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Abstract 

The study aims to investigating how the #Metoo-campaign with social media and the 

internet mobilized and committed people to question existing social structures. Based on 

the campaign's own Facebook page, I've investigated what gave this kind of campaign a 

foothold and impact. 

In recent decades the Internet and social media has grown in an explosive pace and created 

a new arena for social interaction. The technological development has created new 

opportunities for global campaigns and mobilization. Today the internet and social media 

are used as a major source of information in society, as information is spread globally 

directly and you reach a larger audience than you could ever have before. In autumn 2017, 

the #Metoo campaign was discovered to highlight sexual harassment and a power 

structure in which women subordinate to men. The campaign was spread in social media 

via a hashtag and had been used by 4.7 million people it’s first day.  

Through this study, the #Metoo-campaign is analyzed and discussed based on the 

campaign's Facebook page. An insight into what the senders want with the campaign and 

how they work is given and discussed with theories of social movements, social media, 

power and gender. 
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Introduktion 

Inledning 

Individer präglas av samhället och samhället av individerna som lever där, yttre och inre 

drivkrafter är med i skapandet av individen som aktör i samhället. I dagens 

globaliseringssamhälle med teknikens utveckling har internet och sociala medier under de 

senaste decennierna växt fram med en rasande fart och växt sig större och är idag en stor 

del i den kommunikation och informationsspridning som sker i samhället. I samband med 

detta har flertalet sociala miljöer och plattformar växt fram och skapat en ny virtuell 

omgivning eller arena med plats för social interaktion, debatt, diskussion samt en 

plattform för mobilisering.  Här står vi nu med en helt ny arena framför oss, en arena med 

mycket potential och påverkanskraft med nya regler och normer. Tidigare i historien har 

demonstrationer och gatuuppror varit bidragande handlingar till förändringar i samhället, 

men nu öppnar internet som plattform upp för en ny form av förändring där du inte längre 

är beroende av att finnas med på plats fysiskt, utan kampanjer och mobilisering sker 

numer virtuellt och når ut till hela världen. Att nå ut till så pass många skapar en helt ny 

slags genomslagskraft och påverkansmöjlighet, vilket i sin tur förändrar villkoren för 

nutida samhällsförändring.   

Debatter och diskussion på tidigare tabubelagda områden som genus cirkulerar runt i 

sociala medier och når idag ut till en större publik än det någonsin gjort tidigare. På 

området genus har stora kampanjer och satsningar för förändring genomförts i sociala 

medier, en utav dessa är #Metoo-kampanjen som växte sig stor under hösten 2017. 

#Metoo uppmuntrade kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier att dela med sig 

av sina historier offentligt. Denna typ av kampanjer, som #Metoo, skapas för att blottlägga 

ett samhällsproblem som inte givits tillräcklig plats i samhällsdebatt. Många kända 

medieprofiler gick ut via #Metoo och hängde ut män i maktpositioner som förövare. 

Tidigare har kampanjer som tar upp känsliga frågor setts som tabubelagda då de ruckar på 

och ifrågasätter rådande normer och värderingar i samhället, men med den ställning som 

internet och sociala medier har i dagens samhälle finns det nu utrymme för denna typ av 

tabubelagda frågor att ta plats.  

Syfte  

Denna uppsats syftar till att studera och undersöka hur kampanjen #Metoo fick fotfäste 

och genomslagskraft genom internet och sociala medier. Med hjälp av observationer är 

tanken att bidra med ökad kunskap om internet och sociala medier som plattform för 

mobilisering samt att se hur en kampanj föds och växer sig stor. Det kommer även 

diskuteras kring vad #Metoo-kampanjen bidragit med samt olika perspektiv på hur 

kampanjen blivit mottagen utifrån det empiriska materialet. För att kunna genomföra 

detta har ett etnografiskt fältarbete med hjälp av nätbaserade observationer genomförts 
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där det observerats hur sociala medier och internet används för samhällsförändrande 

insatser och vad dessa insatser i sin tur bidrar med och gör med rådande normer och 

värderingar.  

Frågeställning  

För att kunna uppfylla syftet med rapporten har jag skapat tre frågeställningar som jag 

kommer att utgå ifrån, tanken med dessa är att avgränsa och precisera studien. De tre 

frågorna jag kommer utgå ifrån är; 

- Vilka grunder för samhällsförändringar av normer och värderingar kan vi se 

representerade kring #Metoo-kampanjen på Facebook?  

- Vad har internet och sociala medier bidragit med för villkoren för mobilisering och 

informationsspridning, och vad har det haft för betydelse för #Metoo-kampanjen 

och dess genomslagskraft? 

- Hur kan vi förstå kampanjer som #Metoo som en social rörelse?   

Avgränsningar 

För att kunna kontrollera studiens storlek har jag gjort vissa val och avgränsat materialet 

för att gynna studien på bästa möjliga sätt. Nedan följer de avgränsningar jag gjort i 

arbetet med uppsatsen.  

Denna studie är ett etnografiskt fältarbete med deltagande observation som huvudsaklig 

datainsamlingsmetod, vilket gör det viktigt att avgränsa eftersom observationer kan 

utföras i princip överallt. Jag har därför valt att smalna av fältet dels genom att genomföra 

internetbaserade observationer. Denna typ av studier som genomförs på internet kallas det 

för netnografi, eller virtuell etnografi.1 En vidare avgränsning är att jag observerat och 

granskat en specifik kampanj, #Metoo, vilken uppdagades och växte sig stor under hösten 

2017. Arbetet har utgått ifrån Facebooksidan #Metoo Sweden och empirin utgörs av de 

inlägg och länkar som sidan skrivit ut. Facebook som socialt medium är vad man kallar 

halvstängt, detta menas med att du som individ måste inneha ett Facebook - konto för att 

kunna få tillgång till det som skrivs på dessa typer av forum.  

En annan avgränsning som tidigare etnografer framhållit är att tidslig avgränsning kan 

vara bra att göra för att hålla arbetet i styr och inte skena iväg för mycket. Då 

observationer, speciellt på internet kan göras hela tiden är det viktigt att bestämma en 

specifik datainsamlingsperiod innan man går ut på fältet. Eftersom jag valt att observera 

en specifik Facebooksida har jag ett tidsspann att gå utefter. Jag har observerat 

Facebooksidans aktivitet från oktober 2017, då den startade, fram till mitten av april 2018. 

                                                   

1 Kozinets, Robert V., Netnografi: etnografiska undersökningar på nätet, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2011, s. 6–7 
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Observationerna skedde under en kort period med längre observationstillfällen, detta för 

att internet och sociala medier är föränderliga och trådar och inlägg tenderar att dra iväg 

på bara några timmar.  

Bakgrund  

Kampanjen #Metoo 

#Metoo-kampanjen grundades redan 2006 av kvinnorättsaktivisten Tarana Burke. Hon 

startade #Metoo för att hjälpa överlevare av sexuellt våld att hitta vägen till helande. 

Visionen var att ta itu med både bristen på resurser för överlevande av sexuellt våld och att 

bygga ett samhälle av förespråkare som är drivet av överlevande, vilket ska vara i framkant 

för att skapa lösningar för att avbryta sexuellt våld i sina samhällen. På kampanjens 

officiella hemsida skriver de: 

“Our goal is also to reframe and expand the global conversation around sexual 

violence to speak to the needs of a broader spectrum of survivors. Young people, 

queer, trans, and disabled folks, Black women and girls, and all communities of 

colour. We want perpetrators to be held accountable and we want strategies 

implemented to sustain long term, systemic change.”2 

De senaste sex månaderna har en livlig konversation om sexuellt våld trängts in i den 

nationella dialogen. Detta med hjälp av den virala hashtagen #Metoo som under hösten 

2017 spreds i sociala medier världen över. Det var skådespelaren Alyssa Milano som 

började använda hashtagen i sina sociala medier och på ett dygn hade 4,7 miljoner 

människor använt sig utav denna. I Sverige hölls den 22 oktober 2017 tretton #Metoo-

manifestationer runtom i landet. Grunden till själva namnet kommer ifrån en situation där 

en ung kvinna sökte hjälp hos Tarana Burke, men hon då hänvisade kvinnan till någon 

annan, i efterhand ångrade hon sig och borde ha sagt ”me too” för att visa att kvinnan inte 

är ensam. I slutändan är det där det hela började.  

– Människor som går samman förändrar världen. Människor som tillsammans 

säger: "det här har hänt mig med" – #metoo – det räcker nu! "Det finns ingenting 

så kraftfullt som insikten att du inte är ensam".3 

Globalisering  

Globalisering som begrepp har kommit att diskuteras inom sociologin och många 

sociologer menar att samhället är ett begränsat system, medan Giddens anser att fokus 

                                                   

2 Officiell hemsida för #Metoo, https://metoomvmt.org/, 20/4 2018, 12:25 

3 Aftonbladet, https://www.expressen.se/nyheter/hon-skapade-metoo-det-har-betyder-hashtaggen/, 20/4 
2018, 12:30 

https://metoomvmt.org/
https://www.expressen.se/nyheter/hon-skapade-metoo-det-har-betyder-hashtaggen/
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borde ligga på hur det sociala livet är ordnat över tid och rum.4 I boken Modernitetens 

Följder definierar Giddens globalisering på ett annat sätt, han menar att;  

Globalisering kan således definieras som en intensifiering av världsomspännande 

sociala relationer som förbinder åtskilda lokaliteter med varandra på ett sådant 

sätt att lokala tilldragelser formas av händelser som uppträder många mil bort 

och vice versa.5 

Jag tolkar Giddens som att man kan se globalisering som ett resultat av samhället och 

teknikens utveckling. Globaliseringen är ett stärkande av våra kommunikationskanaler där 

våra sociala relationer förs. Då teknikens utveckling med internet och sociala medier 

expanderat har detta bidragit till att vi i människor har kommit närmre varandra, då 

hädelser sprids snabbare och i en helt annan utsträckning än det tidigare gjort, avståndet 

har krympt. Om vi pratar vidare kring spridning av information världen över kommer vi in 

på en annan teori kring globalisering, vilken handlar om så kallad global oordning. I boken 

Globalisering har Bauman skrivit att globalisering inger känslan av att man tappar 

kontrollen om saker och ting. Att det inte finns någon fast grund för vad som kan komma 

att ske, ingen styrning eller egentlig kontroll. Han menar även att vi människor har en 

föreställning som likställer ordning med att ha kontroll.6  

Båda perspektiven som lyfts är relevanta Giddens teorier om att vi är närmare varandra 

med information världen över och Baumans syn på avsaknad av styrning, går hand i hand. 

Teknologins utveckling har gett oss möjlighet att sprida information via internet och 

sociala medier snabbt. Dock kan detta skapa en avsaknad av styrning och känslan av att 

man tappar kontrollen. I och med internet och sociala medier finns det så många 

informationskällor och kommunikationskanaler som är okontrollerade. Dessa kanaler är 

också väldigt föränderliga och ständigt i en utvecklande process, vilket gör att det blir svårt 

att kontrollera vad för saker som kommuniceras ut samt värdera informationens 

trovärdighet.  

Den digitala revolutionen och sociala medier 

De senaste decenniernas tekniska utveckling är något som författaren Pär Ström har 

kommit att kalla den digitala revolutionen. Flertalet studier hävdar att denna revolution 

har förändrat mycket, om inte allt, detta är något som Ström menar är delvis sant. Han 

skriver i sin bok Sociala medier: gratis marknadsföring och opinionsbildning att den 

digitala revolutionen förändrade allt inom det immateriella.7 En del av det han tar upp 

handlar om förutsättningarna för påverkan, vilka han menar totalt förändrats av den 

                                                   

4 Giddens, Anthony, Modernitetens följder, Studentlitteratur, Lund, 1996, s.66  

5 Ibid. s.66  

6 Bauman, Zygmunt, Globalisering, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 57 

7 Ström, Pär, Sociala medier: gratis marknadsföring och opinionsbildning, 1. uppl., Liber, Malmö, 2010, 
s.10  
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digitala revolutionen. Detta för att de plattformar såsom hemsidor, bloggar och sidor där 

informationsmaterial kan publiceras finns tillgängliga gratis för alla, du behöver inte 

längre vara rik för att för detta, utan alla som har tillgång till en dator har i grund samma 

förutsättningar. Dessa plattformar finns under samlingsnamnet sociala medier. Pär Ström 

beskriver sociala medier som samlingsnamn för olika kanaler genom vilka information kan 

delas och spridas.8 Men det finns ett flertal olika definitioner av sociala medier, Danah 

Boyd som forskar på området definierar sociala medier som:  

” We define social network sites as web-based services that allow individuals to 

(1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) 

articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) view 

and traverse their list of connections and those made by others within the system. 

The nature and nomenclature of these connections may vary from site to site.”9  

Punkt två i citatet går hand i hand med Ströms tankar kring hur den digitala revolutionen 

förändrade förutsättningarna för påverkan. I och med framväxten av sociala 

medieplattformar och kanaler har det blivit enklare att skapa förbindelser mellan 

människor och därigenom en stor påverkanskraft, exempelvis kring ett specifikt ämne 

såsom genusfrågor. Att skapa förbindelser mellan människor skriver även Jesper 

Strömbäck om i artikeln Social sammanhållning och medieanvändning. Han menar att då 

vi idag i större utsträckning exponeras för samma eller liknande medieinnehåll, och att vi 

således kan skapa gemensamma referensramar vilka kan bidra till en starkare subjektiv 

social sammanhållning.10 Även i rapporten svenskarna och Internet skrivs det om aktivitet 

på internet bidrar till en känsla av delaktighet. I rapporten skrivs att vi har kommit till ett 

nytt sorts informationssamhälle där de som är mest delaktiga är de som dagligen är på 

olika forum flera gånger dagligen och postar inlägg samt kommenterar vad andra har 

skrivit. I rapporten menar man även att internet och sociala medier sen dess genombrott 

fått en stor och självklar del i människors liv. Användningen av internet har blivit så pass 

stabil att den passar in i människors dagliga rutiner och används såväl i skolan och jobbet 

såväl som på fritiden.11  

Genus och media  

Det hela tog fart under 70-talet i samklang med att den nya kvinnorörelsen etablerades i 

Sverige. Fler kvinnor började studera på universiteten och begreppet genus etablerades, 

genus användes som en motpol till ordet kön som betecknade det biologiska medan genus 

                                                   

8 Sociala medier: gratis marknadsföring och opinionsbildning, s.10  

9 Boyd, Danah, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, 2008 

10 Strömbäck, Jesper, 'Social sammanhållning och medieanvändning [Elektronisk resurs]', Fragment., 1, 
63–79, 2015, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-25233, s.70 

11 Findahl, Olle, Svenskarna och Internet. [Elektronisk resurs] 2010, World Internet Institute, Hudiksvall, 
2010, s. 5  
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tog det social betingade delen.12 Kvinnoforskningens grund fanns i frågan om varför 

kvinnor var osynliga inom de flesta områden, man vill sätta kvinnorna på kartan. År 1991 

gjordes en rapport av delegationen för jämställdhetsforskning som visade att 

representationen av kvinnliga journalister fördubblats från 1970 till 1990. Dock menar 

författaren av rapporten att detta snarare visar på kvinnornas frammarsch än att det råder 

jämlikhet mellan könen.13   

Genusforskning fokuserar på att studera kulturella mönster och maktstrukturer relaterade 

till kön. Ifrågasättande av rådande mönster och strukturer, och ett hopp om positiv 

förändring betonas. Trots de framsteg som gjorts så väcker genusforskningen mycket 

känslor inom såväl akademin och hos medieskribenter. Då medier är en del av vår 

omgivning och är med i skapandet av de referensramar som våra uppfattningar om 

omvärlden är byggda av, påverkas även gemene individ i samhället av medias utsagor. 

Således aktualiseras frågan medias bidrag i genusdebatten. 

Sociala rörelser  

Den nya arenan som sociala medier och internet skapat ger utrymme för en ny typ av 

mobilisering och organisering och kan ge upphov till bildandet av sociala rörelser. En 

social rörelse är ett organiserat kollektivt handlande där aktörerna delar grundläggande 

föreställningar om världen, känner solidaritet med varandra, och befinner sig i konflikt 

med det befintliga och etablerade systemet som råder inom deras område.14 En social 

rörelse kan vara relativt flytande och svårt att sätta fingret på, det som går att undersöka 

med sociala rörelser är vad för uttryck som rörelsen och de nätverk som bär upp rörelsen 

tar sig. Sociala rörelser är medel för att skapa eller påverka social förändring. 

Rörelseforskningen har oftast utgått från nationalstaten då man antar att det huvudsakliga 

målet för rörelsen utgörs av nationalstatens politiska institutioner. Att analysera rörelser i 

en global kontext blir svårt och resultatet tenderar att bli mer jämförelsestudier mellan 

transnationella rörelsers nationella variationer.15 Detta för att de flesta rörelser, oavsett om 

de försöker vara globala, utövar sin verksamhet i nationell kontext med nationella politiker 

som motståndare. Om vi exempelvis ser på #Metoo-kampanjen så startade den i USA men 

spred sig senare till resten av världen. #Metoo startade i USA men blev ett globalt fenomen 

som numer är aktivt inom fler olika länder, exempelvis i Sverige. Det som kan sägas om 

sociala rörelser är att de utvecklas i samklang med samhället, detta kan vi speciellt se i 

globala organisationer där känslan av samhörighet och solidaritet sammanför och enar 

människor runtom i världen.16 Detta är något som möjliggjorts med hjälp av vårt 

                                                   

12 Jarlbro, Gunilla, Medier, genus och makt, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 12  
13 Medier, genus och makt, s.13-14   

14 Wettergren, Åsa & Jamison, Andrew (red.), Sociala rörelser: politik och kultur, Studentlitteratur, Lund, 
2006, s.10  

15 Sociala rörelser: politik och kultur, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 29  
16 Ibid. s.33 



7 

informationssamhälle och den digitala revolutionen, via internet och sociala medier kan 

kampanjer som #Metoo nå ut globalt över hela världen och skapa ett större nätverk samt 

hitta motsvarigheter.  

Disposition 

Denna rapport är uppbyggd av fem delar. Föregående del var en introducerande sådan där 

studiens syfte, frågeställningar och egentliga ramverk presenterades. Nästkommande del 

behandlar tidigare studier på områdena som uppsatsen berör. Detta för att göra läsaren 

införstådd i hur forskningsläget ser ut. Vidare går vi lite djupare och tar upp vilka olika 

teorier som jag utgått ifrån i arbetet med analysen.  Efter det kommer en metoddel där jag 

redogör för de metoder och de val jag gjort inom arbetet. Här presenteras även etiska 

överväganden samt urvalsprocess. I slutet förs en metoddiskussion där jag argumenterar 

för mina val.  Efter detta kommer rapportens kärna, vilken är analysen. Här presenteras, 

analyseras och diskuteras det empiriska materialet efter valda metoder, och stödjs av 

relevant litteratur. Rapporten avslutas med en sammanfattande slutdiskussion där 

studiens resultat diskuteras.  

