden för de respektive tidsperiod? 

Hur skiljer sig uttalanden av internt och externt fokus? Frågor av den här typen kräver ett mer 

kvalitativt angreppssätt där tolkningar från forskaren blir av stor vikt. Vid den kvalitativa 

textanalysen systematiseras innehållet genom noggrann läsning av delar eller helheten av ett 

material (Esaiasson et al., 2011:210). Inom ramen för den här uppsatsen kommer systematiken 

att utgå från den som har uppkommit från den kvantitativa innehållsanalysen men kompletteras 

med kvalitativa nyanser.   

 

5.5. Kritisk reflektion 

Graden av tolkning som kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys ger upphov till 

leder till att resultatet kan variera beroende på vem som gör undersökningen och hur noggrant 

den genomförs, det finns således ett reliabilitetsproblem. Ett sätt att stärka reliabiliteten är 

genom ett reliabilitetstest där en dubbelkodning av det empiriska materialet tillämpas 

(Esaiasson et al., 2011:207f).  

 

Med anledning av omfånget av analysenheter och de språkliga begränsningarna gjordes en 

dubbelkodning av hela materialet. Där mina franskakunskaper har varit bristfälliga har även 
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översättningsprogram och lexikon varit till stor hjälp. För variabeln tidsperiod rådde en full 

överensstämmelse vid dubbelkodningen men gällande innehåll och typ av uttalanden gjordes 

extra överväganden vid ett par uttalanden. Exempelvis var det ibland en fin linje mellan ”kritik” 

och ”alternativ” vid typ av externa uttalanden. Det har även varit fördelaktigt att ha med 

variabelvärdena ”övrigt” och ”neutralt” för att inte tvinga på analysenheter variabelvärden som 

egentligen inte passar. Trots dubbelkodningen är det möjligt att jag har missat uttalanden i 

tidningsartiklar som borde finnas med i kodboken. Det finns därför ett problem med 

reliabiliteten i uppsatsen, dock vill jag understryka att citaten ofta förtydligas genom 

användandet av citattecken eller andra tecken, vilket har minskat risken för att uttalanden av 

Gula västar har missats.  

 

En annan reflektion kring materialet berör det källkritiska kriteriet tendens som handlar om att 

en intervjuad person kan svara utefter vad den tror förväntas vara ”rätt” svar (Teorell & 

Svensson, 2016:106). Journalisternas intervjufrågor skrivs ofta inte explicit i texter så vi vet lite 

om hur intervjuerna gått till i termer av vinklade frågor och intervjuartekniker. Här stärks 

studien av att uttalandena kommer från två välkända och renommerade franska tidningar vars 

journalistik bedöms som tillförlitlig. Med anledning av detta är det intressant att studera vilka 

citat som tas med i tidningarna och i vilken grad dessa förändras över tid. Vidare är det också 

viktigt att poängtera att förändringar i nyhetsrapporteringen kan vara en direkt följd av faktiska 

förändringar i Gula västarnas protester. Det är således svårt att uppskatta huruvida förändringar 

i nyhetsrapportering är en följd av faktiska förändringar, eller en följd av att 

tidningsredaktionerna styr vinklingen av artiklarna. Den här studien avser dock att studera hur 

porträtteringen av Gula västarnas opposition ser ut och förändras över tid och ger inga ansatser 

till att förklara anledningarna till eventuella förändringar. 

 

6. Analys  

I det här avsnittet presenteras undersökningens analys. Under varje avsnitt presenteras ett 

resultat kvantitativt med en efterföljande kvalitativ analys där exempel på uttalanden med 

relevanta variabelvärden presenteras. Då citaten ursprungligen är på franska har jag själv 

översatt dem till svenska. I analysen refereras varje uttalande med hjälp av det unika ID-

nummer som det har tilldelats i datasetet. 1 

 
1 Datasetet har sammanställts i Excel och fås av författaren på begäran. 
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6.1. Externa vägval – sakfrågor och typ av uttalande  

I det här avsnittet presenteras uttalanden av Gula västar som har ett extern fokus med ett 

sakpolitiskt innehåll. Då det inte är lika många analysenheter i de två tidsperioderna görs ingen 

direkt jämförelse emellan dem för varje policyområde. Då skulle en majoritet alltid hamna i 

första tidsperioden då det finns fler uttalanden där. Analysen bygger istället på en studie av 

typen av opposition inom respektive tidsperiod. Därefter jämförs de två tidsperioderna med 

varandra. Resultatet visas i tabell 2.   

 

Tabell 2. Typ av externt uttalande i två tidsperioder 
Typ av uttalande 

  Period 1  Period 2 
 
 

Alternativ Kritik Stöd Övrigt Totalt Alternativ Kritik Stöd Övrigt Totalt 

Pol. System & 
demokrati 
 

(6) 
18,75% 

(18) 
56,25% 

(4) 
12,5% 

(4) 
12,5% 

(32) 
100% 

(0) 
0% 

(7) 
100% 

(0) 
0% 

(0) 
0% 

(7) 
100% 

Ekonomi & 
fördelningspol. 

