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Sammanfattning 

#metoo är en gräsrotsrörelse som synliggjort sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. 

Rörelsen har fått historisk genomslagskraft i Sverige genom uppkomsten av olika branschupprop  

och skakat om samhället. Denna uppsats argumenterar för att #metoo är en nätgemenskap präglad 

av innehåll vars spridning skett genom internetmemetiska principer. Genom en netnografisk metod 

har inlägg på det sociala mediet Twitter studerats, under flödet för det första svenska 

branschuppropet #tystnadtagning. En tematisk analys av det studerade materialet visar på att 

spridningen av #metoo som rörelse grundar sig i internetmemetiska principer som möjliggör för 

imiterbara visuella element att färdas snabbt och kopieras i exakthet. 

Principernas förmåga att röra sig över nationsgränser bidrar till en förstärkning av lokala kulturer 

vilket manifesteras av den branschinriktade vändning #metoo tagit i Sverige. Förekomsten av 

berättande och vittnesmål online och offline har skapat ett narrativ som är särskilt användbar för 

politiska rörelser. Resultaten konstaterar att internetmemetiska principer är snabba budbärare av 

politiska budskap genom imiterbara element och kontextuell förankring. Spridningen över 

nationsgränser har bidragit till att rörelsen fått stor spridning genom berättande och vittnesmål, 

digitalt, såväl som i den fysiska världen. Dessa faktorer står slutligen i samverkande relation till 

varandra.
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1. Inledning och problemformulering

Under hösten 2017 gick flera kvinnor ut i tidningarna New York Times och The New Yorker och 

menade att filmmogulen Harvey Weinstein under årtionden förgripit sig på- och trakasserat kvinnor 

sexuellt. Bland dessa kvinnor fanns bland annat de internationella filmstjärnorna Angelina Jolie och 

Gwyneth Paltrow (Svenska Dagbladet 2018). Efter avslöjandena om filmmogulens misstänkta 

övergrepp manade den amerikanska skådespelerskan Alyssa Milano kvinnor att gå samman och  

dela med sig av sina berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp och skriva ”me too” på 

sociala medier för att visa på omfattningen av problemet (Linde 2017).

Detta blev startskottet till en världsomfattande politisk gräsrotsrörelse där kvinnor vittnar om 

sexuella övergrepp i olika länder på sociala medier under hashtaggen #metoo (Ibid). #metoo har fått

stor genomslagskraft även i Sverige där rörelsen spridit sig som en löpeld. Den 15 oktober 2017 

publicerades 25 inlägg under en och samma dag i sociala medier under hashtaggen #metoo för att 

bara två dagar senare förvandlas till 11 000 inlägg under en och samma dag. Det är det högsta 

antalet någonsin i Sverige, enligt en analys från företaget Retriever (SVT Nyheter/Uppsala 2017). 

I kölvattnet av denna gräsrotsmobilisering följde en våg av olika branschupprop. Det första 

branschuppropet publicerades i Svenska Dagbladet den 8 november 2017. Hundratals svenska 

skådespelare gick ihop och publicerade anonyma vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp

från den svenska filmbranschen och allmänheten manades stödja uppropet med hashtaggen 

#tystnadtagning. Uppropet fick genomslag världen över (Svenska Dagbladet 2017). Därefter följde 

40 andra branschupprop och bakom uppropen finns hundratusentals vittnesmål och individer 

(Feministiskt Perspektiv 2017). Detta genererade masspublikationer kring #metoo från svenska 

redaktionella medier. Den 24 november 2017 hade hela 1479 artiklar publicerats. Den 13 december 

2017 hade antalet artiklar som nämner metoo eller #metoo ökat till 31 345 stycken (SVT 

Nyheter/Uppsala 2017). 

Sociala medier har visat sig vara särskilt nyttiga plattformar för organisering av politiska 

gräsrotsrörelser då de bidragit till att dramatiskt öka tillgången till politiskt relevant information och

erbjuder användare nya möjligheter vad gäller lärande, resurser och aktioner (Carty 2010:155). Den 

gemensamma nämnaren för #metoo-rörelsen är att organiseringen skett inom nätgemenskaper på 

sociala medier genom olika interaktionsmönster. Sociala medier möjliggör för interaktiva och 

användardrivna system av kommunikation som grundar sig i deltagande - där skapande av 

1



nätgemenskaper utgör en betydande del av de digitala interaktionerna. Att skapa en hashtag likställs

med att skapa en gemenskap för användare och därigenom ett offentligt rum och en mötesplats för 

debatt och betänkande – fritt från styrande makthavare (Carter Olson 2016:774). Således har 

hashtaggen #metoo fungerat som en nätgemenskap där organiseringen på sociala medier är 

fokuserad kring budskap som synliggör sexuella trakasserier och övergrepp genom publicering av 

berättelser och vittnesmål om dito i olika format. #metoo har spridits och transformerats i realtid på 

flera olika sätt och fronter världen över. Det har visat sig vara mer än ett övergående, viralt fenomen

då rörelsen visat på dynamik och förnyelse i tillvägagångssätten, där olika hashtags och upprop 

samexisterat, avlöst varandra och spridits över nationsgränser. Rörelsens genomslag, variation och 

spridning påminner om den hos en internetmeme. Även om internetmemes vanligtvis förknippas 

med humoristiska foton och rubriker, följer dessa ett antal principer. Principerna kan förenklat 

sammanfattas som att idéer och ideologier i en given kontext, transporteras genom bärande verktyg 

i form av imiterbara texter och andra visuella element, som dels reproducerar sig själva och dels 

muterar till att anta nya skepnader - och skapar sammanhängande grupper av innehåll (Shifman 

2014:38-40). En djupare redogörelse presenteras längre fram i uppsatsen under teoriavsnittet. Med 

ovanstående faktorer som bakgrund ämnar uppsatsen studera hur internetmemetiska principer  

kommer till uttryck vad gäller transportering av politiska budskap, spridning och berättande i 

#metoo-rörelsen 

2. Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att studera vilka funktioner internetmemetiska principer fyller i relation till 
politisk mobilisering.

Det leder till följande frågeställningar:

• Vilka funktioner fyller inteternetmemetiska priciniper vid transportering av politiska 

budskap?

• Vilken funktion fyller spridningen över nationsgränser för #metoo-rörelsen?

• Hur fungerar berättande och vittnesmål som ett sätt för politisk mobilisering?

2.1. Förtydligande och avgränsningar

Uppsatsen gör inte anspråk på att varken beskriva specifika hashtags eller #metoo-rörelsen i sin 

helhet som internetmemes utan fokuserar på vilka funktioner internetmemetiska principer fyller för 
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transporteringen av budskap. I syfte att besvara våra frågeställningar har vi valt att avgränsa studien

till främst det svenska branschuppropet #tystnadtagning. Detta med anledning av att det är den 

första svenska mutationen av #metoo som fått stor uppmärksamhet både nationellt och 

internationellt och resulterat i många olika aktiviteter i den fysiska världen samt flera andra 

branschupprop. 

2.2. Tidigare forskning

I samband med uppkomsten av Web 2.0 har premisserna för både politisk mobilisering och 

kommunikation förändrats. Det är inte tekniken i sig som är relevant i sammanhanget utan de nya 

förhållanden som skapats för individer att kommunicera på i syfte att mobilisera sig politiskt. 

