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Abstract:
Denna uppsats strävar efter att undersöka feministiska rörelser på sociala medier och
därigenom belysa eventuella maktstrukturer som kan te sig inom dessa. Då #Metoo-rörelsen
rört om debattklimatet i Sverige sedan oktober 2017, ligger fokus på rörelsens spridning och
påverkan på debatten. Vi pekar på var makten kan ligga inom sociala medier och drar en
parallell till intersektionalitetsperspektivet som hjälper oss att förstå dess strukturer. Vår
empiri är således inhämtad från de två sociala medierna, Instagram och Twitter där vi utgår
från en kvantitativ metod genom att använda oss av statistik för att lättare kunna urskilja
maktstrukturer. Uppsatsen grundar sig på en innehållsanalys för bearbetning av analysen,
samt feministiska teoribildningar och teoretiska begrepp såsom intersektionalitet, systerskap,
separatism och Bourdieus teori om symboliskt kapital. Våra resultat pekar på skillnader när
det kommer till representationer gällande såväl kön som etnicitet, men också huruvida inlägg
gjorts av övervägande offentliga eller icke-offentliga personer. Dessa resultat sammanförs
sedermera i form av kategorier som därefter presenteras i vår statistik vilken vi analyserar
med hjälp av våra teorier och diskuterar i vår slutdiskussion.
Nyckelord: #Metoo, intersektionalitet, symboliskt kapital, makt, systerskap, separatism
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1. Inledning
Vi är två kvinnor som genomfört denna studie, två kvinnor med olika livserfarenheter och
upplevelser i livet, men också med mycket gemensamt. Länge har vi båda sett oss som
feminister av den självklara anledningen, att vi tror på ett jämställt samhälle. Båda är
uppväxta i Sverige och vet om att vi har vissa rättigheter, men även vi faller för patriarkala
strukturer och normer för hur kvinnor och män bör vara och agera. Ständigt reproducerar vi
undermedvetet de ideal som finns då vi exempelvis väljer att klä oss eller sminka oss på ett
visst sätt. Ingen av oss är felfria i och med att vi genom åren reproducerat de förtryck som
finns mot kvinnor då vi baktalat, spridit rykten och snackat skit om kvinnor själva. Teorier
gör oss medvetna om detta och genom åren av kulturstudier har vi kommit i kontakt med
begrepp som intersektionalitet och symboliskt kapital varefter vi har insett att trots våra
likheter bär vi även på skillnader som representerar maktstrukturer. Då en av oss är adopterad
från Indien och därmed mörkhyad och en av oss är svenskfödd och vit, har vi insett att vi har
olika förutsättningar i livet på grund av våra hudfärger. Detta har på många sätt varit en tråkig
insikt om än väldigt lärorik och intressant för oss båda att diskutera och forska kring. Vi har
båda även följt den aktuella #Metoo-debatten och anser att denna gjort mycket för den
feministiska kampen, även om det är synd att en rörelse som denna ska behöva existera.
Vänder vi blicken tillbaka till den ursprungliga Me too-rörelsen och aktivisten Tarana Burke
som startade det hela, blir det tydligt att rörelsen från början främst var till för att stödja svarta
kvinnor och deras erfarenheter kring sexuella trakasserier och övergrepp. Efter att ha hört
talas om denna tidigare Me too, har vi ställt oss frågor om just maktstrukturer inom
feministiska rörelser då det fött tankar kring rösten bakom ett budskap och vem det är som
sprider det. Perspektiven på intersektionalitet och symboliskt kapital får oss att vilja
problematisera de maktstrukturer som kan uppstå i feministiska rörelser och hur de kommer
till uttryck inom sociala medier. Det är detta som har fångat vårt intresse till att vilja göra
följande studie.

1.1 Bakgrund
I hela Norden och stora delar av världen har #Metoo exploderat under det senaste halvåret och
många liknar detta vid en nutida revolution. Att feminister kräver förändring över
nationsgränser är inget nytt fenomen, men däremot har dagens sociala medier utformat
samarbetet enklare varpå sprängkraften har blivit större. Emma Severinsson, som är
doktorand i historia vid Lunds universitet menar att vittnesmålen och upproren i och med
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#Metoo verkar som ett historiskt, klassiskt sätt att bedriva feministisk kamp.
Det finns alltid en risk med att gå ut offentligt med sådana här anklagelser. Så var det även förr. Det är
därför kvinnor går ihop, då blir det omöjligt att blunda. Men att så här många gått samman har inte
hänt på mycket länge.1

Få har undgått rörelsen #Metoo som har varit aktuell inom olika sociala medier sedan hösten
2017, men det finns en tidigare me too-rörelse som startade redan för elva år sedan med ett
liknande syfte. Här handlade det om att stötta framförallt unga svarta kvinnor som utsatts för
sexuella trakasserier. Det var den amerikanska människorättsaktivisten Tarana Burke som
2006 startade Me too-rörelsen och på hemsidan för hennes organisation Just Be Inc,
förklaras rörelsen som ett sätt att nå ut till unga kvinnor som på ett eller annat sätt blivit
sexuellt utnyttjade, för att låta dem förstå att de inte är ensamma i sin utsatthet.
Organisationen vill skapa ett nätverk för flickor och kvinnor att stötta varandra och samtidigt
även hjälpa skolor och organisationer att hitta sätt att prata med unga människor om
sexmissbruk och sexuellt våld. Burke har själv lämnat kommentarer om #Metoo rörelsen på
sin Instagram där hon skriver:2
Jag har sett kvinnors berättelser i sociala medier under hashtagen #Metoo. Det värmer mitt hjärta att se
kvinnor använda den här idén (…) inte bara för att visa världen hur utbrett det sexuella våldet är, men
också för att låta andra offer veta att de inte är ensamma (…) Det är mer än en hashtag, det är en
rörelse. (svt.se, utrikes)

Under oktober 2017 fick #Metoo-rörelsen ett nytt ljus då skådespelerskan Alyssa Milano, i
samband

med

anklagelserna

kring

sexuella

trakasserier

och

våldtäkt mot

filmproducenten Harvey Weinstein, uppmanade alla kvinnor som någon gång blivit sexuellt
trakasserade

och/eller

utsatta

att

sprida hashtagen #Metoo som

en

kampanj

för

medvetenhet. Weinstein ska enligt anklagelserna ha utsatt ett flertal kvinnor under flera
decennier varefter detta blev den så kallade Weinsteineffekten där hashtagen spridits världen
över med Sverige som ett av de länder där kampanjen omfamnats mest.3 Efter enbart två
1