(4) 
10,53% 

(33) 
86,84% 

(0) 
0% 

(1) 
2,63% 

(38) 
100% 

(0) 
0% 

(1) 
100% 

(0) 
0% 

(0) 
0% 

(1) 
100% 

Miljö & 
jordbruk 

(4) 
21,05% 

(15) 
78,95 
% 

(0) 
0% 

(0) 
0% 

(19) 
100% 
 

(0) 
0% 

(1) 
100% 

(0) 
0% 

(0) 
0% 

(1) 
100% 

Övrigt 
 

(1) 
11,11% 

(5) 
55,56% 

(0) 
0% 

(3) 
33,33% 

(9) 
100% 
 

(0) 
0% 

(5) 
71,43% 

(0) 
0% 

(2) 
28,57% 

(7) 
100% 

 

Det politiska systemet och demokrati  

Uttalanden som berör det ”poliska systemet och demokrati” är tillsammans med ”ekonomi och 

fördelningspolitik” vanligast förekommande. Det är också mest förekommande med uttalanden 

om det poliska systemet och demokrati i tidsperiod 1, inom vilken spridning av ”typ av 

uttalande” är störst. Det är det enda policyområdet där uttalanden identifierats i varje 

variabelvärde för ”typ av uttalande”. Något som är utmärkande här är att fyra uttalanden 

uttrycker ett stöd; en typ av uttalande som inte återfinns inom något annat policyområde. 

Samtliga av de stödjande uttalanden berör regeringens ambitioner till att lyssna på rörelsen, det 

uppskattas av vissa demonstranter:  
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Presidenten gav ett budskap om social fred, det görs en skillnad mellan oss 

och de våldsamma demonstranterna. Han sa att han hörde ilskan hos de gula 

västarna. Det är bra (80). 
 

Intressant med policyområdet är att det är här som oppositionen till störst andel har kodats till 

variabelvärdet ”alternativ”. Det tydligaste sakpolitiska förslaget innebär inrättandet av en 

medborgarförsamling. Det går också i samklang med de krav som delegationen från Gula 

västarna tog med sig till sitt möte med regeringen i november 2018. I samband med 

delegationens möte med regeringen diskuterade många gula västar vilka förslag de tyckte var 

viktiga. Ett typiskt uttalande av det slaget lyder:   

 
(…) men vi förespråkar också inrättandet av en medborgarförsamling, med 

anledning av ökad brist på förtroende för politiken. Stora frågor bör behandlas 

via folkomröstningar, eftersom det verkar som att medborgarnas åsikter aldrig 

beaktas (95). 
 

Frågan om mer direkt demokrati är central och som förslag är det en stor omvandling av hela 

det franska politiska systemet de gula västarna efterfrågar. I samband med att några kravlistor 

började cirkulera i november 2018 uttrycks det att:  

 
Den enda önskan är att alla dessa förslag ska bli föremål för folkomröstningar 

(78). 

 

Det mest karaktäristiska för policyområdet är uttalandet av ”kritik”. I tidsperiod 1 utgör de över 

hälften av uttalandena och i tidsperiod 2 100%, dock rör det sig då bara om sju uttalanden. 

Kritiken är bred och riktar sig ofta mot hela det politiska systemet:  

 
Vi är låsta i ett system: Stäng din mun, gå och betala dina skatter, det är så 

våra liv ser ut! (10) 

 

Många uttalanden visar också på att de känner sig förrådda av politikerna och det är vanligt 

förekommande med kritik som riktas direkt mot Macron. Ett typiskt exempel på kritik och som 

berör regeringens initiativ till möten med delegationen för Gula västarna kan lyda som följande:  
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Regeringens åtgärder har bara gjort saker värre eftersom de inte alls motsvarar 

människors förväntningar (150). 

 

Tidsperiod 2 karaktäriseras av en kritik som kan tyckas ha hårdnat och det framgår att Gula 

västarna fortfarande känner att de inte blir lyssnade på. De uttrycker att förtroendet för 

regeringen är mycket lågt och trots 18 veckor av protester känner de sig fortfarande inte hörda. 

Då inget om våldsanvändning explicit uttrycks och uttalandet riktar sig mot regeringen har 

följande uttalande kodats som kritik mot det politiska systemet:  

 
Låt oss göra uppror mot denna olagliga och farliga regering, de är rädda för 

oss alla i Paris! (18) 

 

Det här uttalandet är också ett exempel som visar på att utformningen av protesterna är ett 

viktigt verktyg för Gula västarnas möjligheter till inflytande över policy. Det tyder på att det 

interna och externa fokus som den här studien har är nära sammankopplat och beroende av 

varandra.   