Tidigare studier 

De områden som jag kommer beröra i denna uppsats berör mestadels sociala medier och 

sociala rörelser. Det blir därför intressant att se hur forskningsläget ser ut på dessa 

områden idag då mycket av den tidigare forskningen som finns inom ämnena mest handlat 

om aktivism och rörelser som sysslar med protester, eller har bidragit till stora 

förändringar i det samhälle där de verkat, exempelvis miljörörelsen och arbetarrörelsen. 

Med den valda metoden virtuell etnografi som jag använder mig av kan det även vara 

intressant att se om det finns några andra liknande studier. Nedan kommer jag 

sammanfattat att presentera tidigare studier inom områdena sociala medier, virtuell 

etnografi och sociala rörelser. 

Sociala medier  

Tidigare studier inom området sociala medier finns det mycket av, de flesta är ofta 

avgränsade till en viss del av området då det är ett stort fält som förändras och utvecklas 

dagligen. I rapporten Demokratin och det förändrade medielandskapet: Mot ökade 

kunskapsklyftor och deltagandeklyftor? skriver Jesper Strömbäck om sociala mediers 

framväxt under de senaste decennierna, samt dess påverkan på demokratin. Strömbäck 

lyfter att medier idag har en central roll i modern politik då medierna innehar en central 

ställning som informationskälla. Han säger;  
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”Genom sin centrala ställning som informationskälla, arena för offentlig debatt 

och länk mellan olika grupper i samhället genomsyrar medierna de demokratiska 

och politiska processerna i samhället.”17 

Vidare lyfter Strömbäck att den digitala revolutionen och internets framväxt tog fart 

ordentligt på 1990-talet, det var först då som informationsmängden och antalet hemsidor 

började öka. Detta kan ha att göra med att det tidigare inte var lika vanligt att ha en egen 

dator i hemmet. Vidare menar han att digitala medier har blivit viktigare när det kommer 

till frågan om att sprida information om exempelvis politik och samhälle, trots att den 

information och de nyheter som syns i sociala medier ofta kommer från traditionella 

medier som tidningar så vänder sig människor idag enklare mot sociala medier. Annika 

Bergström skriver i artikeln Nyheter i sociala nätverksmedier att de etablerade 

nyhetssajterna nu under det senaste decenniet valt att göra sitt innehåll delbart på sociala 

medier såsom Facebook då dessa sociala medier gör det möjligt att kommentera, gilla samt 

posta länkar till andra nyhetsartiklar eller inslag.18 Det som sker i samband med detta är 

att du som individ numer blir bemött av massvis av information och meddelanden i din 

sociala miljö och nätverk. För att kunna delta i dessa nätverk måste du vara uppdaterad 

med både en personlig åsikt samt den generella bilden. Därför blir nyheter viktigt då det 

du delar blir en del av en personlig reflektion och upplopp för diskussion och social 

interaktion med andra. Man kan säga att den digitala revolutionen och förskjutningen av 

informationsspridning har bidragit till att individen själv blivit mer delaktig i samhällets 

informationsspridning.  

Vidare har sociala medier också blivit plattform för social sammanhållning. Strömbäck 

skriver att social sammanhållning är viktigt för att samhället ska fungera. Människorna 

som lever i samhället måste känna samhörighet och delaktighet med något större än de 

själva. De måste känna att det är en del av något större. Det som sociala medier har 

bidragit med här hänger samman med globaliseringens utbredning.19 Vi kan idag med 

hjälp av sociala medier se vad som sker på andra sidan jorden, se globala problem och 

bilda oss en uppfattning om att vissa saker är större än vi trott. Sociala medier har öppnat 

dörrarna för en närmare och direkt kommunikation och skapandet av sociala gemenskaper 

över hela världen. Dessa gemenskaper baseras snarare på gemensamma intressen än vart 

du kommer ifrån.  

Clay Shirky skriver i artikeln The political power of social media hur man i Filippinerna år 

2001 anordnade en protestaktion till missnöjet av deras dåvarande president. Motståndare 

drog ihop en protestaktion via sju miljoner textmeddelanden som spreds till människor 

                                                   

17 Strömbäck, Jesper, Demokratin och det förändrade medielandskapet, 2015, s. 207, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-24820 

18 Bergström, Annika (2016) Nyheter i sociala nätverksmedier i Jonas Ohlsson, Henrik Oscarsson & Maria 
Solevid (red) Ekvilibrium. Göteborgs universitet: SOM-institutet., s. 349–350  

19 Strömbäck, Jesper, 'Social sammanhållning och medieanvändning [Elektronisk resurs]', Fragment., 1, 
63-79, 2015, s. 63–65, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-25233 



9 

över hela landet. Shrirky menar att det så kallade kommunikationsnätverk som sociala 

medier byggt upp blir tätare och tätare och mer komplext för var dag som går. 

Befolkningen får snabbare tillgång till information världen över vilken skapar möjligheter 

för engagemang och mobilisering för exempelvis politiska debatter och genomförandet av 

kollektiva handlingar och åtgärder.20 Dock ska vi inte glömma att det även finns risker med 

sociala medier. En risk kallas slacktivism, vilket innebär att folk ”likear”, ”retweetar” eller 

går med i en Facebookgrupp och sen inte gör mer alls. Man anser att detta räcker och att 

man med denna lilla gest gjort en skillnad när man i verkliga fall inte nödvändigtvis 

påverkat någonting.21 På detta sätt kan man säga att sociala medier även har en negativ 

sida där det syfte som tidigare lyfts motarbetas, syftet att få folk att engagera sig. 

En annan risk med sociala medier handlar om mobbing. Datainspektionen tar varje år 

fram en rapport om ungdomar och integritet. I rapporten visas det att kränkningar och 

trakasserier på internet är ett stort problem hos unga. Pihlblad skriver att rapporten från 

2009 visar att varannan ungdom i studien blivit kränkt under det senaste året, samt att var 

femte har blivit sexuellt trakasserade på internet.22 Trots detta så tar inte datainspektionen 

upp anmälningar om förtal eller hot på internet utan man hänvisar till polisen. De 

generationerna som växer upp nu är uppväxta med internet från början, vilket gör att 

internet och sociala medier blir en naturlig del av deras liv då de inte varit med om annat. 

Trots detta hänger inte lagstiftningen riktigt med, detta för att den skrevs på den tid då 

internet inte var det som det är idag. Internet har setts som ett laglöst land där du står 

skyddad bakom datorskärmen. Om du känner dig kränkt eller trakasserad måste du själv 

ta reda på vem du kan vända dig till och vad som egentligen räknas som trakasserier. Det 

två principer som berörs här är yttrandefriheten och rätten till ett privatliv. Oftast vinner 

yttrandefriheten, dock finns en moralisk substans i det hela. Det handlar om att publicera 

namn och bild på människor. Även om man vet att informationen kommer komma ut förr 

eller senare vill man inte vara den som publicerar först, mestadels för att man tänker på 

människors integritet och anhöriga till den berörda personen.23 Leif Silbersky som är 

advokat uttrycker att internets utveckling är ett stort problem. I ett fall han arbetat med 

har de inblandade redan hängts ut på internet och då är skadan för dessa redan skedd, 

oavsett om rättegången ännu inte ägt rum. Han menar att internet är den moderna arenan 

för skam och skuldbeläggning. Han menar att oavsett om du blir fälld eller inte så blir du 

på ett sätt dömd så fort informationen kommer ut på internet. Då det inte alltid finns en 

ansvarig utgivare som går att identifiera går det inte att hugga tillbaka och anmäla.  

                                                   

20 Shirky, Clay, The political power of social media, s. 1 

21 Bennett, Lance; Segerberg, Andrea (2010). Digital Media and the Organization of Collective Action: 
Social Technology and Personalized Communication in Protests Against the Global Economic Crisis 

22 Pihlblad, Anders, Drevet går: om mediernas hetsjakt, 1. pocketutg., Natur & kultur, Stockholm, 2010, 
s.234 
23 Drevet går, Stockholm, 2010, s.239 
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Att #Metoo tog fart i Sverige var för att en svensk TV-profil hängdes ut med namn och bild 

på det sociala mediet Instagram. Detta i sin tur drog igång kampanjen och skapade ett 

mediedrev där uppsatta medieprofilers agerande uppdagades. Mediedrev är en intensiv 

bevakning som ofta är ensidig, rapporteringen tar inte upp alla sidor av en historia. Många 

har liknat drev vid en jakt där den jagade är huvudpersonen.24 För att mediedrev ska 

uppstå krävs det att människan som är i fokus är så pass välkänd att denne är relevant för 

medierna att granska. I Sverige var det den folkkäre Äntligen Hemma profilen Martin 

Timell som hängdes ut för sexuella trakasserier. Pihlblad skriver att för att mediernas 

granskning och för att drevet ska dras igång krävs även att huvudpersonen måste göra 

något klandervärt, helst ska det även komma någon form utav avslöjande, samt att 

människor måste bli upprörda.  

Sociala rörelser  

Tidigare studier inom rörelser finns det gott om och de brukar beskrivas som olika vågor. 

Den sista vågen vilken jag kommer fokusera på kallas nya sociala rörelser. Nya sociala 

rörelser är rörelser som uppstått från 60-talet och framåt, och som haft en annan typ av 

fokusfråga, exempelvis miljörätt, kvinnorätt och fred. De nya sociala rörelserna behöver 

inte ha en tydlig koppling till medlemmarnas position i samhället och de saknar en tydlig 

ideologisk kärna samt att de har ett resultatinriktat synsätt.25 I studiet av sociala rörelser är 

det lätt att blanda ihop dessa med organisationer, särskilt de nya sociala rörelserna 

eftersom de drivis av ett gemensamt intresse. Vidare kan både organisationer och rörelser 

ses som former av kollektivt handlande.26 Rörelser ses ofta som mer spännande än 

organisationer, de är mer en process där man inte riktigt vet vad som ska hända. De känns 

mer flytande än organisationer och är mindre fastlåsta i tid och rum och mer föränderliga, 

inga tydliga gränser finns.  

På senare tid har ett ökat intresse för kultur inom rörelseforskningen växt fram. I och med 

det globala ifrågasättandet av samhället har nya rörelser med annat fokus växt fram. På 

70-talet kom många nya sociala rörelser som funnit inspiration av ifrågasättande av 

tidigare vetenskaper och normer, exempelvis feministiska rörelser.27 De nya sociala 

rörelserna skapade förändring för människors inställning till politik, institutioner och 

sociala normer. Man riktade kritik mot det traditionella underifrånperspektivet.28 De nya 

sociala rörelserna använder en ny sorts kulturell politik som går ut på att förändra 

                                                   

24 Drevet går, s.44 f.  

25 Sociala rörelser: politik och kultur, Studentlitteratur, Lund, 2006, s.55-56 

26 Ibid. s.110 - 111 

27 Ibid. s 57 

28 Wennerhag, Magnus, Global rörelse: den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar, 
Atlas, Diss. Lund : Lunds universitet, 2008,Stockholm, 2008, s. 124, 
https://lup.lub.lu.se/record/1048956/file/1054191.pdf,  

https://lup.lub.lu.se/record/1048956/file/1054191.pdf
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värderingar snarare än politiskt resultat.29 Donatella della Porta skriver I antologin The 

global justice movement – Cross-national and transnational perspectives om hur vi kan 

förstå de nya sociala rörelserna, hon skriver;  

We can consider social movements as interactions of mainly informal networks 

based on common beliefs and solidarity, which mobilize on conflictual issues by 

frequent recourse to various forms of protest.30 

I citatet kan vi se att gemensamma intressen som samlar människor kring ett upplevt 

problem är det centrala i sociala rörelser. Centrala begrepp inom rörelseforskningen är 

globalisering, individualisering och civilsamhälle. Bland de som analyserar kvinnorörelser 

har begreppet rörelsekultur börjat användas flitigt, med vilket man menar att sociala 

rörelser omformar ett bredare skikt av samhället. Feministiska rörelser ses som 

framväxten av en ny kultur som ifrågasätter de tidigare dominerade värderingarna och 

praktikerna som finns i dagens samhälle.31I och med globaliseringen har rörelserna fått 

bättre förutsättning att sprida sina budskap och rekrytera medlemmar, vilket i sin tur lett 

till en kulturell utveckling över landsgränser. Vilket land du kommer ifrån eller vilken 

samhällsklass du tillhör är inte längre relevant, utan det politiska handlandet har blivit 

mer individualiserat. Individualiseringen handlar om individers ökade vilja att engagera 

sig i nya sociala rörelser då de erbjuder större utrymme för självförverkligande och 

identitetsskapande. Exempelvis rörelsen #Metoo har engagerat mestadels kvinnor som 

upplevt sexuellt ofredande. I och med att det är ett upplevt problem av många kan det vara 

bidragande till att rörelsen i sig fick en så stor genomslagskraft. Oberoende av vem du är så 

kan du känna samhörighet och engagemang för rörelsen och dess fokusfråga.  

Att se närmare på vad ordet rörelse har för innebörd i begreppet social rörelse kan ses 

utifrån flera olika perspektiv. Utifrån ett identitets och känslomobiliserings perspektiv 

menar Wettergren och Jamison att sociala rörelser berör för att de omvandlar identiteter 

och känslor genom att fokusera uppmärksamheten och styra och samordna aktioner.32 

Rörelser skapas ofta efter känslor såsom ilska, frustration och skam, vilka driver 

människor till att uttrycka missnöje offentligt och engagera sig i så kallade 

protesthandlingar. Protesthandlingar kan trigga igång en slags kollektiv vilja att fortsätta 

då man hittar människor man känner samhörighet med. Fler människor går ihop och 

bildar gemensamt ett syfte. Man skapar på så sätt ett vi även fast den ursprungliga rörelsen 

var individbaserad.  

Men sociala rörelser riktar sig även till andra utanför rörelsen, både till motståndare och 

även till allmänheten. Meningen är att alla ska beröras för att de kollektiva aktörerna inom 

                                                   

29 Eyerman, Ron & Jamison, Andrew, Sociala rörelser i en ny tid, Studentlitteratur, Lund, 2005, s.155  
30 Della Porta, Donatella (red.), The global justice movement: a cross-national and transnational 
perspectives, Paradigm Publishers, Boulder, 2007, s. 6 
31 Sociala rörelser i en ny tid, Studentlitteratur, Lund, 2005, s.155 

32 Sociala rörelser: politik och kultur, Studentlitteratur, Lund, 2006, s.67  
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rörelsen måste visa att de är värdiga, enade, många och engagerade.33 Här kommer 

demonstrationer in i bilden. Via demonstrationer sammanförs två former av offentlig 

uppvisning, dels processionen där folk marscherade till en gemensam mötesplats och dels 

presentationen av en kollektiv skrivelse till någon myndighet. Inom #Metoo där 

mobiliseringen skett virtuellt har det istället varit så kallade upprop som använts för den 

offentliga uppvisningen. Man har kunnat skriva under olika skrivelser som sedan postats 

officiellt eller skickats till berör myndighet. Ett exempel är protestlistan för införandet av 

en samtyckeslag, denna har under våren 2018 tagits upp till riksdagen.  

Virtuell etnografi 

Av det jag känner till så finns det inte alltför många studier på virtuell etnografi, 

majoriteten av det som finns skrivet behandlar oftast hur man använder sig av den typen 

av metod och vilka val och begränsningar man ställs inför. En virtuell etnografi är en 

etnografisk studie genomförd i internetbaserade miljöer. Metoden bygger oftast på 

deltagande observationer som huvudsaklig insamlingsmetod, sedan finns det många olika 

tillvägagångssätt på hur man analyserar och skriver fram materialet. I avhandlingen 

Sexsäljares och sexköpares kollektiva handlande på internet: en svensk ”fuckförening?” 

använder sig författaren Gabriella Scaramuzzino av virtuell etnografi. Hennes studie är 

genomförd på de tre största svenska prostitutionsforumen under en tvåårsperiod. Utöver 

deltagande observation har hon även gjort en kvantitativ deltagar-och innehållsanalys. En 

del av hennes syfte handlade om att belysa organiserings- och 

institutionaliseringsprocesser mot bakgrund av den svenska historiska, sociala och 

kulturella kontexten samt internets utveckling.  

Hennes undersökning utgjordes av den dagliga interaktionen som skedde i de olika 

forumen där hon såg närmre på deltagarnas aktiviteter, samspel och rutiner. Allt eftersom 

började hon se deltagarnas gemensamma och egna intressen samt att det förekom både 

kollektivt identitetsskapande och kollektivt handlande. Det hon också kunde urskilja var 

att dessa forum blev plats för organisering. Att kunna interagera med andra och samtidigt 

vara anonym ansåg hon bidra till skapandet av specifika internetgemenskaper. I arbetet 

med virtuell etnografi finns det vissa etiska överväganden man som forskare blir tvungen 

att ta ställning till. Scaramuzzino lyfter att många av de etiska regler som tidigare funnits 

inte är applicerbara på studier i internetmiljöer då de utvecklades innan internet blev en 

del av människors vardagliga liv. Ett av de stora etiska dilemman som hon stötte på 

handlade om vad som räknas som offentligt och privat, samt tankar kring anonymitet på 

internet.34  

                                                   

33 Sociala rörelser: politik och kultur, Studentlitteratur, Lund, 2006, s.69 f.  

34 Scaramuzzino, Gabriella, Sexsäljares och sexköpares kollektiva handlande på internet: en svensk 
"fuckförening"?, Linnaeus University Press, Diss. Växjö : Linnéuniversitetet, 2014,Växjö, 2014, s.99 f. 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-34170,  
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I frågan om vad som räknas som offentligt material och vad som räknas med privat blir det 

svårt när det kommer till internetbaserade studier. Då forskaren endast brukar behöva 

inhämta informerat samtycke om interaktionen sker privat blir det svårt på internet där de 

mesta är offentligt. Exempelvis på sociala medieplattformar brukar du innan ditt konto är 

skapat godkänna deras sekretessvillkor, det betraktas som ett samtycke i sig, och det som 

publiceras får citeras som om det vore en tidning eller ett tv-program. Ett sätt att avgöra 

om interaktioner ska räknas som om de sker privat eller offentligt är att kontrollera om det 

krävs lösenord eller registrering för att kunna ta del av dem.  

En annan forskare som använt sig utav virtuell etnografi är Sari Pekkola. I artikeln 

Etnografiskt fältarbete i virtuella rum – en utmaning för kvalitativ forskning diskuterar 

han hur det är att bedriva fältarbeten i virtuella miljöer och tar upp vilka utmaningar man 

stöter på. Pekkola använder i artikeln sig egna studie för att beskriva de tankar och 

avvägningar som han ställdes inför. Inledningsvis säger Pekkola att det är svårt att utföra 

denna typ av forskning då delar av den etablerade etnografin måste omprövas. Detta för att 

etnografiska studier ofta använder deltagande observation som metod och detta nu ska 

göras i en virtuell miljö. Det skapar nya tankar och perspektiv om hur vi ska förhålla oss till 

fältet och de nya sociala relationerna där innebär. I och med den virtuella arenan som 

skapats har möjligheter till snabb och intensiv kontakt bidragit till att skapandet av sociala 

relationer och nya kulturella sammanhang blivit mer lättillgängliga. När detta sker krävs 

också nya metoder för att studera detta.35 

Teori 

Denna uppsats tar avstamp ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt då den anammar ett 

kritiskt perspektiv som jag tror gynnar uppsatsens syfte. Vidare presenteras teorier kring 

de ämnesområden som uppsatsen berör, exempelvis nya sociala rörelser, makt och genus. 