Frågan om gräsrotsaktivism och internetmemetisk spridning är ett tämligen outforskat område. Den 

forskning som finns på ämnet är begränsad men högst relevant för denna uppsats då det finns 

likheter mellan de politiska rörelser som artikelförfattarna berör och #metoo som rörelse. Det 

påvisar att det är angeläget att området utforskas och belyser varför det är viktigt att denna studie 

genomförs. Därtill är det viktigt att ta hänsyn till hur politiska gräsrotsrörelser mobiliserat sig 

genom medier ur ett historiskt perspektiv – för att kontextualisera att den gräsrotsaktivism som 

uppsatsen studerar inte existerar i ett vakuum. 

Utifrån en historisk kontext hade politiska rörelser i Baltikum en omfattande inverkan över 

medielandskapet, till den grad att det var en början på nedrustningen av Sovjetunionen -  genom 

införandet av Glasnost (en politik färgad av öppenhet). Självständighetsaktivister från de baltiska 

staterna som kämpade för frihet från Sovjetunionen, fick genom den uppkomna politiken, 

kännetecknad av större transparens, möjlighet att komma till tals i debattprogram. Det ledde till att 

medierna var tvungna att anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Här skedde sen en strukturell 

förändring som ändrade mediernas tidigare monopol på maktutövning i form av ett “top-down” 

perspektiv. Nu sattes nya spelregler vilket vände eller åtminstone jämnade ut vem som styrde den 

mediala agendan (Andersson 2010:363-367). Med dagens snabba teknik- och flödesutveckling går 

det bara att sia i kring vilken roll internetmemetiska principer kommer att spela i formandet av den 

politiska kartan. I Baltikum påverkade Glasnost hela offentligheten där de sociala rörelserna på 

gräsrotsnivå hade stor inverkan på mediernas utveckling sedan Sovjetunionens fall (Andersson 

2010:369).

Även under senare dagar har medierna anpassat sig till nya förhållanden. Arabiska våren omnämns 

3



ofta som en Facebook-revolution då sociala medier hade en framträdande roll i att möjliggöra för 

demonstranter att kunna kommunicera med omvärlden och med varandra. Harlow argumenterar för 

att spridningen av ett narrativ om att protesterna är en ”Facebook-revolution” skedde genom 

berättelser och återberättelser online och offline under revolutionen i Egypten. Det möjliggjorde för 

individer att ansluta sig till protesterna som fick en memetisk spridning (Harlow 2013:59-63). 

Web 2.0 har även för kvinnorättsrörelsen möjliggjort för ett större deltagande i den offentliga 

debatten. Detta genom att förse rörelsen med verktyg, med vilka de kan starta protester och erhålla 

stöd avseende deras krav på social rättvisa (Piñeiro-Otero & Martínes-Rolán 2016:17). Piñeiro-

Otero & Martínes-Rolán har genom en fallstudie av #ViajoSola (ett upprop där kvinnor berättar 

varför de reser ensamma) analyserat användningen av memes som aktivism mot ojämlikhet mellan 

könen. Författarna argumenterar för att #ViajoSola är ett ”meme-event” då bilder och text 

sammantaget konceptualiserat könsbaserat våld samtidigt som användaren förmedlat ett budskap 

(Piñeiro-Otero & Martínes-Rolán 2016:30).

3. Teoretiska perspektiv

Uppsatsen är fokuserad kring två centrala begrepp; gräsrotsaktivism och internetmemetiska 

principer. I syfte att skapa ett kontextuellt sammanhang mellan politisk aktivism och 

internetmemetiska principer inleds avsnittet med en teori som förklarar hur uppkomsten av internet 

bidragit till att olika slags individer har bredare möjligheter att delta i det politiska samtalet. 

Därefter presenteras begreppet aktivism och sedan redogörs det för hur politiska rörelser anpassat 

och raffinerat sin aktivism i relation till internets olika utvecklingsfaser genom exemplifiering av 

konkreta fall. Avslutningsvis förklaras internetmemetiska principer genomgående. 

3.1. En ny era för politiskt deltagande

Peter Dahlgren lyfter i boken Media and political engagement - citizens, communication and 

democracy att internet och de tekniska lösningar som är integrerade med mediet, exempelvis 

mobiltelefonen, har fått stor betydelse för organiseringen på digitala nätverk för aktivister. Individer

med lågt socialt kapital erbjuds möjlighet att delta i det politiska samtalet och utvecklingen utmanar

de traditionellt stora massmedierna i vad som förs upp på agendan. Sociala rörelser trivs i denna 

miljö där de utmanar de traditionella hegemoniska hierarkierna och Dahlgren menar att det är något 

som både bör försvaras och utvecklas som en medborgerlig resurs (2009:190ff). Dahlgren 

diskuterar vidare SMOs (social movement organizations). Det är löst sammansatta organisationer 
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utan någon hierarkisk uppbyggnad som ständigt är i rörelse och transformeras beroende av 

medlemmarnas engagemang. Det bärande för individerna i dessa organisationer är den ideologiska 

övertygelsen (Ibid). Internet som arena skapar nya förutsättningar för demokratiskt engagemang och

social mobilisering hittar ständigt nya vägar för att uttrycka sig i miljön (Dahlgren 2009: 199).

3.2. Aktivism 2.0

Aktivism är en naturlig del av politisk gräsrotsmobilisering och betraktas som kollektiva handlingar

med fyra olika egenskaper: kollektiv utmaning, gemensamt syfte, social solidaritet och hållbara 

åtgärder (Sandoval-Almazan & Gil-Garcia 2013: 356). Dessa egenskaper återspeglas hos #metoo-

rörelsen. Den kollektiva utmaningen bottnar i att kvinnor utsätts för sexuella trakasserier och 

övergrepp. Det gemensamma syftet vilar på att förändra samhället i dessa avseenden med 

tillvägagångssättet att synliggöra sexuella trakasserier och övergrepp. Detta genom att dels 

solidarisera med andra som utsätts och dels dela egna historier. De hållbara åtgärderna har med facit

i hand visat sig vara mobilisering på flera olika fronter på sociala medier och i det fysiska livet. 

Varför sociala medier? Web 2.0 och dess verktyg som sociala medier har kommit att bli en allt 

viktigare aspekt vad gäller politisk aktivism. Den arabiska våren och dess konsekvenser talar för att 

sociala medier har potentialen att stärka politiska rörelser och slutligen skapa samhällsförändring 

(Sandoval-Almazan & Gil-Garcia 2013: 355). Världen är van vid politiska och sociala protester, 

däremot är teknologin ett gediget hjälpmedel i processen och ändrar beteenden hos de som 

organiserar sig och demonstrerar (Ibid). Internet har genomgått olika stadier och utvecklats, men 

gemensamt för de olika stadierna är att politiska aktivister hittat kreativa sätt att organisera sig 

genom. 

Sandoval-Almazan & Gil-Garcia ger exempel på denna utveckling genom tre olika fall i Mexiko. 