Ida Måwe ”Svensk metoo-rörelse störst genomslag i hela Norden”. Genus, 08.03.2018
https://www.genus.se/nyhet/svensk-metoo-rorelse-storst-i-norden/
2
Maria Holmin, ”Hon startade ”Me too” för över tio år sedan” SVT Utrikes, 18.10.2017.
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/hon-startade-me-too-for-over-tio-ar-sedan
3
Maud Eduards, Me too-rörelsen. Nationalencyklopedin 24.05.2018
https://www-ne-se.ezproxy.bib.hh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/me-too-rörelsen
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veckor, i början av november, hade kampanjen fått ett så stort genomslag att #Metoo fått över
50 000 tweets på Twitter. Dessa inlägg har i sin tur en räckvidd som sträcker sig på över 109
miljoner personer runt om i världen.4
Vidare har hashtagen spridit sig till andra upprop inom olika branscher där berättelser om
sexuella trakasserier framträtt. #Tystnadtagning var först ut vilket var ett upprop inom filmoch teatervärlden där 456st kvinnliga skådespelare uppmärksammade de övergrepp som
pågått inom deras bransch.5 Ytterligare 70 000 personer har skrivit under över 50st upprop i
Sverige efter att kampanjen bara funnits i två månader. Restaurangyrket, journalister, idrottare
och skola är bara några av de andra yrken som använt sig av liknande hashtags.6

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med vår studie är att undersöka feministiska rörelser på sociala medier och med detta
försöka urskilja eventuella maktstrukturer som skapas i dessa medier. För att få en uppfattning
om hur detta kan se ut har vi valt att göra en djupdykning i den aktuella feministiska rörelsen
#Metoo. Våra frågeställningar är följande:
På vilket sätt kan vi se att Twitter och Instagram har använts för #Metoo-rörelsens spridning;
vad har detta gjort för debatten kring sexuella trakasserier och våldtäkt?
Hur kan vi urskilja maktstrukturer även inom #Metoo-rörelsen som visar på att inte alla
kommer till tals? Går det att peka på specifika grupper i samhället med ett övervägande
inflytande när det kommer till att föra rörelsen fram?

1.3 Disposition
Det inledande kapitlet börjar med att presentera vår förförståelse kring maktstrukturer och
vårt intresse för själva studien om sociala medier och #Metoo. Vidare följer bakgrundskapitlet där vi redogör för själva bakgrunden till ämnet, hur #Metoo startats och utvecklats,
vilket leder fram till vårt syfte och frågeställningar. I kapitel 2 kommer begreppsförtydligande
och vår användning av de olika begreppen i uppsatsen. Här tar vi upp kort om feminism,
4

Sophie Hedestad, Mediemätning om #Metoo i Sverige och internationellt. I: Meltwater 03.11.2017
https://www.meltwater.com/se/blogg/metoo/
5
Sydsvenskan ”#Metoo: Detta har hänt” (författare saknas) 29.10.2017
6
Sara Cosar, Därför är svenska intresset för #metoo störst i världen. I: SVT 05.12.2017
https://www.svt.se/nyheter/darfor-ar-svenska-intresset-for-metoo-storst-i-varlden
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systerskap och separatism, vilka alla sammanflätade med varandra och har varit av särskild
betydelse för vår uppsats. Kapitel 3 presenterar de teoretiska utgångspunkter som legat till
grund för uppsatsen och även den tidigare forskning vi funnit relevant. Här förklaras
intersektionalitet samt Pierre Bourdieus teori om symboliskt kapital vilka för vårt syfte
belyser maktstrukturer inom feministiska rörelser. Vidare förklarar vi genomgående i kapitel
4 hur vi kan synliggöra makt inom sociala medier. I efterföljande kapitel 5 redogörs valet av
metod samt hur arbetsprocessen har gått till när materialet har avgränsats och analyserats.
Kapitel 6 består av analys och slutsatser där vi först visar med hjälp av statistiska tabeller vad
vi funnit inom de två olika sociala medierna vi analyserat. Vidare förs en slutdiskussion över
uppsatsens slutsatser och uppsatsen avslutas med en sammanfattning och förslag på fortsatt
forskning.

1.4 Arbetsfördelning
Vi har under större delen av studiens process skrivit tillsammans, dock från enskilda datorer.
Vi har använt oss av Google docs, som är ett webbaserat dokument/ordbehandlingsprogram
som tillåter flera personer att se och redigera texten samtidigt. Genom att använda oss av
Google docs, har detta gett oss möjlighet att kunna läsa varandras texter för att sedan kunna
lägga kommentarer för eventuell redigering. Vi har genomgående fört en diskussion kring den
forskning och de teorier som kom att användas i studien. Vidare kom vi att undersöka varsin
del av det material vi inhämtat, det vill säga empirin kring sociala medier. En av oss
fokuserade på att analysera Twitter och den andra fokuserade på Instagram. Vad gäller den
slutgiltiga analysen har vi båda varit lika involverade.