 

Ekonomi och fördelningspolitik 

Totalt har 39 uttalanden som berör ekonomiska frågor och fördelningspolitik kodats. Även här 

återfinns en övervägande majoritet i första tidsperioden, endast ett uttalande har kodats i 

tidsperiod 2. Vidare ges endast två förslag på alternativ politik. Rörande typ av opposition så är 

”kritik” inom det här policyområdet med sina 33 uttalanden den mest förekommande typen av 

uttalande. Ett stort fokus ligger på skatter och i flera uttalanden sägs personer betala mer än 

hälften av sin inkomst i skatt, vissa menar att procentsatsen uppgår till 70%. Retoriken pekar 

på att skattetrycket är ”outhärdligt” och att människor inte klarar av att leva sina liv. I kritiken 

finns också flera uttalanden där personer uttrycker en oro för sina barns framtid, här vävs ibland 

känsloargument in som menar att människor inte har råd att ta sina barn till nöjesparker. Oron 

kan beröra samhällsutvecklingen i stort och påstås ofta bero på skattehöjningar: 

 
Mina levnadskostnader ökar medan min lön är stabil. Med alla dessa skatter 

klarar vi det inte längre. Jag tänker på min dotter. Annars är det hon som så 

småningom kommer att betala. De måste inse att vi inte har råd med det längre 

(1). 
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Flera uttalanden pekar på att Gula västarnas demonstrationer handlar om mer än bara 

bensinskatten, de fördömer ökningen av skatter generellt. Följande uttalande exemplifierar hur 

den kritiska oppositionen saknar politiska lösningar och ibland baseras på tvivelaktiga grunder:  
 

Bränsleskatteökningen är oacceptabel men alla skatter ökar, vi är världens 

mest beskattade land! När de tar bort bostadsskatten kompenserar de med 

ökning av andra skatter. Jag kämpar inte för mig själv, jag kämpar för dem 

som inte har något (51). 

 

När det talas om fördelningspolitik förs argumentet ofta fram att Macron är de rikas president, 

exempelvis då arvskatten har tagits bort. De Gula västarna önskar här att regeringen lägger mer 

krut på politik som gynnar fattiga. Flera personer menar att de själva betalar höga skatter medan 

de rika kommer lindrigt undan. Resultatet från den kvantitativa analysen visar att det är vanligt 

att gula västarna uttrycker en ”kritik” när de talar ekonomi och fördelningspolitik, men ovanligt 

att lämna alternativa politiska lösningar.  Det enda uttalande som har kodats som ”alternativ” 

inom det här policyområdet innehåller visserligen mycket kritik, men efterfrågan på en jämnare 

fördelning av skatter betraktas som andemeningen med uttalandet och därför har det kodats 

som ett ”alternativ” till regeringens politik:  

 
Jag motsätter mig inte att betala skatt för att finansiera offentliga tjänster, men 

vi betalar för allt, när de rika inte betalar skatter. Det är dags för alla att betala 

sin rättvisa andel av skatterna! (64)  

 

Ytterligare några saker som diskuteras inom policyområdet är den försämrade köpkraften då 

många upplever att de har för lite pengar kvar vid slutet av månaden. Något förvånande är att 

få uttalanden som berör andra typer av välfärdsreformer har kunnat urskiljas. Endast ett 

uttalande uttrycker en oro för pensionen och ett uttalande kritiserar den försämrade välfärden 

generellt. Trots att det bara finns ett uttalande om ekonomi och fördelningspolitik i tidsperiod 

2, indikerar det på att argumentationen kan ha blivit något hårdare:  

 
Att behöva välja mellan att ge mat eller köpa medicin till mina barn anser jag 

är psykologiskt missbruk (214). 

 

Miljö och jordbruk 
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Att miljö och jordbruk endast är det tredje mest omtalade policyområdet kan tyckas vara något 

förvånande, då rörelsen utgår från frågan om bränsleskatten. Som exemplifierats tidigare så 

uttrycker många dock en vilja av att visa att deras engagemang i Gula västarna handlar om mer 

än skatten på bränsle. Bortsett från ett kritiserande uttalande i tidsperiod 2, har samtliga 

uttalanden som kodats inom detta policyområde hittats i tidsperiod 1. Även här är det en 

övervägande kritisk opposition som har identifierats. De alternativa lösningarna står dock för 

21 %, av uttalandena vilket är den största andelen ”alternativ” bland samtliga policyområden. 

Då regeringen framförde ett förslag om en ökning av bränsleskatten, klassas alla uttalanden 

som föreslår en sänkning av bränsleskatten som ”alternativ”. I flera av uttalandena inom det här 

policyområdet framgår det att personerna inte är emot skattehöjningen på bränsle för att de är 

emot reformer som främjar miljön, snarare tycker de att den föreslagna skatten är fel väg att gå. 

Två av de fyra uttalanden som uttrycker en opposition i form av alternativ anser exempelvis att 

regeringen istället borde beskatta båtar eller flyg:  

 

Jag tänker på min framtid, men jag ser Frankrike försämras när det gäller 

sociala rättigheter. På den gröna sidan måste vi göra allt. Vi måste byta 

bränslesystem och minska antalet oljeföretag som blir rikare på vår bekostnad. 