Det första fallet refererar till Zapatista-upproret 1994 där aktivister använde sig av e-post i syfte att 

sprida sina krav till omvärlden under en tid då den mexikanska staten kraftigt censurerade de 

nationella medierna. Det är representativt för verktyg som tillgodosågs av Web 1.0. Det andra fallet 

utspelade sig efter lanseringen av Web 2.0 då #InternetNecesario-rörelsen använde sig av Twitter 

för att framtvinga öppna debatter i den mexikanska kongressen. Efter endast en veckas spontan 

internetaktivism fick de sina krav tillgodosedda. Det tredje fallet ”I'm 32” startade som ett efterspel 

av en studentprotest riktad mot en presidentkandidat som ifrågasattes när han besökte ett 

universitet. Det sista exemplet visar på en mer sofistikerad användning av verktygen som Web 2.0 
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tillhandahåller. De politiska aktivisterna organiserade sig på flera olika sociala plattformar som 

interaktiva hemsidor, Youtube, Facebook och Twitter i kombination med gatuprotester (Ibid).

I kölvattnet av verktygen för Web 2.0 och utvecklingen av sociala medier har ett fenomen uppstått –

internetmemes. Det är av vikt för uppsatsens frågeställningar att studera hur den digitala eran och de

tekniska lösningarna förändrat premisserna för politiskt deltagande- och mobilisering. Särskilt i 

relation till internetmemetiska principer som en form att organisera sig genom. Vad säger 

vetenskapen om dessa principer och funktionerna de fyller? 

3.3. Internetmemetiska principer 

Internetmemes kan väldigt förenklat förklaras som kontextuellt bundna idéer och tankar som 

manifesteras genom bärande verktyg (Shifman 2014:38). Internetmemes är sällan bundna till en 

viss geografisk plats och globaliseringsaspekten är därför oundviklig i sammanhanget, inte på grund

av tekniken i sig utan på grund av internetanvändares komplexa sammanhang vad gäller bruk och 

val (Shifman 2014:151). Den mer avancerade definitionen av internetmemes innefattar flera 

komponenter som existerar i symbios med varandra. Shifman definierar internetmemes enligt två 

principer, den första innefattar tanken om att internetmemes omfattar flera dimensioner som går att 

imitera och den andra principen innebär att internetmemes inte ska ses som ensamma enheter som 

får stor spridning, utan som grupper av innehåll med beståndsdelar som delar samma egenskaper 

(Shifman 2014:39). 

Den första principen som innebär beståndsdelar som går att imitera är uppdelad i tre olika 

dimensioner; innehåll, form och position. Med innehåll avses specifika texter som refererar till 

idéerna och ideologierna som de transporterar. Med form menas uttrycket – alltså de visuella och 

hörbara dimensionerna kopplade till specifika texter och mer genre-relaterade mönster som 

organiserar dessa som exempelvis läppsynk och animation (Shifman 2014:40). Position åsyftar 

sätten som sändare (användare) positionerar sig i relation till texter, deras lingvistiska koder, 

mottagare och andra potentiella sändare. Shifman menar att internetmemes är något som förs över 

från en person till en annan och att det bärande verktyget är bilder, texter, artefakter eller ritualer 

(Ibid). Med utgångspunkt i dessa två principer är internetmemes sammanfattningsvis; en grupp av 

digitala artefakter som delar samma egenskaper vad gäller innehåll, form och position och är 

skapade i medvetenhet om varandra samt cirkulerar, imiteras och omvandlas via sociala medier – av

många användare.
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4. Metod 
Att skapa förståelse för politisk mobilisering på sociala medier ur ett specifikt utgångsläge med 

fokus på internetmemetiska principer, är ett tämligen svårstuderat om än relevant ämnesområde, då 

det är flera parametrar och aspekter som kräver hänsyn. Kvalitativ forskning belyser på ett brett 

plan individers och fenomens betydelse för objekt som ämnas studeras. Kvalitativ metod möjliggör 

ett synliggörande av individers handlingar och agerande utifrån deras kontextuella premisser. Ett 

sådant synliggörande är inte genomförbart vid ett anläggande av en kvantitativ metod, där man 

snarare söker finna specifika företeelser och hittar mätbara kopplingar dem emellan (Hartman 2004:

271-274). Då det aktuella materialet som skall studeras i denna uppsats finns på på sociala medier 

och är ett resultat av interaktionerna användare emellan i en nätgemenskap, är den kvalitativa 

metoden netnografi passande för ändamålet.  

4.1. Netnografi

Netnografi som metod har vuxit fram ur undersökningar av kultur och det sociala liv som växer 

fram ur just sociala medier som en grundläggande faktor för nätgemenskaper. Det används som en 

paraplyterm för etnografiska studier online och kan i generella ordalag beskrivas som att metoden 

med ett tematiskt fokus används för att undersöka gemenskaper på sociala medier (Berg 2012:119).

Det har antagits att netnografi skall kunna finna naturligt förekommande samtal på nätet då det 

samtidigt existerar en tanke på att individer på nätet agerar i ett obundet rum. Men nätet måste 

snarare betraktas som ett strukturerat sammanhang där sociala kontexter verkar och relaterar till 

sociala, politiska och kulturella rörelser med hänsyn till vilket inflytande dessa har på olika sociala 

handlingar och interaktioner (Berg 2015:13). 

Netnografi är en typ av etnografisk observation som förutsätter att miljöerna som studeras besöks 

och upplevs (Ibid). Vi avser studera hur internetmemetiska principer fungerar i relation till politisk 

mobilisering och betraktar hashtaggen #tystnadtagning som en nätgemenskap. Av den anledningen 

avser vi befinna oss i en av de miljöer där #tystnadtagning förekommer – det sociala mediet Twitter.

Uppsatsen ämnar inte att i klassisk etnografisk bemärkelse fokusera på att skapa en förståelse för 

den andres utkikspunkt och således inte fokusera på användarperspektivet. Däremot är deltagande 

observation användbart i syfte att studera hur olika aspekter av twitterinlägg i nätgemenskaper 

kopplade till #tystnadtagning kan ses som beståndsdelar i hur individer genom interaktion och 

handlingar online mobiliserar sig enligt internetmemetiska principer (Ibid). 
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Forskare som arbetar netnografiskt observerar det sociala samspelet på dess egna villkor och mötet 

med komplexa interaktionsmönster är vanligt vid netnografiska studier då det ger forskaren 

möjlighet att studera nätgemenskaper på sociala medier med tematiskt avgränsad interaktion (Berg 

2012:120-130). Det är för uppsatsen användbart att observera de sociala interaktionernas villkor 

online för möjligheten att reda ut hur dessa resulterar i användande av internetmemetiska principer 

och sedan dra slutsatser kring hur dessa är uttryck för politisk mobilisering. Med bakgrund av detta 

är Netnografi den metod uppsatsen kommer använda då metoden ger de bästa förutsättningarna att 

besvara uppsatsens frågeställningar. Med betoning på att det är en metod som tillåter uppsatsen att 

studera uttryckssätt, form och spridning för innehåll som publiceras i nätgemenskaper.  

4.2. Urval 

Materialet för urvalet i denna studie består av inlägg publicerade på det sociala mediet Twitter under

hashtaggen #tystnadtagning som betraktas som en nätgemenskap. Anledningen till valet av material 

grundar sig i ambitionen att studera hur internetmemes fungerar i relation till politisk mobilisering. 