2. Begreppsförtydligande och användande av begrepp i uppsatsen
2.1 Historiskt om feminism ur en västerländsk kontext
Då man talar om den feministiska historien brukar den delas in i första, andra samt tredje
vågen. Under den första vågens period, från sent 1700-tal till tidigt 1900-tal, fick inte kvinnor
tala inför folk då många ansåg att det var skamligt för kvinnor att tala offentligt och således
ombads de politiskt engagerade feministerna att stiga ned från podier då de höll tal. Därav
kämpade kvinnor i västvärlden under denna period för basala rättigheter, som rättigheter
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avseende vårdnad av barn, kvinnors rätt till universitetsstudier samt kvinnlig rösträtt. 7
Feministerna under första vågen hade tankar om att ett matriarkat skulle styra, en värld ledd
av starka kvinnor som tillsammans skulle utvecklas, utan männens inverkan. I takt med den
växande industriella sektorn under efterkrigstiden i mitten av 1900-talet blev kvinnan alltmer
isolerad i hemmet eftersom kvinnorna inte längre behövdes inom produktionen på samma sätt
som under andra världskriget. Hemmafruidealet blev således ett faktum vilket i sin tur stärkte
mannens position i samhället. Marxistiska rörelser ansåg därmed att lösningen på detta var att
kvinnan borde arbeta, varpå ”slaveriet” i hemmet skulle upplösas. Barnen som tidigare hade
tagits hand av hemmafruarna skulle istället enligt en kommunistisk politik tas hand om av
staten då kvinnan var ute i arbete.8 Det var tankar som dessa vilka skapade den andra vågens
feminism som verkade mellan 1960-talet fram till och med slutet på 1970-talet. Här kämpade
feminister för ett mer jämställt samhälle där förhoppningen var att de skulle få ta alltmer plats
inom arbetsmarknaden och andra samhälleliga områden i det mansdominerande
samhället.9 Grupp 8 är ett tydligt exempel på hur feminister i Sverige valde att lyfta upp och
problematisera kvinnoförtrycket med fokus på arbetsrelaterade frågor. De lyfte frågor om
samma rättigheter för kvinnor och män gällande arbete eftersom de menade att deltidsarbete
för kvinnor var en kvinnofälla och att kvinnor ändå utförde 100 % arbete då de resten av
dagen arbetade oavlönat i hemmet. Den tredje vågen kom redan i slutet av 1970-talet och
drevs främst av att svarta feminister började kritisera tanken om att enbart kvinnans kön var
anledningen till kvinnors förtryck i samhället. bell hooks menar dock att feminismens tredje
våg inte utvecklades fullt ut förrän majoriteten av de feministiska förespråkarna använde sig
av ett bredare analytiskt förhållningssätt, det vill säga att även ta hänsyn till maktordningar
utöver kön, som hudfärg och klass i definitioner av kvinnors förtryck.10 Vidare beskriver
hooks att det finns olika inriktningar inom feministisk forskning och den feministiska rörelsen
och att dessa riktningar i sin tur skapar skillnader mellan den vita medelklassfeminismen som
riktar fokus till kampen mot det manliga släktet, mot den globala feminismen som innebär att
inkludera alla i samhället och lyfta alla former av förtryck. Således har den vita
medelklassfeminismen kritiserats för att sakna ett intersektionellt perspektiv.

7

Josephine Donovan, Feminist theory: the intellectual traditions. Fjärde uppl. New York: Continuum, 2012
Donovan s. 32-33 & 72-73
9
Ibid., s.140
10
bell hooks, Feminist theory: from margin to center. Andra uppl. London: Pluto Press, 2000
8
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2.2 Systerskap och separatism
Liksom många former av förtryck vidmakthålls sexism av institutionella samt sociala
strukturer, dels av individer vilka dominerar, utnyttjar eller förtrycker men också av offren
som har ett inlärt beteende av att uppträda på ett visst sätt som gör att de i sin tur agerar i
samverkan med status quo. 11 bell hooks förklarar att genom en ”manlig dominerande
ideologi” manipuleras kvinnan till att se på sig själv som värdelös redan från barndomen och
för att sedan kunna bli accepterad måste hon ”bonda” och relatera till män. Kvinnor tenderar
att sätta mäns behov i fokus vilket bidrar till nedvärdering av dem själva. Således har även
kvinnor lärt sig att vara varandras fiender och att kvinnliga relationer snarare fördärvar dem
än att lyfta dem.12
Vidare är det inlärt att solidaritet kvinnor emellan inte kan existera eftersom att kvinnor
varken bör eller kan knyta vänskapsband. hooks pekar på vikten av solidaritet och systerskap
inom feministiska rörelser och för att vi ska kunna nå detta bör vi ”avlära” oss vår tidigare syn
på kvinnliga relationer. Vi måste lära oss att leva och arbeta för solidaritet och vi måste lära
oss den sanna meningen samt innebörden av systerskapet. Det har teoretiserats en hel del om
systerskap och dess möjligheter samt svårigheter. Systerskap refererar just till det fenomen
där kvinnor genom vänskap och solidaritet stöttar varandra. Det handlar framförallt om att en
enad kraft ska finnas för att kunna eliminera sexismen, detta görs genom att kvinnor stärker
varandra och att de barriärer som separerar kvinnor från varandra rivs.13
Liberalfeministerna var de första att prata om systerskapet då de ansåg att alla kvinnor
upplevde ett gemensamt förtryck. Här har det däremot riktats kritik då de förde fram en typ av
systerskap som var till för främst vita borgerliga kvinnor och saknade således en
intersektionell analys. De utelämnade andra typer av förtryck som exempel sådana baserade
på etnicitet, sexualitet och klass. För att bibehålla systerskapet behövs dessa uppdelningar
konfronteras och nödvändiga åtgärder vidtas för att eliminera samt förstå dessa olika typer av
förtryck. Dessa uppdelningar menar hooks inte heller är något som kommer elimineras med
uppfattningar om ett gemensamt förtryck trots värdet av att belysa erfarenheter som alla
kvinnor delar. Många anser det vara omöjligt med systerskap och solidaritet hos kvinnor just
på grund av dessa skillnader kvinnor emellan, vilket hooks menar försvagar den feministiska
11

hooks, s.43
Ibid., s. 43-44
13
Ibid., s.44–45
12
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rörelsen och att solidaritet är något som stärker gemenskapen och kampen mot frigörelse från
patriarkala strukturer. Eliminerar vi inte barriärerna vilka skiljer kvinnor åt, kan vi aldrig
heller förändra samhället menar hooks. Ett inkluderande systerskap bör således råda där
hänsynstagande till olika typer av förtryck som kvinnor utsätts för finns med i åtanke. Ett mer
mångkulturellt tillvägagångssätt som både belyser samt accepterar de olikheter som finns
bland kvinnor, där en välvilja mot varandra trots olikheter finns.14
hooks talar om att det inte heller är konstigt att kvinnor blivit inlärda förtryck mot varandra då
mycket i samhället ständigt visar hur det är normalt, exempelvis tv-program där
kvinnorelationer kännetecknas av aggression, förakt och konkurrens. Även inom feministiska
kretsar uttrycks sexism mot kvinnor där det är vanligt att totalt ignorera samt utesluta de
kvinnor som inte har anslutit sig till den feministiska rörelsen.15 Vidare påpekar hooks att just
därför har det varit viktigt för kvinnor att träffas och gemensamt diskutera sexism och lyfta
egna erfarenheter för att utbilda varandra. Utbildning inom sexism är något som behövs då
hon antyder att den främsta anledningen till att kvinnor hatar och använder sexism mot
varandra, är på grund av den manliga sexualiseringen av kvinnor som existerar inom
patriarkala strukturer. Kvinnor har länge känt behovet av en samhörighet och ett gemensamt
syfte menar hooks, och i detta fann många kvinnor stöd inom feministiska organisationer där
det funnits möjlighet till trygghet, tröst och hjälp. Här skapades nya relationer vilka
genererade i stöttning diskussioner som fokuserades på feministisk ideologi, men även hjälp
och trygghet som icke-feminister kunde dra nytta av.16