Samtliga teorier som presenteras har använts som stöd för analysen och relateras  

Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism har kommit att ses som ett alternativ till positivistisk 

vetenskapsuppfattning och har blivit en viktig del inom samhällsvetenskaplig forskning. 

Riktningens rötter kommer från fenomenologin, men har även kommit att associeras med 

flertalet andra riktningar såsom kritisk teori, hermeneutik och etnometodologi. 

Författaren Sören Wennberg lyfter i sin bok Socialkonstruktivism: -positioner, problem 

och perspektiv två saker som gjort socialkonstruktivismen intressant för många. Dessa är 

dels att denna inriktning bryter med de tidigare, exempelvis positivismen, och den andra 

                                                   

35 Pekkola, Sari, Thelander, Joakim (red.), Den metodologiska labyrinten: erfarenheter och vägval inom 
samhällsvetenskaplig forskning, Kristianstad University Press, Kristianstad, 2014, s. 77, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-13270,  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-13270
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saken är att socialkonstruktivismen i sig är väldigt kritisk.36 Inom denna riktning 

ifrågasätter man grundantaganden och försöker berätta sanningen om hur världen är 

utformad. Grunden till socialkonstruktivism går ut på antagandet att den sociala världen 

är socialt konstruerad. Socialkonstruktivismen kan förklaras via fyra steg, dessa innefattar 

ett kritiskt perspektiv, en teori om det sociala, en kunskapsteoretisk hållning samt en 

ontologisk hållning. Alvesson och Sköldberg beskriver stegen som ett kritiskt, ett socialt, 

ett epistemologiskt och ett ontologiskt perspektiv. Det kritiska ifrågasätter det som 

uppfattats som självklart och menar att det egentligen är konstruerat. Det sociala 

argumenterar för att samhället är socialt konstruerat. Den epistemologiska hävdar att 

kunskapen är konstruerad, och det ontologiska säger att verkligheten är en social 

konstruktion.37 Socialkonstruktivismen har växt sig allt större inom samhällsvetenskapliga 

områden, och faktiskt nästan blivit dominerande. Detta för att den kan tillämpas på så 

många olika typer av områden, det går att diskutera den sociala konstruktionen av 

nästintill allt.  

Då min studie syftar till att dels studera internet och sociala mediers roll som 

samhällsaktör och hur vi kan förstå internetkampanjer som sociala rörelser anser jag att en 

socialkonstruktivistisk ansats blir intressant då dels är av en kritisk karaktär och fokuserar 

på att den sociala världen vi lever i är konstruerad. Socialkonstruktivismen är ju även som 

ovan nämnt kritisk i den bemärkelse att grundantaganden ifrågasätts. Denna metod blir 

intressant då jag kommer se på vad kampanjen #Metoo har haft för inverkan på samhällets 

rådande värderingar och normer.  

Resursmobiliseringsteorin och Nya sociala rörelser  

Nya sociala rörelser är rörelser som är utav den sista ”rörelsevågen”, vilka uppkommit efter 

1960-talet och inte behöver ha en tydlig koppling till medlemmarnas klass, kön eller 

position. De tidiga nya sociala rörelserna var kvinnorörelsen och miljörörelsen. Dessa 

typer av rörelser skiljde sig dels för att de som bar upp dessa rörelser var socialt 

integrerade, priviligierade studenter och medelklass, tidigare var det socialt utsatta 

grupper. När denna nya rörelsevåg kom så skapades resursmobiliseringsteorin. Inom 

denna teori tog man avstånd från den tidigare behavioristiska synen på sociala rörelser 

vilken såg sociala rörelser som en kollektiv läroprocess och sociala spänningar inom 

samhällssystemen. Inom resursmobiliseringen ligger fokus på strategier, resurser och 

inflytande som sociala rörelser innehar och hävdar att sociala rörelser är; ett rationellt 

                                                   

36 Wenneberg, Søren Barlebo, Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv, 2. uppl., Liber, 
Malmö, 2010, s.10 

37 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2., 
[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s.99–101 
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medel för att nå kollektivt uppställda mål och att dessa ska ses som en del av den 

normala politiska dagordningen.38 

Resursmobiliseringsteorin har haft stort inflytande i rörelseforskningen och har utvecklats 

på så sätt att man nu även studerar informella organisationer och lösa 

gruppsammansättningar som sociala rörelser. En gren av resursmobiliseringsparadigmet 

har valt att fokusera på de personliga motiven för medverkan i en social rörelse, där 

undersöks sociala rörelser som redskap i en politisk socialiseringsprocess.39 De vill där ta 

reda på vad den sociala rörelsen gör med människors politiska engagemang samt vad det 

egentligen är som får folk ett engagera sig i en social rörelse. En forskare inom detta 

område, Charles Tilly, menar att sociala rörelser rör sig från organisation till mobilisering 

av resurser kring gemensamma intressen och förverkligande av effektiv handling i 

särskilda möjlighetsstrukturer. Detta går hand i hand med den beskrivning av de nya 

sociala rörelserna som beskrivs här ovan, att medlemmarna samlas kring ett upplevt 

problemområde som många kan ansluta sig till och relatera till oberoende av din position i 

samhället. De nya sociala rörelserna skiljer sig markant från de gamla när det gäller frågan 

om mobilisering. I dagens föränderliga samhälle med teknikens utveckling och fokus på 

individen blir resursmobiliseringsteorin aktuell då denna är individbaserad. Vidare skriver 

författarna Eyerman och Jamison i boken Sociala rörelser i en ny tid om att det nu på 

senare år börjat diskuteras kring framväxten av en ny form för politisk verksamhet och 

social interaktion.40 Det som lyfts rör globalisering och de villkor för nya 

nätverkssamhällen som givits. 

Då min studie syftar till att undersöka hur #Metoo-kampanjen fick den genomslagskraft 

den fick anser jag det vara relevant att använda den grenen av resursmobiliseringen som 

fokuserar på vad det är som skapar engagemang hos människor. Då kampanjen spridits 

virtuellt via en hashtag som väldigt många valt att använda blir det intressant att studera 

vad det är som gör att folk väljer att agera och engagera sig.  

Makt – möjlighet att påverka  

I boken Makt, Medier och Samhälle skriver Jesper Strömbäck att begreppet makt är ett av 

de mest omtvistade begreppen inom samhällsvetenskapen. Strömbäck menar att det finns 

olika dimensioner av makt och andra begrepp för dessa exempelvis inflytande, påverkan, 

auktoritet och dominans.41 Samtliga av dess begrepp handlar om maktutövning, men det 

finns fler typer av makt, exempelvis politisk makt. En gemensam kärna som går att återse i 

alla dessa olika typer av makt är möjlighet att påverka. Vidare pratar Strömbäck om två 

olika typer av makt, hard power och soft power. Hard power handlar om när man via olika 

                                                   

38 Sociala rörelser: politik och kultur, s. 14–15 
39 Sociala rörelser: politik och kultur. s. 16 

40 Sociala rörelser i en ny tid, s. 155 f. 
41 Makt, medier och samhälle, s. 47 f. 
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metoder nästintill tvingar människor att agera på ett visst sätt, soft power är möjligheten 

att påverka människor att vilja eller tro på samma sak som man själv gör.  

Den sistnämnda typen av makt skulle jag nog beskriva som inflytande. En utav samhällets 

aktörer som har denna typ av makt är medierna. Strömbäck menar att om man tror att 

medierna har makt som möjlighet att påverka så ökar ens förtroende för 

medierapporteringen och man tar informationen på allvar. Om man däremot anser att 

medierna saknar den typen av makt så är chansen större att man inte alls bryr sig om 

informationen i media. Oberoende av vilken syn man har på makt i media så styr makt 

över hur olika aktörer agerar. Detta styrker att makt och maktutövning inte är en 

egenskap. Strömbäck beskriver det som; 

I stället handlar makt – särskilt makt som möjlighet att påverka – om relationer 

mellan individer, organisationer och institutioner.42  

Jag tolkar citatet som att makt och maktutövning är beroende av relationerna mellan de 

olika aktörerna. Då dagens samhälle är i ständig process och utveckling blir relationer 

föränderliga samt att även de utvecklas löpande. I och med detta blir även makten 

föränderlig och något som alla individer, grupper och institutioner har, bara i olika former. 

Denna makt utövas sedan mellan aktörerna, baserat på deras uppfattning av vilken makt 

de innehar.  

Teorier om makt aktualiseras i min uppsats då #Metoo-kampanjen fick uppmärksamhet 

då flera nöjes- och medieprofiler hängde ut män i maktpositioner som förövare. Här 

öppnas upp för ett maktperspektiv mellan kvinnor och män vilket blir intressant att 

diskutera vidare. Maktrelationen mellan kvinnor och män går långt tillbaka men är även 

aktuell idag då de normer och värderingar som vi har i samhället idag är byggda på gamla 

föreställningar. Då #Metoo utmanar detta blir det intressant att ha med ett maktperspektiv 

i uppsatsen.  

Genus och performativitetsteorin 

Det grundläggande ”bör” som finns mellan man och kvinna är välkänt, i vigselns urtext 

från bibeln sägs för mannen: tager du denna kvinna att sörja för i nöd och lust, och för 

kvinnan, lyda/älska i nöd och lust. Redan här går det att se att grunduppfattningen är att 

mannen ska ”ta hand om kvinnan”. Denna uppfattning har gjort att kvinnorna inte getts 

”rätt” att lämna sin plats, de ska utföra sina uppgifter enligt det som skrivits i kontraktet, 

att föda barn och sköta hemmet.43 Denna föreställning har kommit att strukturera 

människors föreställningar av självklarheter. Denna naturliga ordning har kommit att bli 

en jämlik ojämlikhet i och med det så kallade genuskontraktet. Poängen med skapandet av 

                                                   

42 Makt, medier och samhälle, s. 49  

43 Makt, medier och samhälle, s. 85 
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genuskontraktet var att skapa ett fundament att sedan teoretisera utifrån som är bestående 

och inte i ständig rörelse eller omformulering.  

Det stereotypa genuskontraktet är något som Yvonne Hirdman talat om, hon menar att 

ordet kontrakt är ett komplext ord som kan förstås på många olika sätt beroende på vem 

som tänker på det. Man kan tänka att det är en överenskommelse mellan två jämbördiga 

parter, men om man ser till historien så kan det ses som en metafor för manlig aktivitet då 

det historiskt sett varit männen som varit haft makten och rätten att skriva på dokument 

av det värdet. 44 Hirdman menar att det går att ifrågasätta begreppet kontrakt när det 

kommer till att beskriva relationen mellan könen. Ordet härstammar från det latinska con-

trahere vilket betyder att draga samman. Ur detta kan man istället använda ordet som en 

överenskommelse av könens gemensamma förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. 

Begreppen försöker ta bort motsättningen mellan struktur och aktör och vill istället 

sammanlänka dessa till varandra.  

På 1980-talet introducerade Hirdman begreppet genus i Sverige, ursprunget kom från 

engelskans Gender.45. Begreppet genus har kommit att användas för att skilja mellan den 

socialt och kulturellt konstruerade könstillhörigheten och biologiska. Ordet genus har fått 

en skiftande betydelse då det använts i olika sammanhang, för att få lite klarhet bör man 

skilja på genus och könstillhörighet. Könstillhörighet menar att det finns en biologisk 

uppdelning, kvinnor och män, medan genus står för de normer, föreställningar, uttryck 

och egenskaper som tillskrivs dem.46 Hirdman skriver i boken Genus – det stabilas 

föränderliga former att ordet genus ska ses som ett verktyg för att komma ifrån de 

inbyggda och starkt etablerade könsrollerna som hon hävdar blivit grunden i hela 

genustänkandet.47 Hon menar att tanken med detta genustänk är att sudda ut och få 

förståelse som kommer förbi den dualistiska uppdelningen mellan kön och genus.  

Inom genusforskningen finns det olika grenar som fokuserar på olika områden, en utav 

dessa är performativitetsteorin. Själva ordet kommer ursprungligen från språkvetenskapen 

och inom performativitetsteorin ligger fokus på vad ett specifikt yttrande gör, snarare än 

vad det betyder. Judith Butler definierar i boken Könet Brinner ordet performativitet som 

att kön eller genus inte är vara utan göra. Hon menar att ingen föds till kvinna respektive 

man, utan det är något de görs till.48 Hon betonar de aktiva processerna, konstruktionen. 

Precis som med ordet genus handlar det om att någonting konstrueras, skillnaden är att 

man inom performativitetsteorin ser och förstår skapandet av kön och genus som något 

som blir till av våra språkliga och kroppsliga yttranden. Institutet för genusforskning lyfter 

ett exempel på ett performativt mönster; 

                                                   

44 Makt, medier och samhälle, s.84 

45 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2003, s.11 

46 Skribent: Nationella sekretariatet för genusforskning. Publiceringsdatum: 31 mars 2016 

47 Genus: om det stabilas föränderliga former, s.14  

48 Butler, Judith, Könet brinner!: texter, Natur och kultur, Stockholm, 2005, s.9  
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Läsningen “Hon är en kvinna, därför sitter hon med benen i kors” blir istället 

“Hon sitter med benen i kors, då blir hon en kvinna”. 49 

Det som kan ses av citatet är att peformativiteten utgår ifrån handling, och fyller sen detta 

med innehåll. Handlingen blir således grunden i tankesättet och det man utgår ifrån. 

Performativitetsteorin öppnar upp för många intressanta frågor, exempelvis aktualiseras 

frågan om vad som händer när någon uttalar sig inom en specifik fråga och hur sättet de 

uttrycker sig med tas emot.  

Att teori om genus finns med i denna uppsats kan ses som en självklarhet då hela #Metoo-

kampanjen bygger på ett genusperspektiv. Könsroller och genuskontraktet är två stora och 

grundläggande delar i att kampanjen startades. Via ett performativt förhållningssätt tillåts 

jag gå djupare in på innebörden av hur dessa typer av begrepp konstrueras och fylls med 

innehåll. Med internet och sociala medier som arena för social interaktion och handling 

där alla får utrymme att uttrycka sig, men samtidigt kan sitta skyddade bakom en skärm, 

blir ett performativitetsteorin och det performativa förhållningssättet relevant och 

intressant.  

Metod och Material 

I arbetet med denna uppsats har jag valt att använda mig utav lite olika metoder för olika 

skeden av uppsatsens faser. Som grundmetod använder jag mig utav etnografi och lite mer 

specifik, virtuell etnografi. Detta är etnografiska studier som äger rum på internet. Här 

har jag använt mig av deltagande observation som datainsamlingsmetod. Vidare har jag att 

använt mig av en typ utav grundad teori i arbetet med att ordna den insamlade empirin. 

Jag har kodat min empiri och skapat kategorier som jag sedan använder mig av i analysen 

för att ringa in kärnområden och strukturera upp analysens utformning. Slutligen kommer 

jag använda mig utav Frame Analysis för att analysera materialet.  

Etnografi  

Metoden som jag använt mig av är etnografi. Det man gör inom traditionell etnografisk 

forskningsstil är att man går in i en främmande värld och försöker göra den begriplig. Det 

finns flertalet tidigare forskare som definierat etnografi, Fetterman har exempelvis 

definierat etnografi som ”konsten och vetenskapen om att beskriva en grupp eller 

kultur”.50 En annan forskare, Silverman, menar att etnografi kan ses som; 

”all forskning som innebär observationer av händelser och handlingar i naturliga 

situationer och som erkänner det ömsesidiga beroendet av teori och empiri.”51 

                                                   

49 Nationella sekretariatet för genusforskning, https://www.genus.se/ord/performativitet/ 

50 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2., 
[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s.177 f.  

51 Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. s. 177  
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Idén i grunden är att visa hur en social handling i en värld kan förstås utifrån en annan 

kulturs synvinkel. Det centrala i etnografiska studier är att ”ha varit där”, vilket gör att 

etnografi räknas som en empirinära metod. Den typ av etnografi som jag använt mig av är 

av induktiv ansats och fokuserar på datamängd, kvalitet och procedur. Den induktiva 

ansatsen bygger på att man som forskare har ett öppet sinne när man går ut på fältet. Även 

analysen av data är utav induktivt angreppssätt, vilken menas med att det är enskilda 

observationer som ligger till grund för att skapa ett allmänt omdöme. De specifika 

observationerna inom studien är de man utgår från för att förklara varför något ter sig som 

det gör. Deltagande observation är centralt inom samhällsvetenskaplig forskning och 

etnografi, den härstammar från Chicagoskolan och beskrivs där som; 

”insamlande av data genom att delta i de studerade människornas vardagsliv, att 

iaktta vilka situationer människor agerar utifrån och hur de uppför sig i dessa 

situationer.”52 

På 20-talet bidrog Chicagoskolan till en stor metodutveckling inom sociologin. 

Framträdande inom denna fanns Robert Park och Ernest W. Burgess, dessa uppmanade 

sina studenter till att göra etnografiska studier inom olika aspekter av stadslivet. Deras 

främsta huvudmetod var deltagande observation som de även kombinerade med andra 

datainsamlingsmetoder. Inom sociologin blev detta idealversionen av hur fältarbete ska 

utföras. Detta är något som Fangen skriver i boken Deltagande Observation, att begreppet 

deltagande observation brukar användas synonymt med fältarbete.  

När en etnografisk deltagande-observationsforskning görs i internetbaserade miljöer kallas 

det för netnografi. Att tillämpa etnografi på internet är något som kommit i och med 

internets framväxt och benämns med flera olika termer, såsom online-, cyber-, virtuell och 

digital etnografi och netnografi. Den metod jag användt mig av kallas för virtuell etnografi. 

Virtuell etnografi är en väldigt öppen metod. Den har inga förbestämda steg utan 

tillvägagångssättet och frågeställningarna anpassas efter de överväganden som forskaren 

stöter på under studiens gång. Jag har genomfört ett antal observationer på Facebooksidan 

#Metoo Sweden och artiklar kopplade till den. Observationerna gjordes ganska så nära 

inpå varandra och var ca 1h åt gången, detta för att minimera risken att trådar och inlägg 

skulle dra iväg och skapa ett enormt material. Empirin är samlad i fältanteckningar som 

skrivits under observationerna, samt sparade bilder och skärmdumpar. Empirin består av 

uttalanden som presenterats på antingen Facebook-sidan eller i någon utav artiklarna.  