Genom att studera twitterinläggen kan en förståelse skapas för på vilka sätt internetmemetiska 

principer används av individer som bärare av budskap. Exempelvis genom att studera innehållet och

se vilka olika typer av texter (text, bild, videoklipp) som används i sammanhanget. Således används 

ett strategiskt urval. Strategiska urval lämpar sig väl för studier som syftar till att göra teoretiska 

generaliseringar snarare än att generera resultat som är statistiskt representativa (Esaiasson, Gilljam,

Oscarsson & Wängnerud 2010:182). 

Då en tematisk analys ämnas genomföras, vilken vilar på teorier snarare än kvantitet, passar det 

strategiska urvalet studien väl. Urvalet har gått till genom att författarna till denna uppsats studerat 

samtliga inlägg under hashtaggen #tystnadtagning i kategorin ”Främsta” på Twitter under 

tidsspannet 2018.05.01 – 2018.05.12. Urvalet är avgränsat till kategorin ”Främsta” i syfte att skapa 

effektivitet i studerande av materialet. Därefter har tio stycken twitterinlägg valts ut för analys på ett

djupare plan i syfte att visa på olika aspekter av internetmemetiska principer och variationen av 

innehåll i förhållande till uppsatsen frågeställningar. De eventuella positiva resultaten för 

urvalsstrategin är att kunna göra anspråk på att dra slutsatser kring stora fenomen genom teoretiska 

generaliseringar. De eventuella negativa konsekvenserna är att resultaten inte är representativa för 

populationen och kan påverka den interna och externa validiteten (Ibid). 
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4.3. Metodreflektion och etiska avvägningar

Att tolka och skapa förståelse för det insamlade empiriska materialet formas av forskarens tidigare 

livserfarenheter samt vilka teoretiska perspektiv forskaren lägger an det den ämnar studera. 

Forskarens uppgift är att synliggöra och visa på uttryck och mening som symboliserar det som 

studeras. Där forskaren behöver sätta sig in och interagera i de kontextuella sammanhangen för att 

skapa en förståelse för de sfärer man studerar (Aspers 2011:40-44). 

Då uppsatsen metod bygger på tolkningar av det empiriska materialet föreligger alltid risken för 

bias. För att skapa transparens gjorde vi som författare till uppsatsen individuella analyser av 

urvalet och jämförde därefter resultaten. Där oklarheter förekommit har diskussioner förts utifrån 

studiens teoretiska perspektiv. Det finns vissa svårigheter i möjligheten att tillämpa 

Vetenskapsrådets riktlinjer som reglerar forskning vid nätbaserade kontexter. Riktlinjerna syftar i 

generella termer på att skydda enskilda individers integritet. Endast för att någonting finns ute på 

nätet innebär det inte att det får användas hur som helst i forskningssammanhang (Berg 2012:128). 

Etiskt godtagbar forskning kräver att en avvägning görs mellan att bedriva fri forskning och 

samtidigt värna de personers integritet som indirekt eller direkt berörs av forskningen (Berg 

2015:129). Då uppsatsens fokus är baserat på internetanvändares olika uttryckssätt  i förhållande till

internetmemetiska principer som bärare av budskap än på individerna och aktörerna i sig, betraktas 

det inte som att vi inkräktar på någons integritet. Dessutom kan användare använda sig av 

funktioner på Twitter som gör deras innehåll privat, vi har endast tagit del av publika twitterinlägg 

som användare valt att inte skydda. För säkerställande om att det yttersta görs för att värna 

individers integritet, kommer användarnamnen på de twitterinlägg som förekommer att suddas bort.

Vad gäller studiens kvalitet och allmängiltighet utifrån metodval och urvalsstrategi är det inte 

möjligt att utifrån det insamlade materialet, dra generella slutsatser kring populationen. Det är dock 

inte heller studiens syfte. Uppsatsen ämnar studera hur internetmemes fungerar i relation till 

politiskt mobilisering genom en tematisk analys där de teoretiska delarna är bärande, resultaten är 

således teoretiskt generaliserbara (Esaiasson et al. 2010:182). 

4.4. Dataanalysmetod

Som tidigare konstaterat under rubriken Urval skall twitterinlägg studeras under hashtaggen 

#tystnadtagning på Twitter i kategorin ”Främsta” som finns på det sociala mediet. Av dessa skall tio 
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stycken väljas ut som publicerats under tidsspannet 2017.11.07 – 2018.05.12 för en djupare analys. 

Detta med avsikten att visa på de olika uttryckssätt och referenser som finns inom nätgemenskapen 

#tystnadtagning. För transparensens skull har ett färgbaserat kodschema skapats som en 

värdemätare och i syfte att belysa de olika kriterierna för vad som utgör en internetmeme i relation 

till twitterinläggen. 

Då det enligt Shifman finns ett antal kriterier för vad som utgör en internetmeme med utgångspunkt 

i två huvudprinciper, kommer dessa översättas till olika färger. Den första principen innebär som 

tidigare konstaterat att det skall finnas element som går att imitera i form av; texter som refererar till

ett specifikt budskap, uttrycket – dvs. visuella och hörbara element samt position som innebär hur 

användare förhåller sig till texterna och varandra (Shifman 2014:40). Den andra principen innebär 

att internetmemes inte skall betraktas som ensamma enheter utan som grupper av innehåll som delar

gemensamma egenskaper (Shifman 2014:39).

Översättning till färger är enligt följande; 

Princip 1 

Röd = budskap som följer samma idélinje som uppropet. 

Gul = det finns imiterbara visuella element som text, bild eller ljud.

Blå = kontextuell delaktighet dvs. användaren förhåller sig till kontexten för uppropet vad gäller 

texter som den publicerar under hashtaggen #tystnadtagning.

Princip 2 

Grön = inlägget är inte en ensam enhet utan publicerad under hashtaggen #tystnadtagning som en 

del av en nätgemenskap och faller således under kriteriet grupper av innehåll.

5. Analys 

5.1. Inledning till analys 

119 twitterinlägg under hashtaggen #tystnadtagning i kategorin ”Främsta” på Twitter har studerats. 

Samtliga inlägg uppfyller kriterierna för en internetmeme utifrån uppsatsens färgkodade 

värdemätare. Av dessa 119 inlägg har tio stycken valts ut för en djupare analys. I syfte att 

genomföra en analys i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar inleds avsnittet med en 

typologi som redogör för egenskaper och funktioner som olika typer av twitterinlägg fyller. 
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Twitterinläggen presenteras som figurer längre fram i avsnittet. Grunden för klassificeringen av 

typerna vilar på ett antal observationer som uppkommit i analys av resultaten. Det handlar dels om 

hur internetmemetiska principer möjliggör för ett kollektiv av aktivister att sprida samhällskritiska 

budskap som blomstrar och förökar sig och dels om rollen som spridningen spelar för #metoo. 

Vidare har observationer gjorts som pekar på att inläggen inte bara rör sig i en avgränsad digital 

kontext. #tystnadtagning har rört sig över gränserna för det som sker online och offline, i realtid. På 

så sätt har ett narrativ skapats och bidragit till att #metoo blivit mer långlivad och aktuell. Genom en

tematisk analys kontextualiserar uppsatsen de olika funktioner som inläggen fyller med grund i 

empiriska observationer som stöds av teori. 