Beskatta stora båtar! Inte oss med små bilar! (18)  

 

Kritiken inom policyområdet miljö och jordbruk pekar på att höjningen av bränsleskatten var 

droppen som fick dem att ge sig ut och demonstrera. Det uttrycks en oförståelse kring varför 

priset på bränsle är så högt, någon menar att det är mycket lägre i andra europeiska länder. Ett 

vanligt sätt att formulera det är genom att berätta om sina personliga erfarenheter:  
 

Okej, jag kör 140 kilometer om dagen fram och tillbaka för arbete. Detta 

motsvarar 250 till 300 euro bensin per månad, bara för att kunna ta mig jobbet. 

Med en lön på 1 500 euro per månad har jag då bara 1 200 euro kvar. Priset 

på bensin är halmstrået som knäcker kamelens rygg (5). 

 

Att bensinskatten anses vara för hög kan urskiljas genom en koppling till att många bor på 

landsbygden och har lång väg till jobbet, där bilen är det enda möjliga transportmedlet. Den 

geografiska spridningen bland Gula västar tar sig också uttryck i att många menar att regeringen 

inte har förståelse för jordbruket och dess omfång. Regeringens förslag om en bonus för de som 
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köper elbilar kritiseras som ”värdelös”. Vidare framkommer misstron till regeringen även i 

form av skatten på bränsle:  

 

Bränsleskatter läggs inte av ekologiska skäl, utan för att tjäna pengar på vår 

bekostnad. De föredrar att beskatta i stället för att hitta lösningar (187). 

 

Övrigt 

Bland ”övrigt” platsar uttalanden som inte har kunnat placeras i någon av de tre ovannämnda 

policyområdena. Här finns det således en stor blandning av innehåll, vissa mönster har dock 

kunnat urskiljas. För det första så handlar det om en allmän kritik mot regeringen. Här kan det 

hävdas att regeringen får rörelsen att framstå som våldsam, att regeringen beter sig oanständigt 

eller så lämnas personliga påhopp på politiker. Vidare har två uttalanden som uttrycker ett 

förakt mot invandrare hittats, varav det ena poängterar att det är personens egna åsikter. Med 

tanke på hur Gula västarna har porträtterats som stora bland högerpopulistiska partier är det 

förvånande att inte fler uttalanden av denna karaktär har hittats. Dock är det sannolikt att det 

sker en viss typ av filtrering av vilka uttalanden som publiceras i tidningar. Huruvida det då rör 

sig om främlingsfientliga uttalanden går det dock ej att säga något om. Här återfinns olika 

former av uppmaningar och en del svordomar:  

 
 Vi förklarar krig! (192) 

 

Det är svårt att påvisa några skillnader över tid i den här kategorin. Resultatet från den 

kvantitativa analysen visar att kritik är den typ av opposition som är starkast i båda 

tidsperioderna.  
 

6.1.1. Sammanfattning – huvudfokus på en kritik av de stora frågorna 

Vad? 

Totalt återfinns 98 uttalanden i tidsperiod 1 och 16 uttalanden i tidsperiod 2. Det är en följd av 

att färre tidningar med citat utgör materialet i tidsperiod 2. Anledningen till det är troligen på 

grund av att fler artiklar skrevs om Gula västarna i november när rörelsen var ny. Dock försvårar 

det jämförelsen mellan tidsperioderna då antalet uttalanden i den andra tidsperioden är få. I 

figur 2 redovisas vilka policyområden det talas om, oberoende av ”typ av uttalande”. Några 

intressanta slutsatser från figuren är att uttalanden om det politiska systemet och demokrati 

förblir relativt vanligt i tidsperiod 2, medan uttalanden om ekonomi och fördelningspolitik i 
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princip försvinner. Antalet uttalanden om miljö minskar också drastiskt, medan antalet som 

tillhör kategorien ”övrigt” är relativt oförändrat.  

 

 
Figur 2. Fördelning av sakfrågor i två tidsperioder (antal) 

 

Hur?  

Hur Gula västarna uttrycker sin opposition oberoende av policyområden är också en analys 

värd att nämna. Trots att det, som konstaterat, är färre uttalanden i tidsperiod 2, visar figur 3 att 

oppositionen då till en stor del tar sig uttryck i form av ”kritik”. De ”stöd” och de ”alternativ” 

till regeringspolitiken som Gula västarna uttrycker i begynnelsen av rörelsen har helt försvunnit 

fyra månader senare. Som Karlsson, Persson och Mårtensson (2017) uttryckte är ”alternativ” 

kanske den viktigaste formen av opposition ur ett demokratiskt perspektiv, då det är den som 

får politiken i rullning. Att Gula västarnas opposition går mot en mer kritiserande form kan då 

ses som ett tecken på att deras uttalanden bli mer innehållsfattiga.  
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Figur 3. Fördelning av typ av opposition i två tidsperioder (andel)  

 

6.2. Interna vägval – arbetsmetoder  

Våldsanvändning och hur en social rörelse kan struktureras i form av ledarskap utgör de 

grundläggande arbetsmetoderna för opposition som den här studien avser att studera. Kategorin 

”övrigt” har också skapats för att alla interna uttalanden ska kunna tilldelas variabelvärden. 