Kodning och kategorisering 

Kajiser och Öhlander skriver i Etnologiskt fältarbete att det främsta hjälpmedlet under en 

deltagande observation är penna och papper. Detta för att hela tiden kunna föra 

                                                   

52 Deltagande observation, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2005, s.29  
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anteckningar när man är ute på fältet, så kallade fältanteckningar.53 Fältanteckningarna 

kan variera, detta baserat på dels vad man väljer att kolla på samt hur täta beskrivningar 

man som forskare gör. Michael Angrosino skriver i boken Doing ethnographic and 

observational research att bra etnografiska observationer kräver någon form av struktur. 

Vidare menar han att forskaren som ett minimum bör göra en vana av att föra 

välorganiserade fältanteckningar.54 När jag hade genomfört alla observationer och fått in 

den data jag behövde sorterade och renskrev jag mina fältanteckningar för att få kontroll 

över materialet och en översikt. Efter sorteringen av empiri kodades och kategoriserades 

materialet vilket ledde till skapandet av tre huvudkategorier. Kategorierna är resultatet i 

datainsamlingen och har använts för att strukturera upp analysen. Kategorierna har 

analyserats med en frame analysis och sedan ställts mot litteraturen och tidigare nämnda 

teorier.   

Dokumentanalys  

Fangen framhåller i sin bok att det är vanligt inom fältarbete att man kombinerar arbetet 

med skriftliga källor. Det kan handla om statistik, tidningsartiklar eller deltagarnas egna 

skriftliga bidrag. Hur man analyserar och använder denna typ av material kan variera, man 

kan exempelvis använda den som bakgrundsinformation eller göra mer utav en ingående 

analys. Fangen skriver att det vanligaste som sker när dokumentanalys och deltagande 

observation kombineras är att observationsmaterialet är den huvudsakliga datakällan. 

Dokument används snarare till bakgrundsinformation för fältet som studeras.55 Jag har 

använt mig utav dokumentanalys för att få bakgrundsinformation om vissa delar av 

studiens ämnesområde, exempelvis lite statistik.  

Frame Analysis  

Frame Analysis eller ramanalys är en metod som använts inom rörelseforskningen för att 

analysera vad det är som händer i interaktiva situationer. Begreppet Frame (ram) kommer 

från Goffmans teorier och studier kring organiserade upplevelser. Det som ramarna gör är 

att hjälpa till att organisera olika händelser och göra dessa meningsfulla.56 När man 

använder sig utav ramanalys finns det så kallade kollektiva handlingsramar, dessa skapas i 

interaktionen mellan människor och är den plattform där olika individers ramar eller 

tolkningsscheman förenas. De kollektiva handlingsramarna har två huvudegenskaper, dels 

finns den interaktiva och diskursiva processers inverkan på kollektiva aktionsramar och 
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den aktionsorienterade funktionen.57 Den del som behandlar diskursiva processer är mer 

av en dynamisk karaktär och fokuserar mer på att fördjupa förståelsen av ramarnas 

framställning. Den aktionsorienterade funktionen, kallad core framing tasks behandlar 

den aktiva delen av ramanalys och betecknar görandet. Denna del har jag använt mig av i 

arbetet med analysering av min empiri. Jag har utifrån de core framing tasks  analyserar 

empirin efter de tre dimensioner av ramar som återfinns där, den diagostiska, den 

prognostiska och den motiverande.  

Inom den diagnostiska inramningen identifierar det problem som rörelsen finner viktigt 

att lösa. Inom den prognostiska inramningen utvecklar man strategier och försöker hitta 

en lösning på problemet. Inom den motivativerande inramningen skapar man 

motivationer för att förbättra kollektiv aktion, man skapar exempelvis motiverande 

vokabulär för att skapa en grund och få folk att tro på rörelsen och vilja ingå i och ha kvar 

ett kollektivt engagemang.58 De kollektiva tolkningsramarna är handlingsorienterade då de 

genom sin tolkningsfunktion förenklar och knyter samman olika aspekter på ett sätt för att 

kunna mobilisera potentiella anhängare och de beståndsdelar som behövs för att göra upp 

med och splittra de som ställer sig emot. Man kan se kollektiva handlingsramar som 

uppsättningar av övertygelser och meningar som inspirerar aktiviteter och kampanjer för 

sociala rörelseorganisationer.  

Etik 

Internet som ”ny” arena för socialt samspel öppnar upp för nya frågor kring forskningsetik, 

och utmanar rådande riktlinjer. Att forska på internet och samla material skiljer sig från 

den traditionella forskningen. Vetenskapsrådet har gett ut skriften God forskningssed 

vilken betonar områdena forskaretik och forskningsetik. Forskaretik menas med att du 

som forskare hanterar gott vetenskapligt hantverk och ärlighet i resultatet.59 

Forskningsetik handlar om hur forskaren ska förhålla sig till sina informanter och 

deltagare i studien. Här lyfts fyra forskningsetiska krav, dessa är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet.60 De etiska överväganden 

jag kommit att behöva diskutera för denna uppsats har mestadels rört samtycke och 

konfidentialitet. Diskussionen har handlat om jag behöver ha samtycke från samtliga 

potentiella deltagare. Facebook som observationsfält är så stort och tillgängligt för ca 2 

miljarder människor dagligen, och det blir en omöjlighet att samla in samtycke från 

samtliga. Å andra sidan är det som skrivs ut på Facebooks öppna forum offentligt för 

samtliga att ta del av, således kommer frågan om du avsäger dig rätten till konfidentialitet 

och anonymitet som deltagande i en studie när interaktionen sköts i virtuella forum? Detta 
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är något som jag vägt fram och tillbaka och i slutändan kom jag fram till att det som 

skrivits i öppna forum är offentligt och därefter hanterat materialet efter det. Dock har 

fokus för uppsatsen inte varit att lyfta specifika uttalanden från privatpersoner och därför 

har samtycke och konfidentialitet inte behövts ta i beaktning i stor utsträckning.  

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer är bra utgångspunkter för forskningsetik, men man 

märker snart att de inte täcker in alla etiska överväganden som internet bjuder in till, 

exempelvis frågan om anonymitet.61 När det kom till att hantera min egna anonymitet och 

relation till fältet ställdes jag inför ett litet dilemma. Internet och Facebook möjliggör för 

forskaren att vara delvis anonym då jag kunde observera osynligt i den bemärkelse att 

andra inte kan veta att jag läser det som de skrivit. Dock så krävs det för Facebook en 

”Like” eller medlemskap som görs via mitt privata konto. Således blir jag då inte längre 

anonym, dock kan folk inte veta om jag tar del av det som skrivs eller ej. Då jag även 

observerat en specifik Facebook-sida och kampanj är det viktigt att hålla sig till 

forskarrollen och inte gå in i sin privata roll under arbetet, detta för att undvika vinkling.  

Urval 

Urvalet för denna uppsats har mest bottnat i de rumsliga dimensionerna, vilka handlar om 

observationsplats. Då syftet med uppsatsen är att granska kampanjen #Metoo och tillämpa 

en virtuell etnografi så fastslog jag att plats för observation skulle vara på internet. Då 

kampanjen spreds som en hashtag som mestadels gjordes synlig på den sociala 

plattformen Facebook valde jag därför att utgå från Facebook-sidan #Metoo- Sweden. 

Facebook är det största sociala mediet idag och används av ca 2 miljarder människor.  

I avhandlingen Sexsäljares och sexköpares kollektiva handlande på internet: en svensk 

”fuckförening?”  skriver Scaramuzzino att hon i sin urvalsprocess använde sig av tre 

kriterier för att fastställa observationsfältet. De urvalskriterier hon hade var att de 

internetgemenskaper hon ville kolla på skulle; vara störst inom området, huvudsakligen 

svenskspråkiga samt öppna för att observera osynligt.62 Urvalsmetoden hon använt sig av 

är bra men var inte helt applicerbar i mitt fall eftersom jag utgått ifrån en social 

medieplattform där jag inte tillåts vara helt anonym. Min urvalsmetod är mer baserat efter 

mitt syfte, vilket är att undersöka kampanjen #Metoo och hur denna fick en sådan 

genomslagskraft genom internet och sociala medier.  

Metoddiskussion  

Då jag valt att använda mig av olika sorters metoder i olika skeden av rapportens 

framställning blir det intressant att se varför dessa val gjorts och vad de kommer att bidra 
                                                   

61 Sveningsson Elm, Malin, Lövheim, Mia & Bergquist, Magnus, Att fånga nätet: kvalitativa metoder för 
Internetforskning, Studentlitteratur, Lund, 2003, s.175 f.  

62 Sexsäljares och sexköpares kollektiva handlande på internet: en svensk "fuckförening"?, 2014,Växjö, 
2014, s. 99, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-34170 
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med. Till att börja med har jag valt att genom föra en virtuell etnografi med observation 

som huvudsaklig insamlingsmetod. Då jag genomfört observationer på internet har jag 

intagit en delvis deltagande roll. Som delvis deltagande observatör så deltar du i det sociala 

samspelet, men inte i specifika aktiviteter som gruppen du studerar utför.63 Jag har varit 

en del av de forum jag observerat, men hållit mig ifrån att lägga mig i diskussioner som 

skett på sidan för att inte kunna styra empirin och resultatet.  

Jag valde plattformen Facebook att utgå ifrån och mer specifikt sidan #Metoo-Sweden. 

Anledningen till att jag valt att utgå från denna sida är dels för att det var där rörelsen fick 

störst spridning, samt att Facebook är en plattform som når ut och används av väldigt 

många människor dagligen. Tanken med att observera Facebook-sidan är för att jag vill se 

hur handlingar och uttryck sprids och tas emot av andra, hur människor handlar och 

interagerar på den nya arenan som är sociala medier på internet. Genom observation kan 

jag se vad som skrivs ut från utgivarna och hur människor reagerar på detta. Det kan röra 

sig om hur människor mobiliserar sig och engagerar sig, samt motreaktioner. Baserat på 

ämnet jag valt att studera anser jag att denna metod är högst relevant för att uppnå bäst 

förutsättning för en bra och fruktbar analys.  

Efter observationerna och materialinsamlingen ordnades materialet utefter en metod som 

är inspirerad av grundad teori. Kodning och kategorisering gjordes och skapade tre 

huvudkategorier vilka analysen är byggd av. På kategorierna har analyserats med frame 

analysis (ramanalys), vilken är huvudmetoden och kärnan som resultatet utgörs av. 

Tanken bakom frame analysis är att de ramar som man skapar är till för att göra händelser 

som man studerar meningsfulla, samt att de används för att organisera och planera. Frame 

analysis han använts mycket i rörelseforskningen och jag anser därför att den lämpar sig 

för denna uppsats där fokus ligger på en kampanj som kommit att kallas för rörelse.  

De valen av föregående presenterade metoder är gjorda baserat på dess fördelar, dock 

finns det även nackdelar för varje metod. De nackdelar som jag vägt fram och tillbaka 

berör mest etnografin och dess etiska överväganden samt avgränsningar för området. 

Frågor kring anonymitet på internet blir aktuella och svårbesvarade. När det gäller att 

avgränsa sig så finns det flertalet olika sätt detta kan göras på. De avgränsningar jag gjort 

för denna rapport anser jag dock vara nödvändiga och befogade. Vidare anser jag att 

empirinära metoder såsom etnografi är bäst för denna typen av studier då det handlar om 

att studera människor och interaktion.   

Analys 

Sexuella trakasserier sker överallt, på arbetsplatsen, hemma, i skolan, ute på krogen. Det 

kan handla om kränkande ord, direkta fysiska handlingar och sexistisk jargong. #Metoo-

kampanjen som tog fart i Sverige under hösten 2017 syftade till att uppmuntra kvinnor att 

                                                   

63 Deltagande observation, s.141 
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dela med sig av sina upplevelser under hashtagen #Metoo. Kampanjen fick genombrott 

och enorm genomslagskraft och präglade Sverige under hösten 2017 och våren 2018. Helt 

plötsligt spreds historier i sociala medier i rekordfart, redan dagen efter hashtagen lyfts på 

den sociala medieplattformen twitter hade den använts av inte mindre än 4,7 miljoner 

användare. Med utgångspunkt i #Metoo-kampanjen och min frågeställning har jag 

genomfört nätbaserade observationer utifrån #Metoo Swedens Facebooksida. Med grund i 

den insamlade data från observationerna och relevant litteratur kan jag nu redovisa den 

analys som framställts utav kodning, kategorisering och en induktiv analys. Ur empirin 

som framkom av observationerna skapades tre överkategorier eller områden vilka i sin tur 

har tre underkategorier. De kategorier och koder som framkommit är skapade utav 

skriftliga uttalanden från av informanter som inhämtats under observationerna samt 

artiklar länkade ifrån Facebooksidan. Kategorierna och koderna har analyserats med hjälp 

av frame analysis och med avstamp i resursmobiliseringsteorin. De citat och bilder som 

används är till för att ge styrka i resonemangen samt för att förankra teori. Vidare används 

resultatet och resonemanget av dessa kategorier för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. De överkategorier som framkommit efter kodningen är Upptakten, 

Drivkrafter och Förändring. 

Upptakten 

Kategorin är tvådelad där den ena delen fokuserar på vad jag kommit att kalla 

Samhällsmisslyckande. Under Samhällsmisslyckande gömmer sig koder som vittnar om 

den rådande samhällssituationen och känslor som den för med sig. Det rör sig om känslor 

av frustration, maktmissbruk, tystnadskultur och att känna skuld.  

Samhällsmisslyckande 

”De som reproducerar tystnadskulturen och ser till att den uppehålls kan vara 

samma män som sitter i tv-soffor, iförda tröjor med feministiska aforismer eller 

kvoterar in kvinnliga artister till stora festivaler. Diskrepansen mellan ord och 

handling är enorm och de värdegrunder och policyer som upprättas om sexism, 

jämställdhet och likabehandling i musikbranschen är vackra termer på blanka 

papper.”64 

Citatet är från uppropet #närmusikentystnar som skapades i följderna av #Metoo. I detta 

upprop vittnar kvinnor i musikbranschen om övergrepp, sexism och den tystnadskultur de 

arbetar och lever med dagligen, stora artister såsom Carola, Lill-Babs och Zara Larsson har 

skrivit under. Citatet lyfter att det kan vara vem som helst som reproducerar 

tystnadskulturen oavsett vad du framställer dig som utåt sett. Istället för ord behövs här 

handling att människor står upp och stöttar varandras berättelser och vittnesmål. Att en 

                                                   

64 Dagens Nyheter, https://www.dn.se/kultur-noje/jag-vagade-aldrig-beratta-da-kanske-jag-inte-skulle-fa-
sjunga-mer/, 2/5 2018, 19:04  
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https://www.dn.se/kultur-noje/jag-vagade-aldrig-beratta-da-kanske-jag-inte-skulle-fa-sjunga-mer/
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tystnadskultur växer fram handlar om samhällsstrukturer och är starkt sammanlänkade 

med makt och kan ses som en form utav maktutövning. En dimension av makt som 

aktualiseras här handlar om auktoritet. Som citatet lyfter sker maktutövningen här av män 

i auktoritära positioner som använder sin ställning för att ta sig friheter mot de som står i 

en beroendeställning till de. Frilansskribenten och radioprofilen Cissi Wallin skriver att vi 

idag låtit tystnadskulturen gå för långt;  

”Vad som faktiskt tillåtits gå för långt är tystnadskulturen. Tystnadskulturen 

kring övergrepp och maktmissbruk. Och även tystnadskulturen kring män och 

psykisk ohälsa.”65 

Jag tolkar citatet som att Cissi Wallin menar att det som fått gå för långt snarare är 

tystnadskulturen. Övergreppen och trakasserierna nämns inte i något av citaten som 

problemet, och det som går att känna av i båda ovanstående citaten är en känsla av 

frustration, en frustration över att trakasserier fått pågå och tystats ner.  

Den tystnadskultur som nämns har paralleller till maktbegreppet. Som tidigare nämnt är 

maktbegreppet väldigt omtvistat i samhällsvetenskapen, dock kvarstår den gemensamma 

kärnan, och den menar att makt är möjlighet att påverka.66 Den typ av makt som 

Strömbäck benämner som hård makt, att peka med hela handen och nästintill tvinga 

människor till att agera på ett sätt, kan liknas vid den reproduktion av tystnadskultur som 

citaten vittnar om. Inom tystnadskulturen uppmanas den utsatta för att vara tyst, att inte 

berätta och att ”skydda”. De som uppmanar till detta är oftast i en maktposition. När 

#Metoo uppmärksammades i Sverige rörde det uppsatta människor inom TV och 

mediebranschen. Dessa uppsatta människor har utnyttjat den ställning de har och den 

maktposition de sitter i för att ta sig friheter mot andra som de vet inte kommer sprida det 

vidare.  

När man blir våldtagen av en duktig manlig musiker förlorar man många vänner. 

”Det var fel, det han gjorde. Men han är en tillgång i musikbranschen så jag vill 

inte klippa några band. Jag hoppas du kan förstå och respektera det.” Ett exempel 

på vad vänner sagt till mig i samband med att jag berättat vad som hänt.67 

Här lyfts även den andra sidan av myntet, den andra sidan av maktbegreppet, den mjuka 

makten genom vilken man påverkar människor att vilja tro på samma sak som man själv 

gör eller vill folk ska tro. Sitter du då i en maktposition och använder denna typ av makt 

bidrar du till att upprätthålla en osund maktstruktur och reproduktion av 

tystnadskulturen.  

                                                   

65 Metro, https://www.metro.se/artikel/cissi-wallin-det-%C3%A4r-inte-metoos-fel-att-benny-fredriksson-
%C3%A4r-d%C3%B6d, 2/5 2018, 20:06  

66 Makt Medier, och samhälle, s. 47 f. 

67 Dagens Nyheter, https://www.dn.se/kultur-noje/jag-vagade-aldrig-beratta-da-kanske-jag-inte-skulle-fa-
sjunga-mer/, 2/5 2018, 20:56 
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För att förstå hur #Metoo-kampanjen arbetade har jag tillämpat en Frame analysis, eller 

ramanalys. Om vi ser till denna del av kategorin Upptakten anser jag att den är av en 

diagnostisk variant. Med detta menas att man identifierat ett problem som man vill ska 

lösas. Problemet som bör lösas bottnar oftast i en upplevd orättvisa.68 Om vi ser till detta 

specifika fall kan vi se att det inom underkategorin Samhällsmisslyckande uttrycks känslor 

kring orättvisor såsom maktmissbruk, upprätthållande av strukturer och frustration kring 

skuldbeläggning.  

 

Figur 1: Diagnostisk tolkningsram för Samhällsmisslyckande 

I figuren kan vi se på vilket sätt denna ligger kategori inom den diagnostiska 

inramningsdimensionen, problem identifieras och det definieras vad problemet gör och 

vilka dess aktörer är, samt att man försöker nå en form av konsensus med problemet. 