5.2. Klassificering av typer

1. Internetmemetiska element

 Denna typ av twitterinlägg har utgångspunkt i den värdemätare som presenterats i 

uppsatsens dataanalysmetod och uppfyller i enlighet med värdemätaren kriterierna för en 

internetmeme. Det innebär att inlägget har imiterbara element i visuellt/hörbart format, ett 

budskap som följer samma idélinje som uppropet #tystnadtagning, inläggets innehåll är 

kontextuellt förankrat och slutligen är inlägget är en del av nätgemenskapen 

#tystnadtagning. Denna typ av inlägg har potentialen att spridas storskaligt. 

2. Samhällskritik

Denna typ av twitterinlägg pekar på relevansen i #metoo-rörelsen utifrån samhällskritiska 

aspekter. 

3. Den konkreta berättelsen

Denna typ av twitterinlägg innehåller den konkreta berättelsen, dvs. vittnesmål om sexuella 

trakasserier och övergrepp. 

4. Spridningen

Denna typ av twitterinlägg visar på den breda spridningen av hashtaggarna #metoo och 

tystnadtagning över nationsgränser. 

5. Det händer nu!

Denna typ av twitterinlägg har ett online/offline perspektiv där inläggen online refererar till 

aktiviteter i den fysiska världen i realtid. 

6. Den internetmemetiska berättelsen

Denna typ av twitterinlägg har egenskaper som i sin helhet kan liknas vid dem hos en 
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klassisk internetmeme avseende internetmemetiska element, budskap och storskalig enskild 

spridning. 

7. Fyndighet och humor 

Denna typ rör sig på en abstrakt nivå och är fokuserad kring den samlade fyndigheten och 

humorn i de imiterbara element (hashtags) som förekommer i twitterinläggen. 

5.3. Internetmemetiska principer som politiska budbärare 

I Figur 1 länkar användaren i ett twitterinlägg till en 20 år gammal videosekvens där den då 14-

åriga skådespelaren Alexandra Dahlström under Guldbaggegalan försöker föra fram ett budskap 

kring sexism och utseendefixering i filmbranschen. Hon blir i sitt försök avbruten av både 

regissören Lukas Moodysson och Guldbaggegalans konferencier Loa Falkman. Budskapet i 

inlägget är att det är 20 år sedan Alexandra försökte lyfta frågor kring sexism och kränkningar, men 

att hon under denna sekvens blir avbruten två gånger och båda gångerna av män. Inlägget bygger  

på en text som refererar till ett specifikt budskap genom visuella och hörbara element. Det följer 

samma idélinje som för uppropet #tystnadtagning samtidigt som den är kontextuellt förankrad i en 

nätgemenskap, trots att det är en 20 år gammalt videosekvens. Det är således en typ av inlägg som 

faller under internetmemetiska element. 

Figur 1.

Inlägget i Figur 1 har återpublicerats (retweet) över 2000 gånger av användare som med största 

sannolikhet har egna följare som twitterinlägget i sin tur blivit synligt för. Den exakta räckvidden 
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går bara att spekulera i. Även om ordet meme myntades långt innan den digitala eran har internet 

särskilda funktioner som gör spridningen av internetmemes till en synlig slentrian. Enligt Dawkins 

som först definierade memes finns det tre olika faktorer som gör en meme särskilt framgångsrik; att

den är långlivad, effektiv (antal gånger den kan kopieras under ett visst tidsspann) och att det finns 

en exakthet i kopieringen (Shifman 2014:17). Internet intensifierar alla dessa faktorer. Digitalisering

möjliggör för förlustfri överföring av information, effektiviteten ökar anmärkningsvärt då internet 

underlättar för snabb spridning av vilket budskap som helst  till olika punkter i ett datanät och 

livslängden kan potentiellt öka då information kan sparas i flera arkiv i all oändlighet (Ibid). 

Eftersom det inte går att redigera andra användares twitterinlägg vid återpubliceringar, manifesterar 

Figur 1. en exakthet i kopieringen då det är exakt samma twitterinlägg som sprids via andra 

användare. Därtill dyker twitterinlägget upp genom en enkel sökning på det sociala mediet och är 

fortfarande aktuell för återpublicering vilket visar på potentialen för lång livslängd gällande 

#tystnadtagning och #metoo. 

Hur är inlägget politiskt? Politik är djupt sammanflätat med uppkomsten och konsumtionen av 

internetmemes. Shifman menar att politiska internetmemes är en form av politiskt deltagande och 

att de handlar om att göra en poäng i deltagande av normativa debatter om hur världen bör se ut 

och tillvägagångssätten för att nå dit (Shifman 2014:122ff). Politiska internetmemes fyller tre olika 

funktioner. De manifesteras dels som former av förespråkare för olika övertygelser och politik, 

samtidigt som de agerar som praktiker och uttryckssätt på gräsrotsnivå samt bidrar till deltagande i

den offentliga debatten (Ibid). Det intressanta med Figur 1 bottnar inte endast i den storskaliga 

spridningen och exaktheten i kopieringen, utan även i det konkreta innehållet i relation till 

ovanstående funktioner. Användaren hyllar Alexandra för hennes mod och kraft och menar att hon 

var förändringen, redan för 20 år sedan, underförstått att hon var före sin tid då det inte är förrän nu 

som kvinnor i stor skara mobiliserar sig för förändring inom filmbranschen. Twitterinlägget är dels 

ett bidrag till den offentliga debatten, men användaren agerar också på gräsrotsnivå och 

förespråkar förändring. På så sätt gör användaren inte bara en, men flera poänger i debatten. 

Många internetmemetiska aspekter knyts till inlägget vad gäller den storskaliga enskilda 

spridningen och det politiska budskapet som förankrar relevansen av #tystnadtagning utifrån 

samhällskritiska aspekter. Därför är det en typ av inlägg som även faller under samhällskritik och 

den internetmemetiska berättelsen.  

13



5.4. Imiterbara hashtags och fyndighet 

Twitterinlägget i Figur 2 har ett budskap som följer samma idélinje som för uppropet 

#tystnadtagning då den kontextuellt deltagande användaren lyfter andra branschupprop mot sexuella

trakasserier och övergrepp som uppkommit efter #tystnadtagning i en nätgemenskap. Det finns 

kontextuellt bundna imiterbara visuella element som en grundtext och hashtags där användaren 

lyfter fram att det äntligen är flera som organiserar sig för denna kamp. Därför faller inlägget under 

typen internetmemetiska element. Användaren visar på bredden av problematiken och visar på att 

sexuella trakasserier och övergrepp inte är begränsat till filmbranschen. Av den anledningen faller 

twitterinlägget även under typen samhällskritik. 

Figur 2. 

Figur 3 och Figur 4 är twitterinlägg, utformade på samma sätt som Figur 2. Därmed faller även 

dessa under typerna internetmemetiska element och samhällskritik.