Totalt berör 102 antal uttalanden de interna vägvalen. Av de tillhör 63 uttalanden period 1 och 

39 tidsperiod 2. Inställning till uttalandets innehåll har kodats efter ”för” ”emot” och ”neutral”. 

Vid variabeln ”övrigt” har ingen inställning till uttalandet kodats då det är svårt att vara för eller 

emot ”övrigt”.  

 

Tabell 3. Typ av internt uttalande i två tidsperioder  

Interna vägval 
  Period 1  Period 2 
 För Emot Neutralt Totalt För  Emot Neutralt Totalt 

Våldsanvändning 
 

(8) 
42,11% 

(9) 
47,37% 

(2) 
10,53% 

(19) 
100% 

(10) 
50% 

(4) 
20% 

(6) 
30% 

(20) 
100% 

Ledarskap 
 

(7) 
46,67% 

(6) 
40% 

(2) 
13,33% 

(15) 
100% 

(2) 
50% 

(2) 
50% 

(0) 
0% 

(4) 
100% 

Övrigt - - - (29) - - - (15) 

15,31%
0%

72,45%
87,50%

4,08% 0%
8,16% 12,50%

T I D S P E R I O D  1 T I D S P E R I O D  2

TYP AV OPPOSITION
Alternativ Kritik Stöd Övrigt
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Våldsanvändning 

Huruvida våldsanvändning anses vara en bra arbetsmetod för opposition har visat sig vara en 

omdiskuterad fråga inom Gula västarna. Resultatet från den kvantitativa analysen, tabell 3, visar 

att det talas ungefär lika mycket om våldsanvändning i båda tidsperioderna och att det finns en 

spridning i hur inställningen till våldet ser ut. I tidsperiod 1 har nio uttalanden kodats med 

variabelvärdet ”emot” våld och åtta ”för”. Bland de som förespråkar våldsanvändning i 

tidsperiod 1 hävdas att våld är nödvändigt för att bli lyssnade på. De menar att rörelsen måste 

använda hårdare metoder för att påverka politiken. Flera anser att regeringen försöker styra och 

”diktera” dem vid sina protester. Polisen får här också en del kritik och ett återkommande 

argument är att demonstranterna anser att de har rätt att synas och höras, oberoende av vilka 

metoder de använder sig av. Ett talande citat för uttalanden som har kodats vara ”för” 

våldsanvändningen lyder:  

 
Vi har inget val, om vi vill komma dit måste vi ta oss fram med våra armbågar 

(27). 

   

Även i tidsperiod 2 visar den kvantitativa analysen på en viss spridning mellan inställning till 

våld, där 50% anser att våldsanvändning vid protester är en bra metod för att framföra sin 

opposition. Fokus ligger på att våld är en befogad reaktion på regeringens politik. När tiden har 

passerat verkar många också anse att sättet våldet framställs på har blivit förstorat i media och 

av politiker. De menar att det rör sig om materiella skador, vilket inte de anser vara en så stor 

katastrof:  

 
Jag jublar inte över materiella skador, men vad representerar de i jämförelse 

med fysiskt våld? (105) 

 

Uttalandena i tidsperiod 2 pekar också på en typ av laglöshet eller oförstående inför lagen, där 

vissa anser sig har rätt att göra i princip vad som helst för att bli hörda. Samtidigt rasar många 

mot statligt våld och menar att Gula västarnas våld är ett rättfärdigat agerande. Det här 

exemplifieras genom följande uttalande:  

 
Det kommer att bli våld eller inte. Alla kommer att göra vad de vill och ingen 

demonstration ska behöva rättfärdigas (197). 
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Inställningen till våldet är som tidigare konstaterat omdiskuterat. I tidsperiod 1 har en majoritet 

av uttalandena kodats som ”emot” våldet. Där framförs ofta argumentet att man är ”pacifist”. 

De som menar att rörelsen ska vara fredlig åsyftar ofta sitt eget beteende och menar att de som 

är våldsamma förstör för rörelsen. Vissa poängterar att alla bara bråkar och att inga politiska 

åsikter förs fram. Det är ett intressant uttalande då resultatet från de externa vägvalen i den här 

studien visar att antalet uttalanden med ett politiskt sakinnehåll har minskat drastiskt i tidperiod 

2. Samtidigt ökar antalet uttalanden som har kodats vara ”för” våldsanvändning i tidsperiod 2.  

Ett typiskt uttalande för de som fördömer våldet kommer från en person som tillhör 

delegationen för Gula västarna. Man försöker här visa på att framställningen av Gula västarna 

som våldsamma demonstranter inte är sanningsenlig:  

 
Vi är inte tjuvar, vi vill att demonstrationerna ska förbli pacifistiska (178). 