Tidigare studier om diagnostisk inramning har fokuserat på utveckling och artikulering av 

så kallade ”orättvisa ramar”. Det har uppmärksammats att rörelser identifierar offren för 

en viss orättvisa och förstärker de. Då syftet med sociala rörelser är att förändra eller lösa 

en problematisk situation eller fråga krävs det att det finns en identifierad källa eller orsak 

dit åtgärden kan riktas.69 Denna tillskrivning av källa eller orsak är det som sker inom 

diagnostisk inramning, fokus ligger på skulden eller ansvaret. Dock är det inte alltid enkelt 

att komma till konsensus, en diskussion kring vem eller vad som står som skyldig uppstår 

alltid mellan parterna. De maktstrukturer som finns och upprätthålls idag har dominerats 

av män. Majoriteten av de som sitter på maktpositioner är män, trots att kvinnor fått mer 

inflytande i dagens samhälle var det inte alls längesen som det enbart var män.  

Kvinnor har kommit att vara underrepresenterade på fler områden i samhället, exempelvis 

inom media. När det kommer till medierepresentationen har varit kvinnor varit 

underrepresenterade och även framställts på ett annorlunda sätt än männen. Gunilla 
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Diagnostisk 
inramning

Tolkningsram Samhällsmisslyckande

Identifiering av 
problem

Tystnadskultur

Maktstruktur

Sexuella trakasserier

Skuldbeläggning

Frustration

Definition av 
problem

Kvinnor blir offer 

Män i maktpositioner är 
förövare



27 

Jarlbro skriver att det inte var först 1990-talet då intresset för genusperspektiv 

aktualiserades inom medier.70 Vidare skriver hon även att kvinnor ofta kommit att målas 

upp som offer i mediala sammanhang, dock inte i alla sammanhang. I flertalet exempel 

finns det medier som istället satt gärningsmannen i offerrollen. Jarlbro lyfter ett exempel 

där en läkare som även var lokalpolitiker blivit anmäld av flertalet kvinnliga patienter, men 

i medierapporteringen och med hjälp av flera intervjuer vändes mottagarna till att ta 

läkarens sida och helt förkasta kvinnornas berättelser och vittnesmål. Under 1970 och 

1980-talen i Storbritannien etablerades ett så kallat false memory syndrome där man 

menar att den anklagade blivit falskt anklagad av en person som kanske gått hos 

psykologer tidigare och således använder anklagelsen som ett straff.71 Jenny Kizinger 

menar att denna teori fick ett så pass stort genomslag på grund av manliga källor 

förekommer mer än kvinnliga källor i medierapporteringen och att då kvinnans källa är 

mindre trovärdig. 

Det samhälle vi lever i idag håller dock på att förändras och utvecklas, och i den veva som 

#Metoo-kampanjen tog fart uppmanades kvinnor att våga vittna och berätta med sina 

historier. #Metoo lyfte en problembild där kvinnor underprioriteras och tystas ned.  

”– Folk har förstått att de inte är ensamma. Minsta grej räknas. Man har inte 

tänkt på att det är trakasserier, det är så vanligt, säger hon.”72 

Som citatet säger så kom förståelsen om att man inte var ensam utan att andra varit med 

om samma sak. #Metoo spreds viralt i digitala forum i form av en så kallad hashtag. Denna 

hashtag kan liknas vid ett upprop eller en protestlista fast i virtuell form. Med hashtagen 

syns alla som använt den, oavsett om de är mil ifrån varandra. Detta virtuella upprop 

spreds sig stort och jag anser att det liknas vid Jesper Strömbäck och hans tankar kring 

social sammanhållning. Strömbäck menar att det finns en objektiv och en subjektiv 

dimension av social sammanhållning. Den subjektiva delen handlar om att människans 

identitet är så pass mångdimensionell och central för den egna jag-uppfattningen att man 

lägger vikt vid antingen likheter eller skillnader när det kommer till att känna samhörighet 

med andra.73 Vidare menar Strömbäck att människor har en tendens att söka sig till dem 

som liknar dem själva. #Metoo kan ses som resultatet av en kvinnlig social 

sammanhållning. Som citatet lyfter började kvinnor världen över inse att de inte är 

ensamma utan att de finns många fler som varit med om samma eller liknande saker.  

 

 

                                                   

70 Medier, genus och makt, s.17  

71 Ibid. s.44 f.  

72 Tidningen Syre, https://tidningensyre.se/stockholm/det-ar-bara-os%E2%80%89s-killar-att-backa/, 3/5 
2018, 16:04 

73 Social sammanhållning och medieanvändning, s.67  
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Kollektiva krafttag  

Den andra delen av kategorin har jag valt att kalla kollektiva krafttag. Inom denna del har 

fokus legat på vad som behövs och varit bidragande till kampanjens start och framfart. 

Koder som delaktighet, stöttning och engagemang har varit framstående inom denna del. 

Tillsammans med samhällsmisslyckande kompletterar dessa underkategorier varandra då 

de tar fasta på två skilda delar av samma upplevda problemsituation.   

Bild: Första inlägget som gjordes på Facebooksidan #Metoo Sweden, 22 oktober 2017 

Detta inlägg skrevs på kvällen den 22: a oktober 2017 då de första manifestationerna ägde 

rum runtom i Sverige. Det var de manifestationerna som blev startskottet för #Metoo- 

Sweden och som engagerade människor runtom i landet att göra sina röster hörda. 

Manifestationerna var en följd av den tidigare månadens skriverier kring de vittnesmål 

mot stora TV och mediaprofiler såsom Harvey Weinstein i USA och Martin Timell i 

Sverige. Inlägget lägger fokus dels på att tacka och upphöja de som valt att delta under 

manifestationerna, men också att stötta och uppmuntra dessa och fler människor att 

fortsätta och till att skapa förändring. I inlägget talar avsändaren i vi-form och använder 

ordet tillsammans väldigt mycket, detta för att skapa en känsla av samhörighet hos 

följarna och stärka dess sociala sammanhållning.  

Själva begreppet social sammanhållning har blivit allt mer framträdande inom forskningen 

under de senaste decennierna. Det finns dock inte en klar och entydig definition av 

begreppet, utan det skiljer sig ofta. Ibland syftar ordet på en process och ibland på ett 
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tillstånd. Det förekommer ofta en blandning av begreppets subjektiva och objektiva 

faktorer och förhållanden i en och samma definition. Maxwell har definierat begreppet 

som; 

“involves building shared values and communities of interpretation (subjektiv 

dimension, min anmärkning), reducing disparities in wealth and income 

(objektiv dimension, min anmärkning), and generally enabling people to have a 

sense that they are engaged in a common enterprise, facing shared challenges, 

and that they are members of the same community (subjektiv dimension, min 

anmärkning)”74 

Strömbäck framhåller att det inte finns någon definition av begreppet som är mer sann än 

någon annan, men han själv är inne på det subjektiva spåret av social sammanhållning, 

vilket handlar om hur människor upplever sig själva i förhållande till samhället eller till 

olika grupper i samhället. Han framhäver dock att man inte riktigt kan förstå social 

sammanhållning i samhället utan att ta hänsyn till medierna.  

Genom medierna får människor information om allt som ligger bortom sin egen vardag, 

det mesta vi vet får vi från intryck och information vi inhämtat från olika medier. Dessa 

intryck och information har därför stor betydelse för den sociala interaktionen med andra 

människor. Forskning visar att medier har stort inflytande för vilka frågor som människor 

tycker är viktiga. På ett teoretiskt plan kan medier påverka den sociala sammanhållningen 

på flera sätt, exempelvis i formandet av gemensamma referensramar.75  

Att använda begreppet vi, i det sammanhang som Me Too Sweden gör i inlägget kan ses 

som ett försök till att skapa en gemensam referensram i frågan, detta kan i sin tur liknas 

vid Benford och Snows tankar kring att identifiera och stärka de som inom rörelser 

definierats som ”offer”.  

Efter manifestationerna växte Facebooksidan 

Metoo Sweden snabbt, fler människor gillade 

och anslöt sig. Detta gjorde även andra 

organisationer, exempelvis organisationen 

MÄN. Detta event, skapat av organisationen 

MÄN, delades från Metoo-Sweden 

Facebooksidan några dagar efter det första 

inlägget på sidan kommit. En reaktion eller 

aktion på #Metoo-kampanjens framfart.  

Bild: Skärmdump av eventet #allamän 

Detta initiativ från MÄN syftar till att skapa 

                                                   

74 Framtidens medielandskap, demokratin och den sociala sammanhållningen, s. 343   

75 Framtidens medielandskap, demokratin och den sociala sammanhållningen, s.345 
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diskussion och ta tag i det som händer efter #Metoo. Man blickar alltså redan här framåt 

och försöker komma till olika lösningar och förslag på åtgärder som kan vidtas. En utav de 

saker som lyfts är självreflektion.  

Då vi idag kommit varandra ”närmre” med hjälp av sociala medier såsom Facebook kan 

reaktioner och mobilisering ske mycket snabbare och effektivare, oavsett var i världen du 

befinner dig. Likt den protestaktion i Filippinerna som Shirky skrev om som drogs ihop på 

en dag.76 Tack vare de kommunikationsnätverk som sociala medier byggt får vi snabbare 

tillgång till information världen över vilken skapar möjligheter för engagemang och 

mobilisering för exempelvis diskussioner och åtgärder, såsom detta event från MÄN.  

” Vi på MÄN vill nu erbjuda trygga platser där den här typen av samtal kan ske. 

Platser där du, tillsammans med andra män och killar, får chans till 

självreflektion. Där vi kan lära oss av varandra och tydliggöra vilka sorts 

människor vi vill vara framöver.”77 

Citatet är taget från eventtexten och visar att man bjuder in till samtal för att ge chans till 

självreflektion, att lära utav varandra samt att tänka framåt och hur framtiden ska se ut. 

Detta typ av resonemang och engagemang anser jag återfinns i en annan variant av 

ramanalys, den prognostiska. Prognostisk inramning handlar om att artikulera strategier 

eller förslag på lösning av det identifierade problemet från den diagnostiska inramningen. 

Frågan om vad som ska göras samt problemen med konsensus och mobilisering av 

åtgärder tas upp och aktualiseras. De diagnostiska och prognostiska ramarna tenderar att 

interagera med varandra. Den diagnostiska ramen begränsar den prognostiska på grund av 

identifieringen av det specifika problemet och dess orsaker. Identifieringen begränsar 

utbudet av möjliga lösningar och strategier. 78 

Vidare sker den prognostiska inramningen på ett multi-organisatoriskt fält där många 

aktörer cirkulerar såsom motståndare, inflytandemål, media och medföljare.79 Det är i 

denna dimension som de flesta rörelserna skiljer sig från varandra och klyvningar uppstår. 

Detta grundar sig i att de kan vara med på samma grundtanke och grundidéer, men då 

fältet är stort och möjligheterna många kan det bli spretigt och olika riktningar tenderar 

att växa fram och åt olika håll. Sett ur ett ramanalytiskt perspektiv är denna del av 

Upptakten av en prognostisk variant. Här kan vi återse förslag på lösningar av det tidigare 

diagnostiska identifierade problemet. Man har även här upprättat en målbild, att ingen ska 

bli utsatt igen.  

                                                   

76 The political power of social media, s. 1 

77 https://www.facebook.com/events/851704138338207/, 5/5 2018, 17:14 

78 Framing processes and social movements, s. 616 

79 Framing processes and social movements, s. 617 

https://www.facebook.com/events/851704138338207/
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Figur 2: Prognostisk tolkningsram för Kollektiva krafttag 

Vidare går det även att diskutera om denna underkategori kan räknas som prognostisk. 

Detta för att den egentligen inte tar från någon konkret lösning eller någon planerad 

strategi. Den behandlar mer uppmaning och stöttning för att fortsätta. Man skulle kunna 

tänka sig att denna underkategori är både diagnostisk och prognostisk i den mening att 

den stärker sina offer som definierats i kategorin samhällsmisslyckande, samtidigt som 

den har några vagt uttalade förslag till strategier i kollektiva krafttag. De vagt uttalade 

lösningsförslagen betonar vi-perspektivet och att arbeta tillsammans, detta kan spåras 

tillbaka till Wettergren och Jamisons tankar kring resursmobiliseringen, där det fokuseras 

på de personliga motiven för att engagera sig och ansluta sig till en social rörelse. 80  

Drivkrafter 

Denna kategori som jag valt att ge namnet Drivkrafter har två underkategorier den första 

har jag valt att kalla enade eldsjälar. Här gömmer sig koder som pratar om vilka de är, de 

som drivit kampanjen och som blickar framåt mot förändring. Koder som modiga, 

visionärer, eldsjälar och kvinnor finns under denna underkategori.  

Enade eldsjälar 

”– Vi vet ju att det främst är killar och män som begår övergrepp och det ska inte 

förnekas.”81 

                                                   

80 Sociala rörelser – politik och kultur. s. 16  

81 Tidningen Syre, https://tidningensyre.se/stockholm/det-ar-bara-os%E2%80%89s-killar-att-backa/, 8/5 
2018  
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På detta sätt uttalar sig Jessica Hansson som jobbar för RFSU Stockholm. Att det är män 

som står för den största delen av övergrepp är något som hon inte bara anser utan som 

även finns i statistiken. Både Statistiska centralbyrån (SCB) och Brottsförebyggande rådet 

(BRÅ) har statistiska utredningar som bekräftar hennes uttalande. BRÅ skriver exempelvis 

att de som är mest utsatta för sexualbrott är unga kvinnor mellan 16–24 år.82 SCB lyfter 

även att 1 129 män åtalades 2014 för sexualbrott, 28 procent av sexualbrotten var 

våldtäkter, där var 100 procent av de åtalade män.83  

Att män står för majoriteten av övergrepp är något som kan spåras tillbaka till den 

könsmaktsordning som vi har. Könsmaktsordning är ett begrepp som använts inom olika 

feministiska riktningar, vad det benämner är en teoribildning som säger att män som 

grupp är överordnade kvinnor som grupp. Lena Gemzöe menar att det finns fyra sfärer 

som förklarar detta förhållande mellan kvinnor och män, dessa är den 

politisk/ekonomiska sfären, familjesfären, vilken kopplas ihop med kulturell 

nedvärdering av kvinnor och slutligen våld och sexuellt utnyttjande av kvinnor.84 Hon 

menar att dessa fyra sfärer tillsamman bildar den strukturella ojämlikhet som kommit att 

kallas könsmaktsordningen. Inom politiska sammanhang och akademiska används 

begreppen genusordning och genussystem. Ordets ursprung kommer från patriarkatet, där 

män fostras till att inneha ekonomisk och beslutande makten i familjen och samhället. 

Inom denna teori ses kvinnan som ett sexuellt objekt snarare än subjekt i det att kvinnan 

föder barn.85 Kvinnan hamnar i en beroendeställning till mannen under graviditeten, både 

fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och socialt.  

Men det finns en annan sida av myntet, och detta är att kvinnor hjälper till att upprätthålla 

könsmaktsordningen. Hirdman lyfter att denna ”naturliga” könsmaktsordning skapat en 

övertygelse där kvinnor fostras och indoktrineras av samhället att ha en specifik syn på sig 

själva som underordnade mannen, att se det som deras naturliga plats.86 Denna syn kan vi 

återse i samhället, exempelvis menar Börjesson och Rehn att det inom studiet av könsmakt 

diskuterats att människor använder mannen som utgångspunkt och referensram i 

språkanvändningen. De framhåller dock att det är viktigt att se närmare på vad som sker 

när vi gör detta. Sättet vi använder språket på och hur vi kontrollerar språket och 

definierar begrepp är en av de mest djupgående maktteknikerna som existerar.87 Då den 

könsmaktsordning vi har idag reproduceras och stärks har den kommit att skapa en skev 

                                                   

82 Brottsförebyggande rådet BRÅ, https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-
brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html, 8/5 2018 

83 Statistiska centralbyrån, 
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2015B16_BR_X10BR1601.pdf, 8/5 2018 

84 Gemzøe, Lena, Feminism, 2., [uppdaterade] uppl., Bilda, Stockholm, 2014, 2014, s.19 f.  

85 Makt, Medier, och samhälle, s.85 

86 Genus: om det stabilas föränderliga former, s. 81 

87 Börjesson, Mats & Rehn, Alf, Makt, 1. uppl., Liber, Stockholm, 2009, s.16-17 

https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2015B16_BR_X10BR1601.pdf
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”verklighet” där kvinnorna fortsätter vara underordnade och därigenom är de som blir 

förtryckta, medan männen fortsätter vara de överordnade och de som förtrycker.  

”I musikbranschen jobbar vi dygnet runt, ofta med osäkra och tillfälliga 

anställningar. Att vara tillmötesgående och inte krångla blir extra viktigt för att 

inte bli utbytt. Detta gör kvinnor i musikbranschen till måltavlor för 

maktdemonstrationer som ofta är av sexuell karaktär. Vi lever i en tillvaro där 

lagen om samtycke fortfarande är långt borta, där vi objektifieras och där sexuella 

övergrepp och trakasserier snarare är regel än undantag. Om vi anmäler 

händelserna läggs målen oftast ner utan att förundersökning inletts, eftersom ord 

alltid står mot ord. Om vi ryter ifrån blir vi av med jobbet eller tvingas utstå 

hot.”88 

Citatet kommer från uppropet #närmusikentystnar och vittnar om hur det är att vara 

kvinna i musikbranschen. Hur kvinnorna faller offer för maktmissbruk och 

maktdemonstrationer och därför tvingas vara männen till lags för att inte bli av med sina 

arbeten. Det som sägs i citatet kan ses som en direkt konsekvens av könsmaktsordningen, 

kvinnorna är underordnade och i beroendeposition av männen som sitter i maktpositioner 

och då egentligen innehar ekonomisk makt då det handlar om arbetsplatsen. Trots detta så 

finns det ett motstånd, en del människor, kvinnor, som går emot och utmanar denna 

könsmaktsordning. Under Grammisgalan 2017 valde flertalet kvinnliga musiker att lyfta 

uppropet på röda mattan.  

Bild: Inlägg från Facebooksidan avseende 

händelsen på grammisgalan 

 

Här går kvinnor som underordnad 

grupp ihop, enade för att utmana och 

bryta med den gamla 

könsmaktsordningen och normerna som 

funnits. De vill lyfta sina historier och 

förändra samhällsnormerna. De kan ses som pionjärer inom denna kampanj, kvinnor som 

agerar för att skapa ett bättre samhälle för de själva, men även för kvinnor generellt. De tar 

de första stegen. Denna underkategori anser jag falla in under den diagnostiska 

dimensionen. Här identifieras ytterligare problem såsom objektifieringen av kvinnor som 

sker i den rådande könsmaktsordningen. Kvinnorna ses här som underordnade och blir 

således satta i en utsatt position på exempelvis arbetsplatser då de står i beroendeställning 

till männen.  