3. Teoretiska utgångspunkter
3.1 Intersektionalitet
Begreppet introducerades till den feministiska teorin under 1980-talet av den amerikanska
förespråkaren

för

medborgerliga

rättigheter

och

ledande

forskaren

inom

kritisk

rasteori, Kimberlé Crenshaw.17 Vidare är intersektionalitet en feministisk sociologisk kritisk
teori, vilken analyserar ojämlikhetsskapande och maktutövande utifrån olika kategoriseringar

14

Ibid., s. 46
Ibid., s. 49
16
Ibid., s.30
17
Patrick R. Grzanka, Intersectionality A Foundations and Frontiers Reader, Bokförlag: Westview Press Inc,
2014
15
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baserat på kön, klass, sexualitet och ras/etnicitet. Begreppet intersektion betyder korsning,
och intersektionalitet låter oss se vad som händer när identiteter skapas efter dessa korsningar.
Det har blivit ett uppmärksammat teoretiskt perspektiv hos forskare som analyserar
ojämlikhetsskapande och maktutövande utifrån kategoriseringar baserade på klass,
ras/etnicitet, kön och sexualitet. Något som är centralt för maktutövande är förekomsten av
normer som naturaliserar, stigmatiserar samt utesluter underordningar. Teorin ställer sig
sålunda kritisk till den tidigare retoriken där marginaliserade grupper kategoriserats och
förminskats till dess grupp. Inte sällan händer det att en vit medelklass lägger
tolkningsföreträde i vad feminism är och därmed belyser orättvisor utifrån deras egna
preferenser, vilket saknar ett helhetsperspektiv. Fler aspekter måste vägas in, varefter att
kategoriseras till endast ett rum är omöjligt. Således kan vi konstatera att en ”kvinna/man”
inte enbart är en ”kvinna/man”, en ”etnicitet” är inte enbart en ”etnicitet”, samt en ”klass” är
inte enbart en ”klass”. Följaktligen blir intersektionalitet intressant först när dessa olika
aspekter samspelar och korsas med varandra. Dessa korsningar är därför centrala då det är
dem som gör att identiteter skapas. Intersektionalitet är alltså kritisk mot en syn av
maktrelationer som ensidiga, på vilken maktordningar skapas kontinuerligt och olika rum
innebär olika makt. Teorin belyser alltså hur man inte alltid är synonym med sin
”grupptillhörighet” och din ”grupptillhörighet” definierar inte vem du är.18
Intersektionalitet bidrar till en bättre förståelse av identitetens relation till maktstrukturer och
den skiljer sig från andra teoretiska perspektiv, samt belyser och problematiserar tidigare
perspektivs begränsningar. Paulina de los Reyes, Irene Molina och Diana Mulinari använder
sig av intersektionalitetsperspektivet i sin bok Maktens (O)lika förklädnader, som ett
hjälpmedel för att åskådliggöra hur maktstrukturer konstrueras. I boken belyser de även
hur intersektionalitet, på ett nyskapande sätt, mer förhåller sig till tid och rum än föregående
teorier. Här sätts frågor om rasism och feminism in i ett bredare sammanhang och
marginaliserade gruppers maktstatus kan därmed växla mellan olika rum.19
Vidare tar författarna upp hur det är samspelet mellan olika identiteter som skapar vår
identitet. Således underlättar detta när man ska belysa förtryckta grupper inom en särskild
grupp. Detta understryker därför vikten i att åskådliggöra distinktionerna mellan
18
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vita, heterosexuella eller välutbildade kvinnor

bredvid

lågutbildade,

homosexuella

eller utomeuropeiska kvinnor. Intersektionen kan således ses som en skärningspunkt mellan
exempelvis kön, etnicitet och klass där specifika maktpositioner skapas vilka i sin tur även
utgör särskilda former av förtryck. På så vis är könskonstruktioner alltid etnicitets- och
klassbetingade,

etnicitetskonstruktioner

alltid

köns-

och

klassbetingade,

och

klasskonstruktioner alltid köns- och etnicitetsbetingade. Därmed är det viktigt att ta hänsyn
till, om exempelvis konstruktioner av vita medelklasskvinnor undersöks, att inte låta dessa
generaliseras till andra grupper av kvinnor, vilket har varit en viktig utgångspunkt för ”black
feminism”-rörelsens ifrågasättande av den västerländska liberalfeminismen. Här går det att se
hur intersektionalitet belyser existensen av majoriteter inom minoriteter, där frågor om
marginalisering och orättvisheter ständigt ligger i förtur hos majoriteten. Detta
gör intersektionalitetsperspektivet ytterst väsentlig för strategier att angripa orättvisheter, då
det annars riskerar att bli uteslutande och enformiga.20
Nina Lykke (2003, 2005) understryker att intersektionalitet är ett dynamiskt analytiskt
begrepp som förutsätter att olika asymmetriska maktrelationer kan vara olika viktiga för olika
individer, i olika situationer. Utgångspunkten för en reflexiv intersektionell analys bör alltså
inte vara att betrakta en kategori, till exempel genus, som per definition överordnad andra
kategorier. Däremot är det som Lykke formulerar det, ”strategiskt viktigt” för den
feministiska forskningen att hålla fast vid genuskategorins analytiska och politiska betydelse i
ett könsmaktbaserat samhälle.21
Anna Roosvall och Kristina Widestedt tar i kapitlet ”Medier och intersektionalitet” i Mediers
känsla för kön, upp hur intersektionalitetsstudier kan ses som en väg till en fördjupad kunskap
om medierepresentationer, där såväl nyhetsjournalistik som fiktionens användning av
stereotyper, mallar och konventioner som bygger på enkla uppdelningar i binära oppositioner
kan belysas och ifrågasättas. Intersektionalitetsperspektivet förklaras även som ett sätt att
uppmärksamma och erkänna representationers och maktordningars komplexitet vilka
medieinstitutionerna i sin praktik annars tycks förneka.
Vidare argumenterar Roosvall och Widestedt för hur mediestudier leder till en fördjupad
kunskap om intersektionalitet, och hur denna sätts i spel i samtida samhällen. Idag är det
20
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framförallt i medierna som intersektioner skapas och reproduceras, där olika grupper
konfronteras samt kontrasteras mot varandra. Således har vi funnit det intressant att undersöka
just de sociala medierna vilka troligtvis har större inflytande än någonsin.22