Figur 3.                                                                  Figur 4. 
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Uppsatsen utgår från att branschuppropet #tystnadtagning uppkommit som en förlängning av 

#metoo. Med facit i hand är det även fastslaget att #tystnadtagning i sin tur banat väg för 

uppkomsten av andra branschupprop som exempelvis #visjungerut och #medvilkenrätt. Detta 

framgår av figurerna 2, 3 och 4 då samtliga av dessa refererar till #tystnadtagning och till ett flertal 

andra branschupprop som skapades kort därefter. Även om det är möjligt att vidarebefordra, länka 

till, eller kopiera en internetmeme så bidrar miljön på internet till att användare skapar sina egna 

versioner av dem i uppseendeväckande volymer. Detta på två sätt: genom det som Shifman kallar 

för härmning och remix. Härmning innebär att göra om en internetmeme med andra medel och 

remix innebär att göra om internetmemes med teknologibaserade medel som exempelvis Adobe 

Photoshop (Shifman 2014:22). Detta sammanfattas som att de muterar. För figurerna 2, 3 och 4 

handlar det alltså om härmning i sammanhanget. Således är hashtaggarna för de olika 

branschuppropen som framgår i figurerna 2, 3 och 4 uttryck för att mutation vad gäller #metoo i 

Sverige. Dessa har gemensamt bidragit till storskalig spridning och hundratusentals vittnesmål om 

sexuella trakasserier och övergrepp (Feministiskt Perspektiv 2017).

Därtill har observationer gjorts att hashtaggarna för de olika branschuppropen är utformade med 

fyndiga budskap och vad som kan tolkas som en viss typ av humorinslag. En slags tragikomik där 

hashtaggarna ofta har dubbelbottnade betydelser. #tystnadtagning, exempelvis, konnoterar både till 

ett vedertaget begrepp inom filmbranschen, men refererar i sammanhanget refererar till en 

tystnadskultur vad gäller sexuella trakasserier och övergrepp. Likaså konnoterar juristernas upprop 

#medvilkerätt både till deras arbetsområde inom rättsväsendet, men även till rätten män tar sig att 

sexuellt trakassera och förgripa sig på kvinnor. Sångerskornas upprop #visjunger ut visar också på 

en hänvisning till deras yrke och att de nu tar ton mot tystnadskulturen och “sjunger ut” sina 

vittnesmål. Detta framgår av samtliga figurer då samtliga är publicerade under bl.a. hashtaggen 

#tystnadtagning. Av den anledningen faller de alla under typen fyndighet och humor. 

Humor är ett användbart redskap för att lyfta upp frågor på dagordningen där man i syfte att stärka 

sina positioner gentemot de man kämpar mot, parodierar motståndaren (Dahlgren 2009:194). 

Humor kan dessutom vara en effektiv kommunikativ förmedlare för sociala/politiska rörelser som 

garanterar uppmärksamhet. Doona beskriver ur ett publikperspektiv att en del av publiken kommer i

kontakt med det politiska i politisk humor genom att de är engagerade i humor som genre 

(2016:104). Humor och fyndighet kan således bidra till att budskapen för en politisk rörelse når en 

större publik. 
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5.5. Att dela 2.0 

Figur 5. och figur 5.1. är ett twitterinlägg som följer samma idélinje som för uppropet 

#tystnadtagning och är del i en nätgemenskap. Användaren publicerar en bild på ett vittnesmål om 

sexuella trakasserier som är taget ur en artikel på Svenska Dagbladet där uppropet #tystnadtagning 

först publicerades. Vittnesmålet kommer från en skådespelerska som i minderårig ålder utsattes för 

sexuella trakasserier under en tagning då hon skulle vara naken. Därefter hade regissören mejlat 

henne och berättat att han drömt vackra och erotiska drömmar om henne. Användaren skriver att 

hon gråter av igenkänning och kan relatera till vittnesmålet och konstaterar att tjejer får utstå 

mycket av män med makt. Användaren delar alltså å ena sidan ett foto där en skådespelerska vittnar 

om sexuella trakasserier och berättar å andra sidan om sina känslor och hur hon kan relatera till 

skådespelerskans erfarenheter.  Det finns kontextuellt bundna imiterbara visuella element som en 

grundtext, ett foto och hashtags. Således faller inlägget under typen internetmemetiska element. Då 

figurerna refererar till ett faktiskt vittnesmål faller inlägget även under typen den konkreta 

berättelsen.

Figur 5.                                                                                            Figur 5.1.

                                                           

Denna typ av inlägg faller under Shifmans diskussion om kommunikativa och distributiva aspekter 

av delande. Innan den digitala eran diskuterades exempelvis att dela ekonomi eller att dela känslor i

ett intimt förhållande. Det har kommit att få en alldeles egen betydelse och kulturell logik vad gäller
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internet då det innefattar aktiviteter som att publicera en Facebook-status eller ett Twitterinlägg, 

dela ett foto eller att recensera en produkt på Amazon. När en användare publicerar en bild i ett 

Twitterinlägg så distribuerar den både ett kulturellt föremål samtidigt som den kan beskriva sina 

känslor kring bilden.  På så sätt har internet sammanvävt både kommunikativ och distributiv 

delning (Shifman 2014:18). 

5.6. Spridning av internetmemes och hybridkulturer 

I Figur 6. har användaren publicerat ett twitterinlägg som är del av en nätgemenskap och följer 

samma idélinje som uppropet #tystnadtagning. Detta då användaren uppmärksammar om att norska 

skådespelare vittnar om samma slags sexistiska kultur inom filmbranschen som det svenska 

branschuppropet syftar till. Det finns imiterbara visuella element som text och bild – som 

användaren själv producerat, men också genom att användaren länkar till en artikel om det norska 

branschuppropet i inlägget. Användaren förhåller sig till kontexten för uppropet och publicerar sitt 

inlägg under hashtaggen #tystnadtagning. Därtill refererar inlägget och länken i texten till #metoo 

och till uppropet #tystnadtagning i Sverige, vilket visar på spridningen över nationsgränser. Det 

norska uppropet som skapats i relation till #metoo och #tystnadtagning går under hashtaggen 

#stilleforopptak vilket visar på mutation. Inlägget faller således under typerna internetmemetiska 

element och spridning.

Figur 6.

I Figur 7. har en användare publicerat ett twitterinlägg med en länk till en artikel i det amerikanska 

digitala magasinet The Hollywood Reporter. Inlägget är en del av en nätgemenskap och följer 
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samma idélinje som uppropet tystnadtagning. Det finns visuella imiterbara element som text och 

hashtaggen #tystnadtagning. Artikeln belyser att den svenskfödda hollywoodskådespelerskan Alicia 

Vikander är en av de skådespelerskor som skrivit under på uppropet #tystnadtagning i Sverige. 

Användaren beskriver att ordet sprids och att allt fler skådespelerskor skriver under på upproret. 

Användaren använder även hashtaggen #metoo i inlägget. Inlägget faller således under typerna 

internetmemetiska element och spridning.

Figur 7. 

Spridningen över nationsgränser som ges uttryck för i figurerna 6 och 7 för tankarna till 

globalisering. Enligt Shifman är internetmemes kraftfulla, men osynliga förmedlare av 

globaliseringen (Shifman 2014:153). Även om figurerna 6 och 7 inte kan betraktas som 

internetmemes följer inläggen internetmemetiska principer i form av budskap, kontext och 

hashtaggarnas spridning i helhet. Globalisering diskuteras ofta i termer av ”homogenisering av 

kultur” utifrån västerländska måttstockar (Shifman 2014:152f). Men Shifman menar att i fallet med 

internetmemes så innebär inte globaliseringen att det är en linjär process med vilken kultur 

homogeniseras då modifierade versioner av importerade internetmemes lyfter särdragen för lokala 

kulturer (Ibid). Liknande fenomen har existerat innan #metoo, utan att ha sin start i västvärlden, 

som exempelvis #sendeanlat i Turkiet, en hashtag som synliggjorde sexuellt våld (Kesen 

2017:231f). 