 

De uttalanden som har kodats som ”neutrala” diskuterar våldsanvändningen vid protester utan 

att förmedla sin egen ståndpunkt i frågan. Här verkar det råda en oklar inställningen till våldet, 

specifikt då våldet, likt ett uttalande ovan konstaterade, inte riktar sig mot civila människor. Ett 

typiskt uttalande för denna otydliga inställning till våldsanvändning exemplifieras:   

 
 Jag är emot våld, men statligt våld gör mig rasande (118). 

 

Ledarskap 

I tidsperiod 1 har totalt 15 uttalanden och i tidsperiod 2 har 4 uttalanden kodats inom variabeln 

ledarskap. Detta resultat var något förvånade, då Gula västarnas ledaskapsstruktur har 

diskuterats mycket i den franska debatten. Det är dock viktigt att belysa att citaten som ligger 

till grund för analysen kommer från fyra veckors nyhetsrapportering. Att några Gula västar 

valde att skapa en kandidatlista till EU-valet 2019 skedde exempelvis inte inom ramen av de 

fyra veckorna.  

 

Med hjälp av den kvantitativa analysen har flest uttalanden i den första tidsperioden kodats som 

positivt inställda till ett ledarskap inom Gula västarna. Då delegationen av de åtta 

talespersonerna togs fram i början av rörelsens mobilisering handlar många uttalanden om deras 

roll i att ha en direkt kontakt med regeringen. Ett typiskt uttalande som försvarar ledarskapet 

menar att det är ett konkret steg mot mer inflytande och upprätthållandet av en framgångsrik 
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opposition. Ett vanligt sätt att formulera det ställningstagandet exemplifieras genom följande 

citat:  

 

Vi måste engagera oss för att skapa en seriös och nödvändig kontakt med 

representanter för staten och regeringen (160). 

 

Ungefär samtidigt förs också en diskussion om att regionala representanter ska tas fram ur 

rörelsen. Det får medhåll från många som också pekar på betydelsen av en nationell 

representation:  

 
(…) men nu behöver vi en nationell talesperson, annars finns det en risk att 

rörelsen kommer få slut på ånga (134). 

 

Ingen explicit skillnad bland de som är för ledarskap i tidsperiod 1 och 2 har hittats. Däremot 

är det som konstaterat ovanligare med förespråkare för ledarskap i tidsperiod 2. Samma mönster 

råder bland de uttalanden som har kodats som varande ”emot” ett ledarskap inom rörelsen. 

Argumentationen riktar sig emot de åtta talespersonerna och deras roll i rörelsen. En trend bland 

de här uttalandena är att de inte känner sig representerade av delegationen och några för fram 

att de inte känner till hur delegationen har blivit framröstad. Vidare tycks ordvalet vara av 

betydelse då många trycker på att delegationen är talespersoner snarare än representanter. Att 

ledarskapet är befogat torde vara av stor vikt, oavsett vad de kallas för, dock är distinktionen 

mellan representanter och talespersoner vanligt förekommande att belysa och exemplifieras av 

följande citat:   
 

Ingenting kommer att avgöras av de åtta personerna i delegationen. Det finns 

inga representanter, bara talespersoner (14). 

 

Uttalanden som kodats vara ”emot” ledarskap vid framförandet av opposition är ofta mycket 

breda och grundar sig i visioner om vad för typ av rörelse de vill att Gula västarna ska vara. Här 

trycker många som är kritiska till delegationen på att de vill vara en rörelse som endast är en 

sammansättning av fria individer:  

 
Det finns miljontals gula västar, dessa talesmän har inte monopol på rörelsen. 

Jag vill vara en fri, pacifistisk och konstruktiv Gul väst (74). 
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I tidsperiod 2 har endast ett uttalande kodats vara ”emot” ledarskapet. Precis som gällande 

många förändringar över tid som har presenterats tidigare, tycks retoriken ha blivit något 

skarpare här. Det exemplifieras väl av det enda kritiserande uttalandet för tidsperiod 2:   

 
De kommer att göra allt de kan för att förstöra rörelsen (198). 

 

Tre uttalanden som berör ledarskapet, men som håller en neutral ton, har kodats. Här diskuteras 

delegationen utan att någon personlig ställning framkommer. De alla är relativt otydliga och 

anses därför varken vara representativa eller direkt avvikande för debatten om ledarskap.  

 

Övrigt  

Variabeln ”övrigt” innefattar alla uttalanden med ett internt fokus som varken handlar om 

våldsanvändning eller ledarskap. Resultatet från den kvantitativa metoden visar att det rör sig 

om 29 uttalanden i tidsperiod 1 och 15 i tidsperiod 2. Syftet med den här studiens analys av 

interna vägval är att undersöka hur Gula västarna talar om arbetsmetoder som en del i sin 

opposition. Då arbetsmetoder tidigare har operationaliserats till våldsanvändning och ledarskap 

skulle variabelvärdet ”övrigt” således kunna betraktas som ett bortfall. Då det rör sig om 44 

uttalanden är det dock intressant att ge en övergripande bild av innehållet i dem.  