3.2 Pierre Bourdieu och symboliskt kapital
För att kunna genomföra vår analys kommer vi använda oss av den franske sociologen,
kulturantropologen och medieteoretikern Pierre Bourdieu. Han har under sin tid som aktiv
forskare utvecklat flera begrepp inom sitt teoretiska ramverk varav ett av dessa begrepp är
symboliskt kapital. I boken Language & Symbolic Power förtydligar han relationen mellan
språk och makt och gör detta med hjälp av bland annat symboliskt kapital. Bourdieu pekar på
människor som kompetenta talare vilka är väl medvetna om hur språkliga utbyten av olika
slag kan uttrycka former av maktrelationer. Människan är känslig för olika accenter, toner och
vokabulär som reflekterar olika positioner i den sociala hierarkin. Vissa ord och toner
påverkar oss utifrån vem som yttrar dem och i vilken situation de yttras. Kommer yttringar
från en person med hög auktoritet blir de genast laddade på ett sätt som kanske inte varit en
faktor ifall de kommit från någon med lägre auktoritet.23 När Bourdieu utvecklar begreppet
symboliskt kapital syftar han på att en tillgång, vilken tillgång som helst, fungerar som
symboliskt kapital i de sammanhang där den tillskrivs värde. Med detta lyfter han fram
exempelvis kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital. Kulturellt kapital innebär att man
innefattar ett kultiverat språkbruk och har kännedom om vad som anses vara finkultur och
”god smak”. Han anser att kulturellt kapital består av erfarenheter, kunskaper, sätt att tänka,
prata och uppfatta saker. Ekonomiskt kapital innebär materiella tillgångar i form av pengar,
aktier och fonder, fasta egendomar och så vidare. Socialt kapital syftar på bland annat
vänskapsförbindelser, släktband och kontakter genom jobb.24
Bourdieus verk är ett utvecklat försök att framställa ett sammanhängande teoretiskt ramverk
för att analysera den sociala världen. Ett ramverk med jämförbart intresse och utrymme för de
olika metoder som utarbetats av samtida tänkare som Habermas och Foucault. Trots att
Bourdieu är starkt kritisk till flera av de traditionella marxistiska analyserna är hans arbete
djupt influerat av Marx teorier. Detta går att se i bland annat hans prioritering att framhäva
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sociala klasser och det ekonomiska kapitalets roll i det sociala sammanhanget.25 Följaktligen
syftar Bourdieu i denna bok på att lyfta fram hur och om språket skapar makt och vice versa.
Genom att människan tar för givet vissa aspekter av etablerade hierarkier trots att dominanta
former av språk avisas, sviker gärna individer med bakgrund från lägre klasser. Trots att de,
till viss del, delar en systematisk utvärdering som arbetar emot dem. Detta är ett exempel från
ett generellt fenomen där Bourdieu uttrycker oro genom hela sitt skrivande, någonting han
kallar ”symbolisk makt”. Han använder begreppet ”symbolisk makt” när han refererar till inte
så mycket en specifik form av makt utan snarare en aspekt som innehar de flesta former av
makt som vi ser utspridda i vårt sociala liv. Såhär blir det i och med att makt i vårt vardagliga
liv sällan ter sig i form av fysisk kraft utan snarare ter det sig i symbolisk form och är därmed
försedd med en sorts legitimitet som den annars inte hade haft. Han understryker sin poäng
här genom att säga hur symbolisk makt är en ”osynlig” makt och därför legitim. För att kunna
första den symboliska maktens ursprung är det viktigt att se att det förutsätter en slags aktiv
medkänsla hos de som utsätts för den. Dominerande individer är inte passiva kroppar till vilka
symbolisk makt kan appliceras på likt en skalpell på döda kroppar. Som ett villkor för dess
framgång, krävs snarare symbolisk makt, att de som utsätts för det tror på legitimiteten av
makten och legitimiteten hos dem som bär på makten.26

3.3 Makt och sociala medier
Anna Roosvall och Kristina Widestedt belyser intersektionella analyser av medier i Mediers
känsla för kön. I medierna pågår en stor del av den diskursiva konstruktionen av sociala
maktrelationer