Det fanns länge ett antagande om att den digitala eran skulle tillintetgöra faktorer som avstånd och 

rum, men forskning visar på det motsatta, dvs. att internet är inbäddat i- och formas av kontexter 

som består av materiella, sociala och lingvistiska faktorer (Shifman 2014:154). Det innebär att 
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lokala användare inte endast är mottagare av en viss kultur utan de slår samman det som är 

främmande, med det som är bekant och skapar således mångvarierade hybridkulturer. Därför bör 

diskussionen i sammanhanget handla om en användarframtagen globalisering. Alltså en 

globalisering som grundar sig i användares vardagliga bruk av sociala medier snarare än en som 

utmynnar från ekonomi och handel i klassisk bemärkelse (Ibid). 

Det är denna slags användarframtagna globalisering som ges uttryck för i figurerna 6 och 7. 

#metoo startade i USA, mottogs och spreds vidare i Sverige och antog lokala former genom 

#tystnadtagning och efterföljande branschupprop. I Figur 6. framgår det att denna lokala form spred

sig vidare till Norge där den antog en egen lokal form i uppropet #stilleforopptak. Intressant i 

sammanhanget är också det som framgår av Figur 7, att #tystnadtagning rapporteras om i USA, 

trots att #metoo startade där. Det pekar på att #metoo-rörelsens olika uttryck och former skiftar från 

globala till lokala i olika omgångar samtidigt som ständig mutation är aktuell - medan kontexten – 

dvs. frågan om sexuella trakasserier emellertid är densamma. 

5.7. Kopplingen online/offline och skapande av ett narrativ

Genom hela uppsatsens gång och särskilt vid studerande av resultaten, har relationen mellan det 

som publiceras online (på internet) och det som publiceras och sker offline (press, radio, TV, teater 

och demonstrationer) varit en oundviklig faktor. En växelverkan mellan redaktionella och sociala 

medier har varit särskilt särskilt påtaglig och aktiviteter i den fysiska världen har haft en 

framträdande roll. Aktiviteterna har omfattat alltifrån föreställningar på Södra teatern där vittnesmål

från #tystnadtagning lästs upp inför publik till #metoo-demonstrationer mot sexuella trakasserier 

och övergrepp över hela landet

I Figur 8. tackar användaren sina systrar i ett twitterinlägg, för att de formulerar vad som förväntas 

bli den nya vägen framåt utifrån uppropet #tystnadtagning. Inlägget följer samma idélinje som 

#tystnadtagning, är kontextuellt förankrat och del av en nätgemenskap under hashtaggen 

#tystnadtagning. De imiterbara visuella elementen är i form av text, hashtaggen #tystnadtagning och

en videosekvens. Inlägget faller således under typen internetmemetiska element. Användaren har 

filmat en TV-sändning från Guldbaggegalan 2018 som visar på en manifestation utförd av 

skådespelerskor aktiva i branschuppropet #tystnadtagning. En av skådespelerskorna håller ett tal 

medan de andra skådespelerskorna filmas svepande med TV-kameran under tiden talet fortlöper. 

Skådespelarskorna är alla klädda i svart och har alla allvarliga miner vilket förstärker allvaret i 
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kontexten. Texten i inlägget visar på att användaren blickar framåt mot effekterna av uppropet. 

Således återspeglas det som först började på på sociala medier under hashtaggen #tystnadtagning, i 

TV, för att därefter refereras till på Twitter igen i realtid. Därför faller inlägget även under typen det 

händer nu! 

Figur 8. 

Även de aktiviteter som anordnats offline vittnar om samma logik, aktiviteterna hålls som ett 

resultat av mobiliseringen online och uppmärksammas därefter på sociala medier igen – detta 

illustrerar figurerna 9 och 10. 

I Figur 9. publicerar användaren en videosekvens från en manifestation på Sergels torg i Stockholm 

som har till syfte att belysa sexuella trakasserier och övergrepp. Manifestationen hålls som ett 

resultat av #metoo-rörelsens framgångar. Användaren har en emoji som symboliserar ett hjärta i 

inlägget och skriver att olika grupper möts på Sergels Torg, som en referens till de olika 

branschuppropen. Inlägget är taggat med #metoo och branschuppropen #tystnadtagning och 

#närmusikentystnar. Inlägget  är publicerad i en nätgemenskap under hashtaggen #tystnadtagning, 

följer samma idélinje som uppropet och är kontextuellt förankrad. De finns imiterbara visuella 

element som hashtags och en videosekvens. Inlägget rapporterar om aktiviteter som hålls i den 

fysiska världen i realtid. Inlägget faller således under typerna internetmemetiska element och det 

händer nu! 
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Figur 9.

I figur 10. publicerar användaren ett inlägg med en bild tagen från en kväll på Södra teatern i 

Stockholm där hundratals skådespelerskor läser upp vittnesmål från uppropet #tystnadtagning och 

användaren skriver att det är historiskt. Inlägget är del av en nätgemenskap, följer samma idélinje 

som för uppropet #tystnad och är kontextuellt förankrad. Inlägget rapporterar om aktiviteter som 

hålls i den fysiska världen i realtid. Inlägget faller således under typerna internetmemetiska element 

och det händer nu! 

Figur 10.

Figurerna 8, 9 och 10 påvisar att det inte endast är en fråga om samtidig rapportering från 

redaktionella medier som är aktuell. Utan kulturella aktiviteter i det fysiska livet hålls i relation till 

den politiska mobilisering som sker på sociala medier. Liksom twitterinläggen konstaterar, 

21



publiceras i sin tur dessa aktiviteter på internet igen. 

På vilket sätt samverkar aktiviteterna online och offline vad gäller #metoo i Sverige? Nedan 

redogörs för hur berättande och återberättande online och offline är användbara sätt för politisk 

mobilisering. 

Enligt Harlow har spridningen av berättelser och narrativ varit en viktig del av sociala rörelser. 

Harlow menar vidare att historieberättande länge varit ett sätt för sociala rörelser att skapa sina egna

berättelser på som ett sätt att antingen kompensera för bristen av berättelser eller för att motverka att

endast negativa berättelser florerar kring dem, alltså vända på ett narrativ (Harlow 2013:59-63). 

Berättande har historiskt sätt fyllt en funktion för  rörelser att skapa en känsla av gemensam 

identitet, ett kollektivt vi på och för att normalisera att handling sker genom aktivism – och på så 

sätt åstadkomma social/politisk förändring. Sociala medier har i sammanhanget möjliggjort för att 

ett oändligt antal individer kan bidra med berättelser på många plattformar samtidigt, med en stor 

publik. På så sätt har en ny form av kollektivt berättande uppkommit (Harlow 2013: 59-63). För att 

återknyta detta till #metoo och #tystnadtagning startade uppropen med att kvinnor delade sina 

berättelser om sexuella trakasserier på sociala medier, den efterföljande rapporteringen i samtliga 

redaktionella medier var ett faktum och det mynnade snabbt ut i flera andra branschupprop, vilket 

demonstreras i figurerna 2, 3 och 4. #metoo användes dels som en egen symbol för sexuella 

trakasserier och dels som en symbol som flera branschupprop organiserade sig under. Detta 

samtidigt som det existerade flera olika aktiviteter offline i form av rapportering, demonstrationer 

och kulturevenemang – sammantaget skapades ett narrativ om att kvinnor inom många olika 

branscher skulle bryta tystnadskulturen kring sexuella trakasserier och övergrepp. 