 

En övervägande majoritet av uttalandena som har kodats med variabelvärdet ”övrigt” berör 

rörelsen mobilisering och protester. Det kan handla om praktiska saker som var protesterna ska 

äga rum eller hur många som förväntas komma. Det återfinns också känsloladdade uttalanden 

som uttrycker en vilja att protestera tills regeringen visar svaghet. Flera uttalanden handlar 

också om att visa solidaritet med rörelsen och med personer som har skadas till följd av polisiärt 

våld. Återigen vävs Gula västarnas manifestationsfrihet in i argumenten.  Följande citat kan ses 

som representativt för variabeln ”övrigt” i den interna dimensionen:   

 

I morgon och dagar efter kommer jag att mobilisera, där de behöver mig 

kommer jag vara! (28) 

 

Uttalandena visar på en varaktighet och stark vilja till att fortsätta mobilisera, en vilja som håller 

sig stark även i tidsperiod 2. Samtidigt minskar uttalanden om externa politiska sakfrågor, något 

som pekar på en urvattning av innehåll hos rörelsen. 
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6.2.1. Sammanfattning – huvudfokus på våldsanvändning och mobilisering 

Likt uttalanden med ett externt fokus, minskar antal interna uttalanden över tid. Dock är 

fördelningen betydligt jämnare här, än inom de två externa tidsperioderna. I figur 4 visas 

fördelning av arbetsmetoderna över tid, oberoende av inställning till arbetsmetoden. Den största 

skillnaden som kan identifieras över tid är att uttalandena i tidsperiod 2 i större utsträckning 

handlar om våldsanvändning. Uttalanden om ledarskap är relativt få under båda tidsperioderna, 

men resultatet visar att de minskar över tid. Trots att det råder blandade åsikter kring huruvida 

våldsanvändning vid protester är bra eller dåligt, pekar resultatet på det faktum att våldet 

diskuteras i en större utsträckning.   

 
Som konstaterats innan är variabelvärdet ”övrigt” relativt vanligt i båda tidsperioderna. Då de 

uttalandena till en övervägande majoritet handlar om mobilisering är det intressant att de har 

minskat över tid. Att uppmana till att delta i protester, eller att visa sitt stöd till andra 

demonstranter kan ses som ett tecken på en levande och aktiv rörelse. Att uttalanden av det 

slaget tycks avta, i kombination med att våldsanvändning diskuteras i en större utsträckning 

skulle kunna peka på att rörelsen har tappat i engagemang och att viljestyrkan till att 

upprätthålla stora och slagkraftiga protester har avtagit efter fyra månader av protester.  

 

 
Figur 4. Fördelning av arbetsmetoder i två tidsperioder (andel) 

  

6.3. Övergripande förändringar över tid 
I avsnitt 6.1. och 6.2. har de två dimensionerna för externa och interna vägval brutits upp och 

närmare analyserats var för sig. För att studera förändringar i Gula västarnas opposition över 
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tid är det avslutningsvis intressant att analysera hur de externa vägvalen förhåller sig till de 

interna.  

 

En översikt över andel interna respektive externa vägval i de två tidsperioderna presenteras i 

figur 5. Resultatet visar att vid Gula västarnas två första veckor av protester berör ca 61% av 

uttalandena externa frågor, det vill säga sådana som har ett politiskt innehåll och riktar sig mot 

den politik som den franska regeringen för. Fyra månader senare, under tidsperiod 2, står 

samma fokus för ca 29% av uttalandena. Andel uttalanden av extern karaktär har således 

halverats på denna tid. Samtidigt kan motsatt effekt observeras för uttalanden av intern karaktär, 

då de i tidsperiod 1 står för ca 39 % av uttalandena och i tidsperiod för ca 71%. En tydlig 

förändring som har skett över tid är följaktligen att rörelsen pratar mindre sakpolitik och mer 

arbetsmetoder. Resultatet är intressant då arbetsmetoderna framförallt berör strategier för 

sammanhållning och upprättandet av Gula västarna som en social rörelse. Då resultatet tidigare 

har visat att det inte råder en tydlig enighet kring vilka arbetsmetoder de föredrar, i varken 

tidsperiod 1 eller 2, skulle det faktum att antalet interna uttalanden har ökat kunna peka på att 

rörelsen genomgår en form av identitetskris där man inte vet hur man vill bete sig. Samtidigt 

minskar antalet uttalanden med externt fokus. Resultatet kan tolkas som att de externa frågorna, 

som representerar agendan som Gula västarna för fram, inte anses lika viktig efter fyra månader 

av protester.  

 
 

 
Figur 5. Fördelning av internt respektive externt fokus i två tidsperioder (andel) 
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7. Slutsats  

Syftet med den här studien var att studera hur den franska nyhetsrapportering om oppositionen 

från Gula västarna har förändrats över tid. Tidigare forskning har pekat på betydelsen av att en 

social rörelse enas om en kollektiv agenda för att framgångsrikt kunna påverka samhällets 

institutioner (Wettergren & Jamison, 2006). Samtidigt lyfts vikten av ett värdigt beteende med 

fredsamma demonstrationer (Tilly, 2003).  