där

medieinnehållet

antas

ha

en

avgörande

påverkan

på

andra

samhällsinstitutioner i en dialektisk process. Författarna pekar på hur maktrelationer är något
som skapas och upprätthålls diskursivt, det vill säga i text och bild och även materiellt. Vidare
förklaras att det som produceras inom medierna framför allt är kunskap om förhållandena i
samhället, en kunskap som i sin tur är ideologisk och omfattar vissa värderingar och normer.
Produktionen av kunskap och reproduktionen av befintliga maktordningar pågår såväl inom
fiktion som fakta menar författarna, där såväl underhållning som information finns med, men
de menar att nyhetsjournalistiken har en särskilt framträdande roll genom sina
sanningsanspråk. Idag är nästintill alla medier digitala, våra så kallade "gammelmedier" som
press, radio och television exempelvis går att återfinna på nätet i delvis ny form med inslag av
interaktivitet. Vad som däremot fortfarande gäller, är att dessa kan identifieras genom en klar
25
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uppdelning mellan producent och konsument. De sociala medierna möjliggör aktiviteter som
för samman social interaktion och skapande med nytt medieinnehåll, det vill säga olika typer
av diskussionsforum som bloggar, Twitter, sociala nätverk som Facebook, Instagram och
online-datorspel. Den teoretiska grund detta vilar på är att teknologier, informationssätt och
kommunikationskoder, spelar en framträdande roll för relationer mellan människor både på
ett individuellt plan och på ett samhällsplan.27
I Var så God – makt, kön och media definierar Karin Ekman begreppet makt som någonting
som bygger på över- och underordning, således måste något eller någon anpassa sig efter
någon annans uppsatta regler och ramar för att makt ska kunna uppstå. Detta kan dels handla
om en anpassning mellan två enskilda individer, mellan folkgrupper eller nationer. Ekman
poängterar att makt är ett tomt begrepp om det inte appliceras på en relation, och skulle inte
ha funnits utan relationer. Vidare förklarar hon att makten är beroende av vilken situation man
befinner sig i, sin ålder, utbildning, ekonomiska situation och framförallt ens kön. Just kön
blir här en viktig faktor därför att relationen mellan män och kvinnor spelar en avgörande roll
för kvinnors makt, vare sig den är politisk, ekonomisk eller social. Kvinnors makt är alltid
underordnad männens. Här går det även att applicera Bourdieus teori om symboliskt kapital
utifrån vilken även kvinnor får olika makt utefter de kapital de har.28

4. Tidigare Forskning
Under vårt letande efter tidigare forskning har vi påträffat flera studier kring makt inom
sociala medier samt på vilket sätt strukturer vidmakthållits och/eller skapats inom medierna.
Den tidigare forskning vi hittat har gällt såväl feministiska kampanjer inom sociala medier
som maktstrukturer överlag inom sociala medier. Det vill säga hur maktstrukturer fått fotfäste
och kunnat växa. Med hjälp av dessa studier har vi kunnat få en liten inblick i hur makt och
strukturer analyserats tidigare, vilket på så vis har agerat stöd för vår analys kring ämnet.

4.1 Tidigare version av #Metoo?
2018 publicerade Tetyana Lokot artikeln ”#IAmNotAfraidToSayIt: stories of sexual violence
as everyday political speech on Facebook”, där hon granskar närmare 3500 Facebookinlägg
27
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från #IAmNotAfraidToSayIt-kampanjen som startades i Ukraina under sommaren 2016 i
hopp om att skapa medvetenhet över hur omfattande problemet kring sexuellt våld och
trakasserier är i det ukrainska samhället. Med detta som utgångspunkt argumenterar Lokot för
att konversationer över nätet kan bilda en ny form av feministisk aktivism vilken i sin tur kan
ha avsevärd inverkan på de rådande maktdiskurserna, såväl i den digitala sfären som på
samhället i helhet. Detta sker på grund av att sociala medier-plattformar som exempelvis
Facebook agerar som en mötesplats där anslutna individer kan dela information om personliga
erfarenheter, orättvisor och politiska rättigheter. Således framstår plattformen som en bärbar
form för nätverksfeministisk aktivism där det går att urskilja olika diskurser i samhället.
Diskussioner och reflektioner som skapas här är särskilt angelägna i samband med den
djupgående allmänna debatt om könsbaserade trakasserier och sexuellt våld, som nyligen
infunnit sig på grund av explosionen kring #Metoo online aktivistkampanjen.29
Denna uppsats arbetar med litteratur om nätverksaktivism och feminismens kritik av vanliga
idéer om kraften av strukturell mobilisering och diskursiv, personlig politik. Studien
koncentrerar sig på hur den digitala feminismen verkar i Ukraina där den ingriper i det
traditionellt västcentrerade digitala mediet, parallellt med att de decentraliserar den
västerländska populära diskursen kring #Metoo och liknande kampanjer. Forskare om
samtidens aktivist-rörelser har länge debatterat om deras roll och inflytande på digitala
mediers användande samhället och politikens aktivitet inom det alltmer komplexa media
systemet. Med hjälp av att avkoda narrativet i dessa berättelser, det vill säga språket, söker
uppsatsen att tydliggöra diskurser om vem som gör inläggen samt hur det skrivs. Utifrån
textanalys visade resultatet att det var övervägande könsrelaterade våldsberättelser som
delades via hashtagen. Användandet av en specifik samling hashtags i ett ritualistiskt mönster
gav användarna fler möjligheter för metaröst och samhällsbyggande i samband med
reaktioner till personliga berättelser genom att kommentera och dela.30

4.2 Metoo-rörelsen i Sverige
”#METOO: En kritisk diskursanalys av debatten om #Metoo-rörelsen”, är en kandidatuppsats
från hösten 2017 från Teologiska högskolan Stockholm av Bettina Klinke Palacios. Denna
uppsats undersöker hur #Metoo-rörelsen har beskrivits i tio utvalda artiklar skrivna av svensk
29
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media inom tidsramen 17 oktober- 27 december 2017. Här används en kritisk diskursanalys
där författarens syfte blir att titta på hur den mediala debatten formulerar sig kring att kvinnor
väljer att bryta tystnaden genom #Metoo. Här analyserar författaren artiklar skrivna av såväl
kvinnliga, som manliga debattörer och använder sig av den brittiske lingvisten Norman
Faircloughs teorier kring diskursanalys. Enligt Fairclough syftar den kritiska diskursanalysen
till att utifrån texters diskurser kartlägga vilken roll texten har i upprätthållandet av den
rådande sociala praktiken som finns utanför texten. Han menar således att diskursen både
reproducerar samt förändrar kunskap, maktrelationer och identiteter, vilket är något
författaren funnit intressant att studera i förhållande till #Metoo-debatten. Den kritiska
diskursanalysen utgår ifrån en syn där det i samhället finns olika former av ojämlika
maktstrukturer varpå dessa maktstrukturer appliceras i förhållande till #Metoo-rörelsen.31
Undersökningen består av två delar där den första delen består av den diskursanalytiska delen
vilken analyserar materialet språkligt. I den andra delen förklaras den sociala praktiken utifrån
genusteorin och det övergripande syftet blev därmed att granska i vilken utsträckning debatten
speglat den rådande sociala praktiken i relation till kön, manligt och kvinnligt samt i vilken
utsträckning den utmanat rådande maktstrukturer.32
Vidare analyseras de diskurser som framkommit för att kunna kartlägga vilken roll dessa har i
upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden i samhället. Debattartiklarna visar slutligen att
framställningen av att kvinnor väljer att bryta tystnaden genom #Metoo-rörelsen kan sägas
vara i linje med hur den sociala praktiken, som förklaras utifrån genusteorin, framställer
kvinnor och mäns olika egenskaper och roller i samhället. Författaren pekar på hur flertalet av
debattartiklarna även talar om kvinnan som ansvarsbärande för trakasserier och övergrepp
som sker av män och att detta visar på hur den rådande makthierarkin ser ut mellan könen där
kvinnan oftast skuldbeläggs. Studien visar även på hur både manliga och kvinnliga skribenter
uttryckt sig negativt kring #Metoo-rörelsen vilket visar hur både män och kvinnor bevarar
könsmönster som bidrar till att upprätthålla genussystemets könshierarkier. Många av
debattartiklarna har även visat på att de ser en förändringspotential inom #Metoo-rörelsen.
Detta menar författaren tyder på en existerande språklig diskurs som till en viss utsträckning
även utmanar den rådande maktstrukturen eftersom denna kan komma att förändra
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exempelvis vår tystnadskultur. Detta beror på att genom de språkval som görs då man
beskriver #Metoo blir något som i sin tur påverkar människors sociala praktik.33