6. Slutdiskussion 

Det finns inga enkla och entydiga svar på uppsatsens frågeställningar. Att studera vilka funktioner 

internetmemetiska principer fyller i relation till politisk mobilisering är ett komplext ämne där flera 

olika faktorer och dimensioner koopererar. Därför betraktas de olika delarna av analysen som 

samverkande faktorer som förklarar hur internetmemetiska principer fungerar i relation till politisk 

mobilisering med fokus på #metoo-rörelsen och uppsatsens frågeställningar. En diskussion om vilka

funktioner internetmemetiska principer fyller i relation till politisk mobilisering är svår att föra utan 

en diskussion om hur utvecklingen av internet förändrat premisserna för politiskt deltagande och 

kollektiva aktioner. Web 2.0 har förändrat medielandskapet drastiskt och publiceringsverktygen är 

22



inte längre förbehållna de traditionella mediehusen. Det har bidragit till ett ökat politiskt deltagande 

då sociala medier tillåter nätgemenskaper att formas under exempelvis hashtaggar där interaktioner 

användare emellan äger rum (Carter Olson 2016:774). Dessa miljöer har visat sig vara särskilt 

nyttiga för gräsrotsrörelser då tillgången till relevant politisk information och utrymme för handling 

och politiskt deltagande ökat dramatiskt (Carty 2010:155). Politiskt deltagande har tidigare 

studerats i mätbara parametrar som exempelvis röstantal och hur många som ansluter sig till 

politiska organisationer. Men den nya digitala eran har bidragit till att omvärdera dessa sätt att 

betrakta politiskt deltagande på (Shifman 2014:119ff). Det vittnar om en maktförskjutning som inte 

endast grundar sig i vilka som kan delta i det politiska samtalet - utan också skapa och forma dito. 

Användningen av medier i politisk mobilisering är dock inget nytt, som tidigare påpekats använde 

sig baltiska självständighetsaktivister av olika debattprogram för att komma till tals vilket 

påverkade den mediala agendan och slutligen politiken redan innan den digitala eran (Andersson 

2010: 363f, 367). Världen är således van vid politiska och sociala protester. Däremot är 

teknologiska lösningar användbara hjälpmedel i processen och ändrar beteenden hos de som 

organiserar sig och demonstrerar (Sandoval-Almazan & Gil-Garcia 2013:355). I detta fall 

användare som organiserar sig mot sexuella trakasserier och övergrepp inom #metoo-rörelsen. 

Internetmemetiska principer är inte politiska per se, men de har för #metoo-rörelsens användare 

inneburit effektiv och snabb budskapsspridning av poänger i kampen mot sexuella trakasserier och 

övergrepp såväl som möjligheter att på egna villkor delta i den offentliga debatten på gräsrotsnivå. 

Vad gäller spridningen av politiska budskap har principerna agerat budbärare av en specifik idélinje 

genom visuella imiterbara element. Detta genom hastigheten de färdas i oberoende av tid och rum, 

en exakthet i kopieringen och storskaliga spridningsmöjligheter. Därtill har dessa imiterbara 

element varit kontextuellt förankrade som del i en nätgemenskap, avgränsade till frågan om sexuella

trakasserier och övergrepp - och byggd på interaktioner användare emellan. Utifrån analysen av 

uppsatsens resultat finns det för #metoo-rörelsen i Sverige två centrala imiterbara element. Det 

första elementet är hashtaggarna för de olika branschuppropen som imiterats genom härmning. Det 

andra elementet är imitation av berättande och vittnesmål som ett koncept att samlas kring för 

rörelsen. Det senare elementet har imiterats även utanför ramarna av sociala medier då berättande 

varit en central del av både rapporteringen och aktiviteterna offline. Därefter har rapporteringen och

aktiviteterna offline återigen blivit aktuella på sociala medier, i realtid. På så sätt har ett narrativ 

skapats samtidigt som internetmemetiska principer suddat ut gränserna mellan den digitala och 

fysiska världen. Imitation genom berättande rör också distributiva och kommunikativa aspekter vad 
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gäller delande av visuella element. Användare har delat  andras berättelser visuellt och samtidigt 

beskrivit sina egna känslor kring dessa. #metoo-rörelsens spridning över nationsgränser har 

resulterat i storskalig spridning och en förstärkning av lokala kulturer i samband med importeringen

av en ny kultur. Det, tillsammans med internetmemens mutationsprincip förklarar processen där 

#metoo-rörelsens start i USA mynnade ut i olika svenska branschupprop som fått stor spridning.

6.1. Utmaningar

Internetmemetiska principer är onekligen kraftfulla förmedlare av politiska budskap. Men vem äger 

och har makten över det som publiceras på internet? Sociala medier som Facebook, Twitter, 

Instagram och Youtube är inte kollektivt ägda plattformar vilket innebär att användare har makten 

att publicera, men inte makten över det som sedan händer med det publicerade materialet. Kopplat 

till detta finns också användarvillkor som ägaren har ensamrätt att diktera över och villkora - dock i 

förhållande till gällande lagar och förordningar. Men lagar och förordningar är också svårtolkade 

när det kommer till internet som plattform. Det går endast att spekulera i vilka intressen som ligger 

bakom de olika plattformarna, men för transparensens skull är det i denna studie av vikt att lyfta att 

det inte är per automatik som en internetmeme som publiceras på ett socialt medium får finnas kvar.

I fallet #ViajoSola anmälde internetanvändare på den ideologiska motståndarsidan inlägg som 

publicerades på sociala medier vilket medförde att en del av dessa inlägg blev censurerade av de 

sociala medierna de varit publicerade på (Piñeiro-Otero & Martínes-Rolán 2016:31). 

Uppsatsen har tidigare pekat på att sociala medier skapar rum för politiskt deltagande fritt från 

styrande makthavare. Men det finns ingenting som visar på att styrande makthavare som staten 

exempelvis, inte använder sociala medier för att stärka sin roll och kontroll. Tvärtom visar 

forskning på att stater som kontrollerar de redaktionella medierna hårt, som Malaysia exempelvis, 

också satsar på att stärka sin närvaro på sociala medier för att bevara och fortsätta på sin 

hegemoniska kurs (Hopkins 2014:5). Denna uppsats har argumenterat för att sociala medier som 

plattform och internetmemetiska principer som strategi bidragit till att kvinnor genom #metoo-

rörelsen effektivt kunnat mobilisera sig. Samtidigt pågår en diskussion om varför de sociala 

medierna Facebook och Instagram censurerar bilder på kvinnliga bröstvårtor. När Cancerfonden 

ville lägga upp en instruktionsfilm på Facebook om hur kvinnor undersöker sina bröst i syfte att 

kunna upptäcka bröstcancer fick de visa instruktionerna på ett par manliga bröst då dessa inte 

riskerade censur. Därför är det viktigt att även se till de aspekter på sociala medier som 

marginaliserar kvinnor (Wigren 2016).
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