                                                   

88 Dagens Nyheter, https://www.dn.se/kultur-noje/jag-vagade-aldrig-beratta-da-kanske-jag-inte-skulle-fa-
sjunga-mer/, 8/5 2018 

https://www.dn.se/kultur-noje/jag-vagade-aldrig-beratta-da-kanske-jag-inte-skulle-fa-sjunga-mer/
https://www.dn.se/kultur-noje/jag-vagade-aldrig-beratta-da-kanske-jag-inte-skulle-fa-sjunga-mer/
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Figur 3: Diagnostisk tolkningsram för Enade eldsjälar 

Vidare kan vi dock se att ställningstagande och aktioner såsom musiker gjorde i samband 

med #närmusikentystnar lyfter kvinnorna och ger dom statusen av pionjärer och 

visionärer för sitt mod att stå upp för kvinnorna och bryta med de gamla vanorna och 

normerna.  

”Metoo-revolutionen har varit det största feministiska steget framåt sedan 

kvinnlig rösträtt. Vi har berättat, läst, gråtit, känt frustration och chockats när 

tystnaden har ersatts av ett kvinnovrål.”89 

Även i detta citat som är skrivet utav en av grundarna till #Metoo Sweden Gabriella Ohlzon 

kan vi se hur det skrivs om det identifierade problemet men även hur Metoo har 

omformats och utvecklats till att bli den kamp och det så kallade kvinnovrål som det blivit 

idag. Det tåls att diskutera huruvida vi kan räkna denna kategori enbart till diagnostisk 

variant då den har inslag av en motiverande inramning. Den motiverande inramningen 

handlar bland annat om att skapa motivationer för ett förbättrande av kollektiv aktion. 

Vidare jobbar man även här med att skapa ett motiverande vokabulär och få folk 

övertygade om att de vill och borde engagera sig kollektivt och stå upp för de som de tror 

på.90 Kanske kan det vara så att det går att urskilja en klyvning i denna underkategori där 

delen som behandlar könsmaktsordningen är mer utav en diagnostisk variant då den pekar 

på ett identifierat problem och delen som behandlar de som vågar gå emot är mer av en 

motiverande variant då det skapar motivationer hos andra för ett mer kollektivt 

engagemang. Delar av en prognostisk dimension kan också ses i den bemärkelsen att man 

här även stärker de som identifierats som offer.  

                                                   

89Aftonbladet,  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/vmbwGm/var-tog-ert-stod-efter-metoo-vagen-polisen, 
10/5 2018 

90 Framing processes and social movements, s. 617  

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/vmbwGm/var-tog-ert-stod-efter-metoo-vagen-polisen
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Engagemangsplattformar 

Den andra underkategorin har jag gett namnet Engagemangsplattformar. Denna kategori 

behandlar vad det kan vara som ligger till grund för det engagemang som blev och vad som 

gör att kampanjer som #Metoo lever vidare och får fotfäste. Koder som återfinns i 

kategorin är exempelvis ansvar, styrka och erfarenheter.  

Ett initiativ som startades till följd av #Metoo var #JagTarAnsvar. Detta initiativ är ett 

upprop för män som vill stå upp för kvinnor och arbeta med att skapa ett jämställt 

samhälle. Att initiativ som dessa får sådan spridning och kan ha att göra med att det 

anspelar på just ansvar.  

 

Bild: Inlägg angående uppropet #JagTarAnsvar 

Som vi kan se på bilden anspelar även #Metoo på ansvar när de delar initiativet. Att 

använda ord som uppmanar till att ta ställning skapar en känsla av att känna sig delaktig. 

Forskning kring sociala nätverksmedier säger att då nyheter och information sprids i 

människors sociala nätverk tenderar människor i större utsträckning att ta ställning till 

vad de tycker.91 Detta för att det blir som ett motiv för att visa sig delaktig och uppdaterad i 

sin sociala sfär. Utöver det för begreppet ansvar med sig en viss status då det är något de 

flesta vill ha, vill vara ansvarstagande. Att initiativet använder sig av en hashtag kan också 

vara bidragande till spridning och etablering. Hela #Metoo-kampanjen startade med en 

hashtag, denna spreds sedan viralt som en löpeld och syntes i så pass många sammanhang 

att folk började uppmärksamma det ordentligt. Hashtags används i sociala medier, vilken 

är en av de största informationskanalerna som många får sin dagliga nyhetsrapportering 

genom.92 Via en dessa tillåts du se alla som använt samma hashtag, vilket i sin tur kan 

skapa en kedjereaktion, som vi såg med #Metoo.  

En annan del som kan vara bidragande till att kampanjer som #Metoo fick sånt genomslag 

kan ha att göra med delandet av erfarenheter och historier. Att berätta något personligt 

som man varit med om kan göra att folk tar det hela mer på allvar och reagerar på ett helt 

annat sätt. Folk blir mer emotionellt engagerade. Under #Metoo delade folk med sig av 

historier som de varit med om, och folk som då hade varit med om liknande saker kunde 

då känna samhörighet och att det inte var ensamma. Emotionellt engagemang är något 

                                                   

91 Nyheter i sociala nätverksmedier, s. 350  

92 Svenskarna och internet, s. 29  
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som kan diskuteras utifrån resursmobiliseringsteorin, och då i den grenen som fokuserar 

på personliga motiv för engagemang.93 Som forskaren Charles Tilly hävdar har sociala 

rörelser numer fokus på mobilisering kring gemensamma intressen och förverkligande av 

effektiv handling. Att dela en historia om något man själv varit med om kan ses som ett 

personligt motiv och därigenom en anledning till att få folk engagerade. Detta är något 

som jag tror kan bidra till den spridning och genomslagskraft som vi såg i samband med 

#Metoo. Följande citat är tagna ur uppropet #närmusikentystnar samt ur artikel från ETC, 

samtliga av dessa uppmanar till att stötta varandra, lyssna på berättelserna och att backa 

upp varandra så ingen står ensam.  

”Vi kommer att ta stöd av alla de berättelser som vi har delat med oss av och har 

fått ta del av.”94 

”Vi kommer att fortsätta lyssna på varandra och stötta varandra.”95 

” Låt oss backa upp varandra så att ingen blir ensam därute i snålblåsten (så som 

så ofta skett förut).”96 

Den typen av karaktär som dessa citat har anser jag gå i linje med den tredje dimensionen 

inom ramanalys, den motiverande. Som tidigare nämnt handlar det där om att skapa 

motivationer för att förbättra kollektiv aktion. Målet är att skapa motivationer som gör att 

folk vill vara med och engagera sig kollektivt.  

 

Figur 4: Motiverande tolkningsram för Engagemangsplattformar 

Denna underkategori kan vi se passa in under motiverande inramning, mestadels i frågan 

rörande om att skapa motivationer för kollektiv aktion. Man har använt upprop och 

                                                   

93 Sociala rörelser – politik och kultur, s. 16  

94 Dagens Nyheter, https://www.dn.se/kultur-noje/jag-vagade-aldrig-beratta-da-kanske-jag-inte-skulle-fa-
sjunga-mer/, 14/5  

95Ibid, 11/5  

96Etcetera, https://www.etc.se/kronika/metoo-och-bakslaget , 11/5  
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hashtags på sociala medier för att skapa större engagemang, samt människors personliga 

erfarenheter. Att uppropen sker på internet gör att fler kan ansluta sig då de inte måste 

skriva på någonting med papper och penna utan kan befinna sig på en helt annan plats. 

Detta gör att spridningen blir större då man når ut till fler personer. Vidare använder man 

sig utav människors personliga erfarenheter vilket engagerar människor emotionellt och 

som i sin tur kan bidra till ökat engagemang. Slutligen används vokabulär som inger 

känslan av inkludering och att man aldrig är ensam.  

En annan aspekt som kan varit bidragande till genomslaget är att man inom #Metoo hade 

ett nytt angreppssätt och andra förutsättningar i samband med att de lyfte ett problem som 

engagerar människor emotionellt. Kvinnors rättigheter och könsmaktsordningen är något 

som alltid funnits, och likväl folk har arbetat mot detta, men nu har man något mer med 

sig i form av sociala medier och internet. Som tidigare nämnt i rapporten är sociala medier 

en utav människorna i Sveriges huvudsakliga informations och nyhetskälla idag, detta är 

något som tidigare inte funnits eller använts på samma sätt som nu. För 30 år sedan fanns 

inte hashtags, du kunde inte dela ett inlägg från din privata dator som sedan folk runt hela 

världen kunde se. Men idag går det, och detta har såklart varit en stor del i den framgång 

som #Metoo-kampanjen fått.  

”Kampanjen Metoo ser han som ovärderlig för förståelsen för vidden av 

problemet med sexuella trakasserier och övergrepp. Massan av historier har få 

kunnat värja sig emot.”97 

Strömbäck skriver att utvecklingen av det så kallade medielandskapet under de senaste 

decennierna har varit revolutionerande. Ända in på 1990-talet var internet, surfplattor och 

mobiltelefoner ovanliga och dyra.98 Men det tog sedan en väldig fart, både antalet medier 

och medieplattformar ökade extremt och det har aldrig funnits så många medier som det 

gör just nu. Idag kan vi välja och vraka från vilken plattform vi vill få information ifrån, och 

vi kan enkelt hitta exakt den information vi söker. Det som tidigare var begränsat har nu 

ersatts av ett överflöd. I citatet kan vi se att det som lyfts egentligen inte är att sexuella 

trakasserier och övergrepp är ett nytt problem, utan det som lyfts är snarare att massan av 

historier har gjort att folk inte kunnat undgå att lyfta diskussionen i ett större 

sammanhang. De är de senaste två decennierna som sociala medier och internet har 

exploderat och öppnat upp en helt ny arena för mobilisering och social interaktion, så 

frågan är egentligen hur #Metoo-kampanjen hade sett ut och fungerat om internet och 

sociala medier inte haft lika stor plats i människors vardag som de har nu.  

                                                   

97 Tidningen Syre, https://tidningensyre.se/stockholm/det-ar-bara-os%E2%80%89s-killar-att-backa/ , 11/5 
2018 

98 Framtidens medielandskap, demokratin och den sociala sammanhållningen, s.349 

https://tidningensyre.se/stockholm/det-ar-bara-os%E2%80%89s-killar-att-backa/
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Bild: Inlägg angående föreläsning på Safer Internet Day 

Som vi kan se i bilden verkar även grundarna av Metoo Sweden själva anse att sociala 

medier varit mycket bidragande för deras arbete med kampanjen. Huruvida det är det 

huvudsakliga anledningen till kampanjens spridning är svårt att säga, men en sak som är 

säker är att den sociala medier som ny plattform absolut förbättrat förutsättningarna för 

kampanjer och sociala rörelser världen över.  

Förändring 

Denna kategori har jag valt att kalla förändring. Kategorin som helhet behandlar synen på 

vad #Metoo är för något och det kommer diskuteras vad som skedde i samhället när 

#Metoo fick sitt genomslag. Kategorin tar även upp motreaktioner och diskussioner som 

uppstått mellan de som står bakom kampanjen och de som motsätter sig. Denna kategori 

har två stycken underkategorier, dessa är Nutida samhällsförändring och Viralt virus.    

Nutida samhällsförändring 

Denna underkategori berör vad #Metoo egentligen är för något, hur kampanjen beskrivs, 

vilka som beskriver den samt om dessa skiljer sig. Kategorin tar utgångspunkt i hur 

diskussionerna kring kampanjen går, och fokuserar mer på andra aktörer än de som 

ansvarar för Metoo Sweden. Koder som återfinns är exempelvis motreaktion, folkrörelse, 

möjlighet och debatt.  

Kampanjen #Metoo har kommit att beskrivas på många olika sätt under dess framväxt. 

Det har talats i termer av social rörelse såväl som samhällsdebatt och samtal. Då 

kampanjen fick ett sådan genombrott finns det många olika aktörer och instanser som 

uttalat sig om #Metoo, inte bara privatpersoner. En utav de som uttalat sig är Luis Lineo 

som är ordförande i organisationen MÄN, han hävdar att #Metoo gjort ett ordentligt 

avtryck i samhället;  

” – Jag tror att man kommer kunna tala om ett före och efter Metoo när det 

handlar om att medvetandegöra det sexuella våld som finns i vårt samhälle”99 

Luis Lineo menar att de inom hans organisation sett en markant ökning av män som vill 

engagera sig. Han menar att #Metoo-kampanjen bidragit med en förståelse för problemen 

                                                   

99Tidningen Syre, https://tidningensyre.se/stockholm/det-ar-bara-os%E2%80%89s-killar-att-backa/, 15/5 
2018 

https://tidningensyre.se/stockholm/det-ar-bara-os%E2%80%89s-killar-att-backa/
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och strukturerna i samhället, och att männens ansvar har blivit synliggjort. Men det är inte 

bara i organisationer som kampanjen spridits, tidningen Syre har varit och intervjuat 

elever på Kärrtorps gymnasium om deras tankar kring kampanjen;   

”– Det är sånt här jag behöver! Jag måste inte lära mig blommans inre dna, det 

här är det jag kommer leva med. Kanske min syster, kanske min dotter kommer 

att utsättas.”100 

Vikten av att medvetandegöra det som sker i samhället tycks vara av stor vikt för många, 

inte minst av skolelever. Här återkommer vi även till det emotionella engagemanget som 

#Metoo-kampanjen medfört. Människor berörs emotionellt av historier som de kan 

relatera till, tanken att det kan vara någon i ens närhet eller att man själv kan vara 

bidragande till någons historia kan få människor att tänka efter. Efter #Metoo har flera 

skolor valt att föra diskussioner kring ämnet sexuella övergrepp och trakasserier med 

eleverna. Jessica Hansson på RFSU Stockholm menar att skolan spelar en viktig roll i unga 

människors liv och det därför blir viktigt att ungdomar får utrymme att diskutera liknande 

frågor. Skolan som institution är med i människans socialisering och är viktig för unga 

människors identitetsskapande. Socialisering kan beskrivas som införandet av en individ i 

samhällets objektiva värld. Man förmedlar i socialiseringen värderingar och normer.101 Det 

finns två delar i socialiseringen, den primära och den sekundära. Den primära 

socialiseringen får du hemifrån, genom uppfostran från föräldrar och anhöriga. Den 

sekundära socialiseringen är allt som kommer efter det. Således blir skolan en del av den 

sekundära socialiseringen då det är där vi utbildar oss och får kunskap. Jessica Hansson 

menar även att om unga får utrymme för dessa diskussioner kan det förebygga sexuella 

övergrepp.102  

Men det är inte alla som ser positivt på #Metoo, utan det finns många kritiker och även 

direkta motreaktioner. Journalisten och författaren Maria Sveland säger att kritik och 

motstånd alltid kommer att komma, och att man måste vara beredd att möta den kritik 

som kommit i samband med #Metoo.  

”Vi vet att bakslaget kommer, men låt oss denna gång stå i bredd, redo att sakligt 

bemöta alla påhittade argument och konstruerade invändningar.”103 

” #Metoo är ett av de absolut mest rationella och relevanta samtal som någonsin 

förts i det här landet.”104 

                                                   

100 Tidningen Syre, https://tidningensyre.se/stockholm/det-ar-bara-os%E2%80%89s-killar-att-backa/, 15/5 
2018 

101 Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas, "Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin 
sociala verklighet", Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1979, s.74–75 

102 Tidningen Syre,  https://tidningensyre.se/stockholm/det-ar-bara-os%E2%80%89s-killar-att-backa/, 15/5 
2018 

103 Etcetera, https://www.etc.se/kronika/metoo-och-bakslaget, 15/5 2018  

104 Ibid. 15/5 2018  
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Det som går att utläsa av båda citaten är att Sveland menar att #Metoo har så pass relevans 

att det är nödvändigt att bemöta de påhittade argumenten och kritiken för att kampanjen 

inte ska dö och rinna ut i sanden. Men det är inte bara Sveland som uttrycker vikten av att 

stödja #Metoo, utan även människor som i samband med kampanjens framväxt valde att 

engagera sig. En som valde att engagera sig är Leo Mengarelli, han valde att ställa upp som 

ljudtekniker på en av manifestationerna, för honom är #Metoo en självklarhet och 

uppmanar alla som ifrågasätter kampanjen att tänka en gång extra.  

 

 

 

 

 

Bild: Inlägg från Facebooksidan av Leo Mengarelli, frivillig ljudtekniker på #Metoo-manifestationerna, 16 

jan 2018 

Som vi kan se i uttalandet vänder sig även Leo till människors emotionella sida. Att 

anspela på nära och kära och att använda ord som frihet och möjlighet gör att man på ett 

sätt förskjuter ansvaret på den som får till sig informationen. På ett löst sätt skulle man 

kunna säga att man förskjuter den skuldbeläggningen som den utsatte fått hantera till 

förövaren och de som motsätter sig hela kampanjen och dess syfte.  

Det vi kan utläsa generellt är att det finns många olika sidor och syner av #Metoo-

kampanjen, vissa anser att kampanjen öppnat upp en viktig och för samhället väldigt 

betydande diskussion. Andra hävdar att kampanjen gått för långt och blivit urspårad.  

 

Bild: Kommentar som lämnats på Facebooksidan avseende kampanjens proportioner, 6 dec 2017 

En gemensam nämnare är att kampanjen berört många och skapat engagemang hos flera. 

Sättet det talas om #Metoo skiftar från sammanhang till sammanhang, vilket gör det svårt 

att sätta fingret på och beskriva kampanjen som helhet.  

Att tillämpa en ramanalys på denna underkategori finner jag svårt då den är väldigt 

spretig, det skulle krävas flera separata tolkningsscheman eller ramar för denna kategori, 

och även olika sådana. Om vi ser till vissa uttalanden skulle denna underkategori kunna 

tillhöra den prognostiska dimensionen. Detta för att det togs upp om skolans roll, vilket 

kan ses som en strategi.  Utöver det skulle kategorin kunna gå in under den motiverande 
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Motiverande/Prognostisk 
inramning

Tolkningsram
Nutida 

samhällsförändring

Motivationer för 
förbättrad kollektiv 

aktion

Ta debatten

Svara på kritik

Bemöt 
motreaktioner

Anfallsplan/strategier

(prognostisk)

Skolan ger utrymme 
för diskussion

dimensionen då många betonar vikten av att debattera och svara på kritik och 

motreaktioner.  

Figur 5: Motiverande(orange)/prognostisk (grön) tolkningsram för Nutida samhällsförändring 

I figuren kan vi se hur jag menar att kategorin skulle kunna falla in under både den 

motiverande dimensionen och den prognostiska. Jag kan tycka att de går in i varandra 

litegrann men även hur de hjälper varandra, vilket vi kan se i figuren. Att diskutera hur det 

skrivs om en kampanj ger ofta flera olika perspektiv, både positiva och negativa. Två 

perspektiv som det går att diskutera handlar om huruvida motreaktioner och kritik kan 

vara nödvändigt för att kampanjer som denna ska fortsätta framåt. Utan motreaktioner 

och kritik hade det inte funnits en debatt att föra, utan fokus hade legat på att rekrytera 

anhängare. Om fallet hade varit sådant tåls det att tänka på om #Metoo-kampanjen hade 

fått den genomslagskraft den fick? Detta är något som blir intressant att se närmare på, 

dock ser jag relevansen att se närmare på den riktade kritiken först och se vad den bidrar 

med i debatten.  