4.3 Hur ser vi maktstrukturer i sociala medier?
Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg publicerade 2015 artikeln ”Sociala medier – ett nät av
härskartekniker?” i Human IT, vid Institutionen för Informatik på Umeå Universitet. I denna
artikel undersöker författarna traditionella härskartekniker och hur de förflyttats från den
fysiska arenan till den digitala arenan. De riktar in sig på mer subtila sätt att utöva social makt
och belyser med hjälp av detta sju klassiska härskartekniker; osynliggörande, förlöjligande,
undanhållande av information, dubbel bestraffning, påförande av skuld och skam, våld och
hot om våld samt objektifiering. Med detta tydliggör de hur härskartekniker, sociala medier,
utövare och mottagare vävs samman.34
Nyberg och Wiberg lyfter fram två tydliga problemområden i artikeln: hur dessa
härskartekniker ter sig inom sociala medier samt vilka motstrategier som kan användas i
strävan efter att bemöta och hindra försök till utövande av dessa härskartekniker. Forskningen
baserar sig på en kvalitativ studie av intervjuer med människor kring deras användande och
erfarenheter av Facebook, Instagram, Twitter och bloggar. Med hjälp av denna studie visar
författarna hur sociala medier tillåter olika former av domineringstekniker samt resonerar
kring betydelsen av internets- och sociala mediers potentiella nätverkseffekter. Ofta är
härskartekniker svåra att se då de ligger inbäddade i vår vardag som någonting naturligt och i
synbarligen enkla sociala handlingar, vilket leder till att vi ibland inte reflekterar över dem.
De betonar att i takt med att det konstant uppkommer nya digitala arenor förändras
förutsättningarna för kommunikation genom härskartekniker. Detta möjliggör för dessa
klassiska härskartekniker att utvecklas på ett nytt plan genom att ta nya former och uttryck. I
vår vardag kan människor använda sig av gester, tonfall och kroppsspråk för att stänga ute,
nonchalera eller osynliggöra. Tekniken bakom sociala medier erbjuder nya möjligheter för att
skapa hierarkier, grupperingar och inre cirklar, det vill säga att vårt användande av sociala
medier skapar nya maktrelationer. För att motverka dessa härskartekniker har författarna
identifierat elva olika motstrategier, dela vidare, rensa upp, blockera, ta sista ordet, välja
passivitet, använda humor, bemöta med intellektualisering, bemöta med vänlighet, avfölja och
33
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utesluta, kombinera olika sociala medier samt gå offline. Strategierna handlar alltså om att
hantera härskarteknikerna. På så sätt hjälper detta utsatta att markera någonting som inte är
okej samt sätta gränser.35
Med härskartekniker och motstrategier i bakhuvudet resonerar Nyberg och Wiberg i sin
diskussion om det överhuvudtaget är möjligt att utveckla metoder för att bättre kunna förhålla
sig till de sociala spelen som sker på nätet. Då de identifierat ett antal praktiska
förhållningssätt menar de att dessa kan ge en vägvisning för medieträning för att närvara inom
sociala medier. Genom att bland annat titta på hur andra reagerar på, kommentarer, idéer och
inlägg vi sprider, kan vi också successivt bli bättre på att medvetet agera med olika sociala
mediers stöd. Studien visar hur härskartekniker förflyttats ut på nätet och att de tekniker som
utövas på nätet får konsekvenser även i vår vardag och vice versa. Författarna noterar hur
resultaten blir tillägg i redan befintlig forskning kring kommunikation i sociala medier genom
att de tillför ett perspektiv som belyser och lyfter fram de subtila maktspelen som sker bortom
rak och enkel kommunikation. Således är sociala medier inte neutrala mötesplatser och bör
därför betraktas som komplexa forum av sociala makt- och positioneringsspel. Deras studie
bidrar till befintlig forskning kring kommunikation inom sociala medier. Genom att tillföra ett
perspektiv på dagens maktspel i sociala medier samt belysa att dessa inte kan särskiljas från
utan måste vävas samman med alla andra kontexter vi agerar inom. Nyberg och Wibergs
studie tydliggör även hur maktspel är vare sig lätta att förhålla sig till eller enkla att tyda, i
och med att de äger rum på delvis nya och outforskade digitala arenor. Detta gör det
väsentligt att fördjupa våra kunskaper om vårt sociala liv som idag sker alltmer via nätet.36

5. Metod och avgränsningar
5.1 Metod
Denna uppsats använder sig av en intersektionell analys som metodologisk samt teoretisk
ansats för att urskilja eventuella maktstrukturer inom rörelsen #Metoo. För att göra denna
analys har vi valt att lägga fokus på Instagram och Twitter och undersöka #Metoo-rörelsen på
dessa medieplattformar. Vidare tillämpar vi även Pierre Bourdieus teori om symboliskt
kapital vilken går att applicera på frågor kring just medier och makt. Detta gör vi genom att
35
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utgå ifrån främstadels socialt och kulturellt kapital då dessa aspekter tydliggör ytliga
anledningar till maktstrukturer. Vi anser även att teorierna om symboliskt kapital och
intersektionalitet kompletterar varandra väl i denna studie.
Vi har valt att använda oss av statistiska tabeller i vår analysdel för att lättare kunna
synliggöra hur våra valda intersektionella kategorier påvisats genom de två sociala medierna.
Här blev det tydligt med hjälp av siffror att åskådliggöra vissa maktstrukturer som sedan
kunde analyseras vidare i vår diskussionsdel.