 

Av den bild som nyhetsmedia tidigare har förmedlats av Gula västarna pekar mycket på att 

rörelsen är splittrad beträffande sin politiska agenda (Frändén, 2018). Genom resultatet från 

den här studien går det dock att argumentera för att Gula västarna agenda porträtteras vara 

relativt samlad, problematiken ligger snarare i att den blir mindre framträdande över tid. Det 

framgår att det finns ett stort politiskt missnöje som grundar sig i motsättningar mellan folket 

och eliten i Frankrike. Medlemmarna i rörelsen vill förändra sina liv till det bättre, för det krävs 

lösningar på de stora frågorna; mer politiskt inflytande och lägre skatter förklaras vara 

grundläggande för att skapa sig en bättre levnadssituation. Problemet är inte de höga skatterna 

i sig, utan att människorna känner att de inte får nytta av de skattepengarna de betalar. Där är 

bränsleskatten bara ett exempel. Ofta handlar det inte om att de är emot förslag som främjar 

miljön, utan att de vill kunna ta sig till jobbet, där bilen är det främsta färdmedlet. I det här kan 

Macrons regering framstå som en syndabock som får utstå mycket kritik, då den står för 

reformism och ett starkare EU-samarbete, en politik som innebär att beslut flyttas ännu längre 

bort från den enskilda Gula västen. Vidare visar resultatet på att citat som romantiserar våldet 

växer sig starkare över tid. Samtidigt får uttalanden om policy och som ger politiska alternativ 

mindre utrymme i tidsperiod två.  Nyhetsrapporteringen visar på att rörelsen ”vänder sig inåt” 

över tid och ett större fokus riktas mot arbetsmetoderna och frågor som berör mobilisering, 

snarare än att förmedla den politiska agendan förmedlas. Det är en utveckling som kan peka på 

att nyhetstidningarna vill visa på att Gula västarnas guldålder håller på att överspelas. Dock 

förblir antalet interna uttalanden som handlar om mobilisering och solidaritet till rörelsen 

relativt högt i tidsperiod 2, något som talar emot rörelsens nedgång.   

 

Med anledning av bortfallet av premiumartiklar, ett tidsbegränsat material och 

tolkningsutrymmet hos författaren har den här studien vissa brister beträffande reliabilitet. Med 

tanke på att ytterst få studier om Gula västarna hittills har gjorts, är det här resultatet ändå 

mycket relevant för framtida forskning om såväl Gula västarna, som andra sociala rörelser. En 
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aspekt som den här studien visar på är dilemmat av rollen för ett potentiellt ledarskap och hur 

de använder sig av media. Den horisontella maktdelningen som återfinns hos Gula västarna är 

vanligt förekommande i sociala rörelser som mobiliserar över internet. För de typerna av 

rörelser kan resultatet för den här studien vara intressant för att förstå opposition och 

arbetsmetoder för inflytande. Resultatet i den här studien kan följaktligen tänkas generaliseras 

till andra nätverksbaserade sociala rörelser som opererar i en kontext som liknar den franska, 

exempelvis inom andra europeiska demokratier.  

 

Utöver att samla in och analysera ny empiri, ger den här studien också ett teoretiskt bidrag 

genom sin analysram som har formats som ett verktyg för att studera nyhetsrapportering om 

opposition från sociala rörelser. Här finns det många utvecklingsmöjligheter. Exempelvis 

kodades variabeln ”kön” i den här undersökningen men togs inte med på grund av platsbrist. 

Resultatet pekade på att en stor andel av uttalandena kommer från kvinnor. Vidare undersöker 

den här uppsatsen Gula västarna genom ett filter som görs av tidningar. Ett sett att närmare 

förstå Gula västarnas opposition och arbetsmetoder skulle kunna vara att genomföra intervjuer 

med rörelsemedlemmar. Det skulle vara intressant för att få en djupare inblick i varför så många 

och spritt skilda människor har valt att gå med i rörelsens protester. Avslutningsvis behövs det 

mer forskning om ledarskapets roll inom sociala rörelser, inte minst i en tid där 

kommunikationen i stor utsträckning sker via internet och där rörelser på kort tid mobiliserar 

ett mycket stort antal människor.   
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9. Bilaga 

Externa vägval 

Variabel  Variabelvärden 

Sakpolitiskt innehåll 1 = Politiska systemet och demokrati 

2 = Ekonomi och fördelningspolitik 

3 = Miljö och jordbruk 

4 = Övrigt 

Typ av uttalande 5 = Alternativ 

6 = Kritik 

7 = Stöd 

8 = Övrigt 

Tidsperiod 1 = 15 – 29 november 

2 = 15 – 29 mars 

 

Interna vägval 

Variabel  Variabelvärden 

Arbetsmetoder 9 = Våldsanvändning  

10 = Ledarskap 

11 = Övrigt 

Inställning till arbetsmetoder 12 = För  

13 = Emot 

14 = Neutral 

Tidsperiod 1 = 15 – 29 november 

2 = 15 – 29 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