Viralt virus  

Underkategorin Viralt virus består av de motreaktioner och den kritik som #Metoo-

kampanjen bemötts av. Kritiken har bestått av allt att folk hävdar att kampanjen gått för 

långt till att verbalt göra sig löjlig över hashtagen. Inom denna underkategori ingår koder 

såsom tappat greppet, intressekonflikt och snedvriden debatt.  

Som tidigare nämnt följs samtliga kampanjer, debatter och diskussioner utav kritik och 

motargument riktat från olika håll, #Metoo-kampanjen är inget undantag. Mycket av den 

kritik som kommit handlar om vad som egentligen kan räknas som en ”#Metoo-händelse”.  

”Det andra spåret av kritik som nu börjar ta plats är att #Metoo innebär en 

sammanblandning av högt och lågt. Att berättelser om trakasserier samsas om 
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utrymmet med rena våldtäkter och andra åtalbara handlingar och att de på så 

urvattnar ”de riktiga” övergreppen.”105 

Det som läses i citatet är ett av de vanligaste motargumenten som framkommit av #Metoo-

kampanjen. Det som är intressant i den här typen av resonemang är att fokus flyttas från 

själva händelsen och läggs istället på vem det är som har rätten att avgöra vad som räknas 

som trakasserier eller övergrepp. Samtidigt läggs i samma resonemang vikt i att fastslå att 

alla som använder hashtagen omöjligt kan ha blivit drabbade lika hårt.  

Bild: Kommentar lämnad på Facebooksidan 14/1 2018 

Denna kommentar som lämnats på #Metoo Swedens Facebook-sida tycks hålla med 

argumentet om att det ej går att likställa alla typer av övergrepp och trakasserier med 

gemensamt samlingsnamn. I denna kommentar lyfts även att det på grund av detta inte 

kommer ske en förändring med #Metoo, dock benämns kampanjen som en rörelse. Då 

rörelser syftar till att åstadkomma förändring kan det tyckas motsägelsefullt använda det 

begreppet.  

Vidare har det även kommit argument som menar att #Metoo har spårat ur. Det lyfts att 

rörelsen tagit så pass stora proportioner att män inte längre kommer våga ge sig in i samtal 

med kvinnor för att inte kunna stämplas som förövare. Maria Sveland lyfter att krönikörer 

och debattörer uttryckt en oro över att män nu istället kommer lyssna och ta in snarare än 

att ge sig in i diskussioner och ifrågasätta. Att detta målas upp som ett motargument kan 

diskuteras, särskilt då #Metoo beskrivits som en diskussion eller debatt som är av största 

vikt i dagens samhälle. Det kan tänkas att vissa människor som känner sig träffade eller 

utmålade som problemet anser att de inte har rätten att vara med i diskussionen som förs. 

Men vilka har rätten att uttrycka sig i kampanjen, vilka positioner ”finns” det att ta? Först 

och främst finns kvinnorna, de utmålade offren som kampanjen vill lyfta. Efter det är det 

de utmålade förövarna, männen. Vidare finns det de som upprätthåller och reproducerar 

de strukturer och den tystnadskultur som vi har. Detta kan vara vänner till förövaren, det 

kan vara folk som väljer att blunda för problemet, men det kan också vara människor i 

maktpositioner som ”skyddar” förövaren. Sen finns det de eldsjälar som driver kampanjen 

framåt och uppmanar till att anmäla, att göra historier hörda, de som skapar 

engagemanget helt enkelt.  Samtliga av dessa positioner är på ett eller annat sett 

inblandade eller en del av kampanjen och dess problemformulering, de bör därför ha 

rätten att uttrycka sig. Men de som står utanför då? De som inte kan identifiera sig med 

                                                   

105 Etcetera, https://www.etc.se/kronika/metoo-och-bakslaget, 15/5 2018  

https://www.etc.se/kronika/metoo-och-bakslaget
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någon av dessa positioner, vad kan de göra? Här finns det egentligen tre val som faller 

utanför tidigare nämnda positioner. Man kan antingen stödja man kampanjen eller så 

ifrågasätter och kritiserar man den. Men man kan även ställa sig utanför allting och bara 

observera. Genom att ställa sig utanför har man ändå intagit en aktiv roll som kan liknas 

vid upprätthållande av det rådande klimatet eftersom tillåter saker fortsätta som vanligt 

även fast en problembild lyfts.  

Om vi fortsätter spinna vidare på argumentet att #Metoo har spårat ur så har det 

argumentet stärkts av påståenden om att människors karriärer och liv förstörs. Det har 

även kommit till det att kampanjen beskyllts för ett självmord som skedde i slutet av 2017 

då kulturhuschefen Benny Fredriksson tog sitt liv. Huruvida det var till följd av #Metoo-

kampanjen och de uppmärksammande förhållanden som rådde på kulturhuset kan ingen 

fastställa helt. Cissi Wallin menar att det är befängt att säga att #Metoo-kampanjen drivit 

någon till självmord.  

”Det är inte metoos fel att Benny Fredriksson är död. Varför han inte lever längre 

vet kanske inte ens hans familj. Mediedrev kan absolut vara bidragande till att 

någon hamnar på en mörk plats.”106 

Hon lyfter här att mediedrev snarare kan vara en orsak till att Benny Fredriksson valde att 

avsluta sitt liv. Mediedrev uppdagas när en skandal har skett, mestadels inom politiken. 

Det som händer är att media uppmärksammar och skriver allt det bara går om skandalen, 

så pass mycket att den som är i medias blickfång drivs mot att avgå eller avsäga sig det 

uppdrag de sitter på. Pihlblad skriver att för att en skandal ska övergå till ett mediedrev 

krävs att personen i fråga innehar en position i samhället som gör media intresserade. Det 

kan handla om politiker, kändisar och människor i maktpositioner.107 Gällande Benny 

Fredrikssons fall så uppdagades det att arbetsförhållandena på kulturhuset inte varit så 

bra, ca 40 anmälningar inkom och när dessa uppmärksammades och skapade en 

mediestorm som sedan övergick till mediedrev valde Benny Fredriksson att lämna sin 

tjänst på kulturhuset. Men som Cissi Wallin uttrycker i citatet kan mediedrev föra någon 

till en mörk plats, snarare än till ett direkt självmord. Hon fortsätter med att säga;  

”Jag har i och med metoo velat krossa tystnadskulturen och skuldbördan på 

utsatta. Inte enskildas liv. Att enskildas tidigare leverne omkullkastats är ibland 

en både oundviklig och i vissa fall sorglig konsekvens. Men vi måste ändå kunna 

prata om när någon gått över alltför många gränser.”108 

Att krossa strukturer och bryta med gamla vanor är det som #Metoo har som syfte, hur det 

mottas av olika människor är svårt att styra och att förstöra någons liv har aldrig varit ett 

                                                   

106 Metro, https://www.metro.se/artikel/cissi-wallin-det-%C3%A4r-inte-metoos-fel-att-benny-fredriksson-
%C3%A4r-d%C3%B6d, 16/5 2018 

107 Drevet går, s.42 

108 Metro, https://www.metro.se/artikel/cissi-wallin-det-%C3%A4r-inte-metoos-fel-att-benny-fredriksson-
%C3%A4r-d%C3%B6d, 16/5 2018 
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syfte, men som citatet säger blir det ibland oundvikligt. Vad som driver någon till 

självmord kan vi aldrig helt sätta fingret på, utan vi kan endast konstatera att det är en 

sorglig utgång. Författaren John B Thompson har fyra olika synsätt på vad för 

konsekvenser som kan komma utav en skandal, dessa är skandalen som underhållning, 

skandalen som synd, skandalen som trivialiserar och skandalen som omstörtar 

makten.109 Om vi ska se till #Metoo-kampanjen och de motreaktioner den fått vill jag 

hävda att den faller in under skandalen som synd och skandalen som omstörtar makten. 

Detta för att man inom skandalen som synd konfronterar samhällets brister och 

medlemmars överträdelse. Genom #Metoo har människors överträdande agerande lyfts 

och man har visat på en struktur med många brister. Vidare inom skandalen som 

omstörtar makten kan vi se hur människor i maktpositioner blivit ifrågasatta och 

mediedrev har fått dessa att avgå från sina positioner.  

Cissi Wallin anser att det är sorgligt att människor valt att skylla ett självmord på en 

kampanj med helt annat syfte och att detta har bidragit till att ännu starkare motreaktioner 

kommit. Människor har kallat kampanjen för mördare, att det man gör är att bedriva 

2000-tals häxprocesser samt att spridningen kan liknas vid ett virus.  

Bild: Kommentar på Facebooksidan 4/3 2018 

Som vi kan se finns det olika sidor av myntet där vi dels måste kunna prata om viktiga 

saker i samhället, och även kunna se vad konsekvenserna kan bli, samtidigt som vi måste 

ha rätten att ifrågasätta. Kritik som riktats mot Facebooksidan är att debatten blivit 

snedvriden för att man hävdar att de enda som följer sidan är folk som stödjer kampanjen, 

inte nödvändigtvis förövarna eller de som behöver ta del av budskapet. Man pratar även 

om att detta gör att debatten blir snedvriden då man bara ser till kvinnornas sida. Ett 

exempel på där man snarare ifrågasätter kampanjen än kritiserar den återfanns på 

Facebooksidan; 

 

 

 

Bild: Kommentar lämnad på Facebooksidan 26/1 2018 

Denna typ av kommentarer ger upphov för diskussion då den snarare ifrågasätter än direkt 

kritiserar kampanjen. Tillskillnad från de motreaktioner och argument som kampanjen 

                                                   

109 Drevet går, s. 92 f.  
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fått öppnar denna fråga upp för vidare diskussion då den är lite av en reflekterande fråga. 

Detta leder tillbaka till frågan om motreaktioner och kritik är nödvändigt för att denna typ 

av kampanj ska fungera och drivas framåt. Om vi går tillbaka till tidigare delar av analysen 

kan vi se att det i den prognostiska dimensionen talas om lösningsförslag och strategier 

rörande lärande. Genom denna typ av frågor ges det utrymme till människor att 

exempelvis lyfta att syftet inte är att hata på alla män, utan snarare att göra folk medvetna 

om de strukturer och kulturer som råder. Utan att medvetandegöra en struktur som alla 

kanske inte vet finns blir det svårt att engagera folk till förändring. Att medvetandegöra 

kan ses som ett lärande. Vidare gör det att människor får chans att reflektera och kanske 

till och med skapar ett visst engagemang för upphov till förändring.  

 

Resultat och Diskussion 

Problemet  

Historiskt har kvinnan setts som ett sexuellt objekt, detta framhålls av flertalet 

genusforskare, inte minst Yvonne Hirdman. Hon har pekat på hur det stereotypa 

genuskontraktet som är upprättat med krav, skyldigheter och rättigheter för Kvinna 

respektive Man. Kontraktet skapar referensramar för den samhällsstruktur vi har idag 

inom vilken kvinnor står som underordnade männen, en maktrelation som kommit att 

kallas könsmaktsordning. Det går att spåra denna struktur långt bak i historien, och vi leds 

tillbaka till genuskontraktet. Genuskontraktet blir den symbol genom vilken vi fortsätter 

upprätthålla våra strukturer och värderingar.110 Inom området för denna rådande struktur 

ur vilken #Metoo-kampanjen föddes kan vi urskilja flertalet resonemang som visar på hur 

dessa strukturer upprätthålls och vad de har gjort med de värderingar vi har i samhället. 

Samtliga av resonemangen är sammanlänkade och kring områdena genus och makt 

tenderar dessa i viss mån att gå hand i hand. Om vi ser till det som framkommit i analysen 

kring att definiera problem och identifiera offer ser vi hur diskurser kring patriarkal 

samhällsstruktur, maktmissbruk och tystnadskultur är centrala. Tystnadskulturen är något 

som kan ses som ett resultat av maktutövning.111 Här lutar man sig på den auktoritära 

dimensionen av maktbegreppet inom vilken människor i maktpositioner utnyttjar sin 

position för sin egna vinning. Människor i maktpositioner har ofta människor som är i 

beroendeställning till de, och det är dessa människor som får utstå maktutövningen. Då du 

befinner dig i en beroendeställning kan det bli svårt att uttrycka det du egentligen vill med 

rädsla för att exempelvis bli av med jobbet, av ekonomiska själ, eller något annat.  

                                                   

110 Genus: om det stabilas föränderliga former, s.84 

111 Makt, s.27 f.  
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Det som #Metoo-kampanjen lyft är att den tystnadskultur som råder idag och de 

patriarkala strukturer vi har i samhället idag är ett stort problem och av vikt att lyfta i 

samhällsdebatten. Genom användningen av hashtagen blev det mer påtagligt för 

människor att se hur många det faktiskt är som blivit utsatta. Genom detta 

medvetandegörandet blev det mer påtagligt vilket samhälle som omger oss, och vad som 

sker inom det. Detta medförde en enorm påverkanskraft vilken gav upphov till möjlighet 

att påverka politiken. Att kampanjen tog fart i Sverige berodde på att folk som når ut till 

många via sina sociala medieplattformar valde att gå ut med namn på människor som 

trakasserat de. De såg en möjlighet att påverka situationen och tog den. Möjlighet att 

påverka är en del av maktbegreppets spretiga definitioner och det kan därför ses som att 

början på #Metoo startade utav två olika maktutövningar, den ena som drev på 

tystnadskulturen och reproducerade den, och den andra som gjorde att inflytelserika 

människor använde sin ställning för att påverka samhällsdebatten. Den tidigare nämnda 

hårda makten är den som används för att upprätta och upprätthålla tystnadskulturen, 

medan den mjuka makten är den genom vilken #Metoo-kampanjen startades och fick 

fästa. Allt som allt kan vi se hur makt är den centrala delen i problemet, eller snarare hur 

makten tolkas och används. Det tåls även att mer gå in på den mjuka makten och 

möjligheten att påverka och vad detta lett till i och med #Metoo.  

Det virtuella upprop eller protestlista som #Metoo blev gav upphov till kvinnors sociala 

sammanhållning. Att människor världen över helt plötsligt kunde se andra människor 

använda hashtagen och dela med sig utav sina historier skapade ett emotionellt 

engagemang då du inte längre stod ensam utan hade miljontals historier och vittnesmål. 

Genom att dela historier blottlades de patriarkala strukturer som råder i samhället, 

massan av historier gick inte att sopa under mattan utan var här för att förändra.  

Historierna bidrog till att skapa en kvinnlig social sammanhållning med gemensamma 

värderingar och tolkningar. Genom att ena alla kvinnor och skapa ett gemensamt 

perspektiv blev den sociala sammanhållningen så pass stark och utbredd och satt #Metoo 

på samhällsagendan. Det man inom #Metoo ville lyfta var dels strukturerna men även vad 

de reproducerar. För att kunna diskutera detta krävs att vi fastställer en 

subjektpositionering. Vilka är de utsatta och vad innebär deras roll?  

De som pekas som utsatta kan vi som tidigare nämnt se i könsmaktsordningen och 

genuskontraktet, kvinnor. Kvinnor underordnas männen och har gjort det långt bak i 

historien. I de flesta religiösa skrifter syns detta också, samt i flera historiska texter. 

#Metoo vill lyfta kvinnorna, och krossa de föreställningar och förväntningar som kvinnor 

”lyder under” enligt genuskontraktet.112 Som vi kan utläsa i analysen har kvinnor inom 

#Metoo-kampanjen dels pekats ut som offer, men man väljer även att hylla kvinnor. Det 

framhålls bland annat av den demonstration som kvinnliga skådespelare och artister 

genomförde under grammisgalan. Genom hela kampanjen lyfts även att kvinnorna som 
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delar med sig av erfarenheter och historier är modiga och starka. Således blir det roll som 

kvinnan enligt kontraktet ska inneha förändrad. Den roll som är enligt genuskontraktet 

kan liknas vid den struktur som kampanjen vill bryta med, medan hur det pratas om 

kvinnor inom kampanjen är motsatsen. Där är kvinnorna modiga, ansvarstagande och 

engagerade. Denna syn på kvinnorna kan spåras tillbaka till de nya sociala rörelserna och 

hur det skrevs om kvinnorörelsen på 1970-talet.  

Vidare blir det intressant att se på männens roll inom #Metoo. På samma sätt kan vi här se 

att den delen som överensstämmer med genuskontraktet snarare är strukturen man jobbar 

emot. Män framställs inom #Metoo som förövare generellt. Det framhävs inom kampanjen 

att männen och deras inställning måste ändras för att en strukturell förändring ska kunna 

ske. Dock har det i tidigare studier lyfts att det funnits fall där man satt männen i en 

offerposition. Detta i frågan om uthängning på sociala medier och internet. De sociala 

medierna har blivit en typ av domstol till vilken du döms direkt, oavsett om du i den riktiga 

domstolen skulle frikännas. Eftersom sociala medier är en så pass stor informationskälla 

för många och även den plattform som når ut till flest människor samtidigt diskuterades 

en del kring huruvida män kan ses som offer för media och människornas dömande.113  

Det som generellt kan sägas för denna diskussion bottnar dock i att det råder strukturella 

problem som #Metoo-kampanjen syftade till att ifrågasätta och förändra. Inom kampanjen 

identifierades kvinnor som offer för strukturen, men även som pionjärer i kampen med 

kampanjen. På samma sätt identifierades män som förövare inom strukturen, likaväl som 

inom kampanjen. Hela diskussionen kring kampanjen har rört sig mellan teman kring 

makt, tystnadskultur och genus, med grund i könsmaktsordningen och genuskontraktet. 

Det som egentligen kan ses som grunden i problemet kan spåras tillbaka historiskt och är 

inget nytt, men med de senaste decenniernas tekniska utveckling har en ny plattform växt 

fram vilken gav upphov och genomslag för denna typ av frågor på ett nytt angreppssätt.  

Lösningen 

Internet och sociala medier som plattform gör det möjligt för folk att samlas kring ett 

ämne eller fråga som de tycker är intressant, oberoende av vart de befinner sig eller deras 

position i samhället. Idag tenderar människor att samlas kring gemensamma intressen till 

skillnad från hur det sett ut historiskt. #Metoo-kampanjen är en sådan typ av kampanj 

som bedrivits mestadels i den virtuella världen. Hashtagen fick extrem spridning via 

sociala medier, vilket gjorde att den uppmärksammades utav både civilsamhället, politiken 

och andra beslutsfattare. Kampanjen mobiliserade kvinnor världen över vilket gav en 

enorm genomslagskraft. Kampanjen har i flertalet sammanhang kommit att kallas för 

social rörelse, detta för att den innehåller vissa drag som kan urskiljas inom 

rörelseforskningen. Ett problem definierades, och dess offer identifierades, här var det 
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kvinnorna mot den patriarkala maktstrukturen. Vidare skapas lösningsförslag och 

strategier för hur problemet ska angripas. #Metoo har inga konkreta lösningsförslag utan 

mer vaga förslag och uppmaningar till vad som kan göras för att komma framåt. Inom 

sociala rörelser finns ofta en uttalad målbild som man kämpar emot och det arbetas aktivt 

med att nå det målet.  

Då #Metoo skedde på en annan typ av plattform än tidigare sociala rörelser kan detta ses 

som en anledning till att konkreta förslag här inte är lika framträdande. Detta har att göra 

med de nya mobiliseringstrenderna som kom med den digitala revolutionen. Nu behöver 

människor inte längre fysiskt vara på plats, utan kan välja att engagera sig och visa stöd vi 

exempelvis en like, att skriva ett inlägg och att använda hashtagen #Metoo. Dessa nya 

mobiliseringstrender för med sig mycket positiva sidor, men vi måste även se att det finns 

en annan sida av myntet. Denna andra sida handlar om det som Strömbäck benämner som 

Slacktivism. Bekvämlighet blir här en svaghet då den kan skapa en lathet hos människor, 

vilken i sin tur kan bidra till att kampanjer i sociala medier blir kortvariga och sen dör ut 

väldigt fort.114 Just i fallet med #Metoo dog kampanjen inte ut utan startade vad folk har 

kommit att kalla en ny kvinnorevolution. Delandet av historier i sociala medier skapade ett 

emotionellt engagemang hos många då antalet utsatta tydliggjordes i människors sociala 

sfär på internet. Helt plötsligt delade klasskompisar, familjemedlemmar och kanske till 

och med syskon med sig av historier om utsattheten. När problemet kommer nära en själv 

tycks människor reagera starkare och detta kan vara en del i att #Metoo fick det stora 

genomslag som det fick.115 Det som kunde utläsas av analysen är även hur avsändarna på 

Facebooksidan valde att skriva om #Metoo. De skrev mycket motiverande och försökte 

vädja till folks emotionella sida. En sak som kom upp handlade om ansvarsförskjutning. 

Då man valde att använda begrepp som utmanade och nästintill vände på problemet med 

skuldbeläggning. Man valde ord som skapade en typ av ansvarsförskjutning från offren till 

övriga och utmanar den rådande könsmaktsordningen. Förskjutningen av ansvar kan ses 

som ett försök till att utmana och omkullkasta den rådande könsmaktsordningen då man 

lyfter ansvaret från den underordnade parten och lägger den till de som är överordnade 

strukturellt.  

Media har stor roll i att bedöma vart ansvaret och skulden ska ligga. Baserat hur frågor och 

rubriker i tidningarna skrivs kan de flesta situationer vinklas så pass att man vinner 

allmänhetens tilltro. Medierapporteringen har sällan varit till kvinnors hjälp då 

kvinnorepresentationen oftast är lägre än den manliga. Kvinnor ifrågasätts oftast hårdare, 

även kvinnliga journalister granskas oftast hårdare och folk går mer till botten av deras 

realitet.116 Detta är något som tagits fasta på utav kampanjens motståndare. Många har 
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tryckt på äktheten i de historier som delats då #Metoo, som tidigare nämnt, täcker in alla 

typer av trakasserier, allt från våldtäkt till att få en opassande bild skickad till sig. Att 

motstånd skulle göras är något som sker för alla kampanjer, rörelser och initiativ. Oftast är 

det den sidan som pekats ut som problem som står för motståndet. Det som hamnar i 

fokus är snarare sakfrågor än problemet i sig. Om vi ser till #Metoo-kampanjens problem 

med att kvinnor blir sexuellt trakasserade så riktas motståndet inte på problemet i sig utan 

snarare praktiska saker runtomkring, såsom vad som kan räknas som trakasserier, 

exempelvis övergrepp som sker på internet.  

Man väljer inom motståndet att trycka speciellt mycket på detta samt vem det är som 

avgör när en händelse kan klassas som en #Metoo-händelse. Vem har rätten att bedöma 

detta, och ger det rätten att hänga ut en annan person? Detta är något som diskuterats 

fram och tillbaka och det har lyfts att kampanjen som helhet kan ses som farlig då män inte 

längre vågar närma sig kvinnor för de är rädda att bli uthängda. Här ser vi återigen hur 

man vänder tillbaka skuldbeläggningen på de underordnade och menar att de måste tänka 

på vad de gör så det inte skadar den som pekas ut som förövare.  

En anledning till att denna typ av motreaktioner aktualiseras tror jag kan handla om att 

männen som överordnade känner att deras ställning i samhället är på väg att förändras 

och ifrågasättas. Att man förlorar den kontroll som en maktposition för med sig. Denna 

kontroll handlar om att man har ett övertag över någon annan, vilken kan liknas vid den 

maktutövning som nämnts tidigare i uppsatsen. 117 De som själva är förövare känner sig 

förmodligen träffade och vill därför ”försvara” sig själva men inte rakt ut, därför använder 

man olika tillvägagångssätt för att sakta ned kampanjens förändringsprocess. Att 

kampanjen skulle vara farlig handlar här om att de vet att saker de gjort är fel och för att 

inte själva bli uthängda trycker man på de farhågor som finns samt att kvinnans realitet. 

Man diskrediterar på så sätt hela kampanjen, för att skydda sig själv. Men 

motreaktionerna bemöts med gensvar, då #Metoo öppnade upp för samtal kan det faktiskt 

behövas en typ av motreaktion eller kritik för att föra samtalet framåt. Utöver det så ska 

strukturen medvetandegöras vilken görs i diskussioner med andra. Man kan se 

diskussionerna som utbildningstillfällen där man kan ta lärdom, vilket var ett av 

kampanjens lösningsförslag. Vidare driver motreaktionerna kampanjens anhängare till att 

yttra sig ännu mer och ännu högre, vilket kan ses som att motreaktionerna kan vara 

nödvändiga för att kampanjen ska fortsätta utvecklas och leva vidare. Nya perspektiv 

tvingar människor att tänka om och vidga sina egna vyer. Utan en motreaktion kan det 

tänkas att kampanjer som #Metoo inte fått det uppvaktandet och den mediala 

bevakningen som den fått idag och då hade kampanjen inte växt sig så stor som den gjorde 

och den hade runnit ut i sanden relativt fort. Denna motreaktion kan liknas vid det som 

Jacobsen menar handlar om förändring som dialektisk process. Här tänker man att 

utveckling sker genom konfrontation mellan olika intressen och blir således resultat av den 
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maktkamp som sker mellan dessa.118 Det kan därför tänkas att kampanjer som #Metoo är 

beroende av en motreaktion för att kunna fungera, utvecklas och drivas framåt mot 

förändring.  

Motivationer 

Det som #Metoo-kampanjen gjort och som även går i linje med rörelseforskningen är att 

de har skapat motivationer för aktivt deltagande. I och med det tillvägagångssätt de använt 

sig av, såsom med Facebooksidan, har eldsjälar och initiativ lyfts upp och hyllats. Denna 

typ av motivering kan liknas vid en metod som heter Appreciative Inquiry och har kommit 

att användas inom organisationsutveckling.119 Detta är en metod som handlar om att bygga 

vidare på befintliga styrkor. Alla initiativ och eldsjälar kan här ses som styrkorna som man 

då väljer att höja och hylla. Vidare har kampanjen även medvetandegjort strukturerna för 

den stora massan. Genom att lyfta och sprida information, historier och kunskap kring det 

identifierade problemet har kampanjen lyfts i sammanhang där kunskapsbrist tidigare 

funnits, både i skolan, i politiken och på sociala medier. I och med medvetandegörandet 

och det revolutionsliknande språng som kampanjen fick började sakta men säkert allt fler 

aktörer i samhället att utvärdera och granska sina egna verksamheter. Detta skedde på 

många olika nivåer, allt från skolorna upp till politiska sammanhang. Värderingar 

ifrågasattes och förändringen vindar blåste genom det svenska samhället.  

Allt det som skett går att spegla tillbaka till socialkonstruktivismen och performativiteten. 

Hur strukturer byggs upp, hur ord fylls med mening och hur skapandet av subjekt går till 

är någonstans grunden i problemet som #Metoo lyfte. Ett konkret exempel från analysen 

ligger i användandet av begrepp. Tidigare i historien och de gamla sociala rörelserna har 

ord som demonstration varit framträdande, men inom #Metoo används istället 

manifestation. Mellan orden ligger en nyansskillnad och demonstration motsätter sig en 

viss idébildning medan manifestation snarare representerar en viss idébildning. Orden 

synes gå hand i hand och betraktas som lika, men det är just skillnaden mellan de som gör 

att #Metoo mer går i linje med de nya sociala rörelserna. Inom #Metoo kan man säga att 

de demonstreras mot den patriarkala samhällsstrukturen och att man manifesterar 

medvetandegörandet och kvinnornas historier. Baserat på vem som använder begreppen 

och hur de används kan man se att en förskjutning av begreppens innebörd ständigt sker.  

Två andra begrepp som kan tyckas likna varandra och dela innehåll är rörelser och 

kampanjer. #Metoo har kommit att kallas för båda begreppen i olika sammanhang, vilket 

kan skapa en förvirring i vad #Metoo egentligen är för något. Det finns som tidigare nämnt 
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olika definitioner på vad en social rörelse är, dock finns det några gemensamma specifika 

drag, exempelvis att sociala rörelser är en typ av organiserat kollektivt handlande som sker 

i nätverk, grupper och organisationer där aktörerna delar vissa grundläggande 

föreställningar om världen. Vidare är de föreställningar de har i konflikt med det rådande 

systemet inom området de fokuserar på samt att rörelser har en varaktighet över en viss 

tid. Vidare har de nya sociala rörelserna ingen tydlig koppling till medlemmarnas position i 

samhället utan rörelsernas sociala bas tenderar att överskrida klassrelationer och saknar 

en tydlig gemensam ideologisk kärna. Här blir relationen mellan individ och grupp blir allt 

suddigare och handlande genomförs allt oftare i individuell snarare än kollektiv form. 

Eftersom rörelserna saknar en social bas blir individens medverkan i rörelsen allt viktigare 

för identitetsskapandet och människors personliga eller intima dimensioner.  

#Metoo stämmer in i denna beskrivning av sociala rörelser då den inte har någon koppling 

till specifik position i samhället samt att den är mer individuell och viktig för 

identitetsskapande och berör individens personliga och intima dimensioner. Det som vi 

dock kan se som bryter av känslan av rörelse med #Metoo är tidsaspekten då en social 

rörelse ska ha varaktighet över en viss tid. Tidigare rörelser såsom kvinnorörelsen var 

varaktig över tid men den hade ett tydligt mål som det jobbades mot tills att de uppnåtts. 

På det sättet hölls rörelsens varaktighet över tid då den hela tiden hade mål att sträva mot. 

#Metoo däremot har inga konkreta mål i form av händelser såsom kvinnorörelsen hade 

rösträtt. Det blir därför svårt att följa upp på den tidsaspekt som skulle kunna definiera 

den som en social rörelse.  

Begreppet kampanj finns det inte heller en helt klar definition av. Det brukar förekomma 

kampanjer i många sammanhang, dels i mataffärerna, på TV och även i klädaffärer. Det 

som brukar känneteckna dessa är att man under kampanjen vill framhäva en produkt eller 

en tjänst lite mer och att man med kampanjen lägger den produkten i fokus under en viss 

tid. Båda begreppen känns väldigt formbara och för just #Metoo kan jag se att den kommit 

att benämnas med båda begreppen då de liknar varandra, den enda stora skillnaden jag 

kan se är att kampanjer burkar vara tidsbegränsade. Huruvida #Metoo bör benämnas som 

en kampanj eller rörelse tror jag inte påverkar dess syfte, utan då denna kampanj är så 

pass flexibel spelar det ingen roll vilken av begreppen som används.  

Resultat 

Sammanfattningsvis kan vi utav uppsatsen utläsa att #Metoo-kampanjen stack ut ur 

mängden av kampanjer som bedrivs. Kanske är det för att den ligger närmare sociala 

rörelser än kampanjer och vädjar till människors emotionella sida. Vidare kan vi se hur 

internet och sociala medier har haft en stor och viktig del i #Metoo’s spridning och 

utbredning. Internet och sociala medier kan ses som den största förutsättningen för att 

#Metoo fick det genombrottet som den fick. På grund utav sociala mediers inverkan i 

människors vardagsliv nådde hashtagen ut till så pass många och gjorde att den våg av 

historier som spreds inte gick att undvika för någon. Tack vare genombrottet fick man 
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chans att visa på de strukturer och maktordningar som alla inte vetat om tidigare, vilket i 

sin tur skapade en samhällsgranskning på olika instanser och skapade ett ifrågasättande av 

olika värderingar i samhället. #Metoo öppnade upp för samtal och självreflektion och 

bidrog till att fler människor vågade dela med sig av sina historier, fler människor vågade 

sätta ner foten samt att det började ruckas på rådande normer och värderingar.  

Efter allt detta som #Metoo har bidragit med anser jag att #Metoo-kampanjen borde ses 

som en social rörelse då vi ännu inte kan säga om den är tidsbegränsad. Att #Metoo inte 

helt uppfyller alla krav som sociala rörelser har på sig anser jag snarare handla om en 

utveckling inom rörelseforskningen. Med den digitala revolutionen intrång som aktör de 

senaste decennierna ändrades samhället och människors tillgång till social interaktion. 

När detta skedde ändrades även människors förutsättning för mobilisering och 

informationsspridning, något som rörelseforskningen fram tills nu inte riktigt har 

behandlat. Det kan ses som en historisk utveckling likt den utveckling när de nya sociala 

rörelserna växte fram. Med den historiska utvecklingen som varit och övergången från 

traditionella rörelser till nya sociala rörelser anser jag att vi idag gått ett steg längre, 

#Metoo-rörelsen tillhör en ny grupp av sociala rörelser som kan ses som en utveckling från 

de nya sociala rörelserna till en typ av ny-nya sociala rörelser.  

De ny-nya sociala rörelserna kan ses som den tredje vågen inom rörelseforskningens 

utveckling. De ny nya sociala rörelserna skiljer sig delvis från de nya sociala rörelserna, 

mestadels när det kommer till deras syfte. De ny-nya rörelserna har som mål att skapa en 

värderingsförändring hos människor, vilket kan ses som väldigt diffust och luddigt om inte 

en klar motivering av vilken typ av förändring som åsyftas. De ny nya sociala rörelserna 

använder sig utav utvecklade metoder som kommit i och med samhällets och teknikens 

utveckling. Det mesta kan numer ske via internet och sociala medier och på så sätt nå ut 

och mobilisera på en helt annan nivå än man kunnat tidigare. Vidare är de ny nya 

rörelserna inte längre endast individbaserade utan mobiliserar snarare inom den utsatta 

gruppen likt de nya sociala rörelserna, men som vi kan se med #Metoo ville man 

mobilisera och lyfta kvinnor som underordnad grupp. Nedan följer en tabell för att 

tydliggöra skillnaden mellan de olika ”vågorna” inom rörelseutvecklingen. Här kan vi se 

hur de skiljer sig.  

Vad Traditionella 

rörelser 

Nya sociala rörelser Ny-nya sociala rörelser 

Vilka? Klass Individ Kön 

Hur? Demonstration Manifestation Upprop, synliggöra 

strukturer 

Syfte; Politisk fråga Ny fråga – politisk 

Värderingsförändring 

Värderingsförändring Bryta 

strukturer 
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Om vi läser av tabellen kan vi se hur rörelseutvecklingen går framåt. Första raden handlar 

om hur de mobiliserar, från början handlade det om en klassfråga för att sedan övergå till 

en individ och intressefråga och slutligen landade det i en fråga om vilka som står som 

underordnade egentligen. Denna tabell är baserad på #Metoo och därför står där kön då 

det var kvinnor som mobiliserades. Nästa rad handlar om hur rörelserna syns och 

mobiliserar. Här ser vi en klar utveckling från demonstration till upprop och synliggörande 

av strukturer. Nästa rad handlar om vad rörelsens ideologiska syfte egentligen är. Från 

början handlade det om politiska frågor, men sedan kom de nya sociala rörelserna med 

intressefrågor som de ville göra politiska för att skapa förändring, exempelvis miljöfrågor 

inom miljörörelsen. Slutligen har vi kommit till idag där syftet varit att förändra 

värderingar i samhället och bryta med rådande strukturer.  

Rörelser som #Metoo är svårhanterliga, inte minst för att de sker på en relativt ny 

plattform som sociala medier där tydliga regler om vad som får göras och vad som räknas 

till vad är en pågående diskussion. #Metoo anser jag kan liknas vid Baumans tankar om 

globaliseringen och känslan av att tappa kontrollen. Det går inte att styra och kontrollera 

de ny-nya sociala rörelserna på samma sätt som det kanske tidigare gått. Vi kan idag inte 

helt styra det som sker på internet och sociala medier, samt hur rörelsernas agerande 

kommer att mottas av folket. Då rörelser är föränderliga anser jag att det inte ska finnas 

någon direkt mall på hur de ska hanteras, samhället får helt enkelt förbereda sig på hur 

rörelsen kan agera och på samma sätt får rörelsen förbereda sig på civilsamhällets 

motreaktioner. Genom att samtliga parter är beredda att agera skapas utrymme för 

diskussion, utveckling och förändring, vilket är det som de sociala rörelsernas 

grundläggande syfte.  

  

 F. 60-talet 60/-70-talet f. Nutid 
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Förslag till fortsatt forskning 

Med denna uppsats som grund går det att spinna vidare på olika spår. Det mest självklara 

hade varit att fortsätta granska #Metoo och se vad som kommer sen, och kanske inrikta sig 

mot det bakslag som det flaggas för i analysdelen. Vidare skulle det även vara intressant att 

spinna vidare på den ny-nya sociala rörelserna och diskutera huruvida denna typ av nya 

rörelser också kommer att gå i vågor som tidigare rörelser gjort.  

En annan aspekt skulle även kunna vara att rikta in sig mer på sociala rörelser på internet 

som fenomen. I och med teknikens utveckling och den digitala revolutionen kan 

framtidens sociala rörelser komma att se mycket annorlunda ut och ha helt andra 

förutsättningar än vi har nu. Likt den revolution som skett de senaste två decennierna 

skulle kanske en likadan sådan kunna ske i de kommande två.   

Då denna uppsats behandlar ett ytterst aktuellt område och tema blir den fortsatta 

forskningen ofta fokuserad på framtiden och vad som komma skall. Dock är detta inte 

nödvändigtvis ett måste, det skulle även gå att granska och gräva i saker som ägt rum 

tidigare. En fördjupning utav en av uppsatsen huvudområden skulle exempelvis kunna 

vara en del att ha med i fortsatt forskning, exempelvis sociala rörelser som fenomen och 

diskutera de ur ett intersektionellt perspektiv.   

Slutligen skulle man skulle även kunna tillämpa en annan typ av metod på liknande ämne, 

exempelvis en diskursanalys för att se vilka diskurser som konstrueras och växer fram 

samt vad dessa gör med folks värderingar och åsikter, endast fantasin sätter 

begränsningarna för vad för studier denna kan ge upphov till.   
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