5.2 Avgränsningar och urvalsprocess
Med tanke på uppsatsens omfång samt relativt begränsade tidsram har vi valt att göra en
urvalsprocess kring olika sociala medier, mer specifikt Twitter och Instagram. Vi valde dessa
sociala medier eftersom vi uppfattat dem som de plattformar där spridningen av #Metoo har
varit som mest påtaglig. Studien är även avgränsad till att behandla #Metoo-rörelsen i Sverige
då vi inte enbart uppskattade att undersöka rörelsen i sin helhet hade blivit för brett och tagit
alltför lång tid utan även för att vi ansåg det högst intressant att undersöka en så pass aktuell
rörelse i Sverige. På båda medieplattformar har vi använt oss av ett tidsspann på cirka en
månad, från den 17 oktober 2017 till den 17 november 2017.37 38 Detta på grund av att vi
uppfattat att det var under denna tid #Metoo-rörelsen nådde Sverige. På Twitter har vi lagt in
denna avgränsning av datum på sökmotorn och då sökt #Metoo, men på Instagram gick det
inte att göra samma avgränsning med att skriva in specifika datum och vi har därför använt
oss av hashtagen #Metoosweden, för att enklare kunna gå tillbaka till våra önskade datum. I
och med att uppsatsen avser att undersöka den svenska #Metoo-rörelsen har hashtagar som
berör motsvarigheten till #Metoo, så som #Ihave och #Ididit, inte behandlats då dessa var
irrelevanta för syftet med undersökningen. Det är viktigt att understryka är att uppsatsen inte
syftar på att undersöka enskilda berättelser från rörelsen utan snarare hur rörelsen spridits i sin
helhet och vem som ligger bakom inläggen; offentlig/icke-offentlig person, kvinna/man eller
vit/färgad person. Vi har också valt att inte inkludera några negativa inlägg då detta hade
skadat vårt grundläggande syfte med analysen.
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Twitter, under hashtagen #Metoo, 17/10/2017-17/11/2017
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23Metoo%20since%3A2017-10-17%20until%3A2017-11-17
38
Instagram, under hashtagen #Metoosweden, 17/10/2017-17/11/2017
https://www.instagram.com/explore/tags/metoosweden/
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6. Analys och slutsatser
I följande analys kommer vi att undersöka Instagram och Twitter i två separata delar för att få
en så ingående analys av vardera media som möjligt. Dessa kommer sedan att sättas ihop och
jämföras i en tredje del för att tydliggöra spridningen för vardera media och vilka likheter
samt skillnader som förekommit. Med hjälp av intersektionalitetsperspektivet samt Bourdieus
teori om symboliskt kapital kommer vi kunna förtydliga eventuella maktstrukturer inom
sociala medier. Vi kommer även här att få användning av våra studier kring systerskap och
separatism. I denna analys blev det relevant att undersöka Instagram-likes jämte Twitterföljare för att få en så rättvis jämförande analys som möjligt då vi upptäckt att dessa
funktioner motsvarar varandra. Detta på grund av att på Twitter är det svårare för en person
med få följare att få stor uppmärksamhet, medan på Instagram kan en person med få följare
ändå skrapa ihop hundratals likes på grund av hashtag-funktionernas betydelse.
Vidare har

vi valt

att

använda

oss

av

specifika

kategorier

som

kan

stödja

vår intersektionella analys. Viktigt att nämna är att vi använder oss av ett heteronormativt
förhållningssätt vid kategorin man/kvinna då denna analys hade varit nästintill omöjlig att
genomföra annars. Efter att ha undersökt Instagram samt Twitter anser vi att dessa kategorier
uppfyller studiens syfte väl. Med tanke på uppsatsens relativt korta tidsram hade andra
intersektionella kategorier krävt mer tid som inte fanns för denna sorts studie. En kategori
som exempelvis sexualitet har inte varit möjlig att konsekvent urskilja då få personer skriver
ut sin sexuella läggning på sociala medier. Utifrån de inlägg vi valt, har vi gått in på varje
enskild persons profil för att kunna klarlägga vilka kategorier de tillhör. Vi är medvetna om
att inte alla profiler är helt pålitliga, då vissa lämnar felaktig information och vissa har varit
svårare att tyda. Trots detta är det dessa kategorier vi har fått utgå ifrån och vi har efter detta
försökt att göra en så rättvis analys som möjligt.
Kategorin vit/färgad person är även något som måste förtydligas då den kan ses som relativt
svårdefinierad. Vi är medvetna om att trots att man har en viss etnicitet kan man även ha
attribut som bryter från den stereotypa bilden av ens etnicitet. Trots detta har vi ändå gjort
valet att använda oss av den stereotypa bilden av vita och färgade personer för att enklare
kunna genomföra denna studie. Inom intersektionella studier används ofta etnicitet som en
kategori för att urskilja eventuella maktstrukturer och just därför har denna kategori känts
relevant även för vår studie. Detta kan ses som problematiskt eftersom vi enbart har fått utgå
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ifrån personers utseenden, något som inte alla gånger har varit helt enkelt men varit
nödvändigt i detta sammanhang.
Vi har också använt oss av begreppen offentlig och icke-offentlig, vilka kan problematiseras
eftersom definitionen av dessa termer är relativt diffus. Martin Ahlqvist, Expressens
politikchef talar i Resumé om begreppet offentlig, varvid han menar att frågan om vem som är
att betrakta som offentlig ligger i kölvattnet i och med de publiceringar som skett under
MeToo. Offentliga personer måste, enligt de pressetiska reglerna, tåla närgångna
granskningar, även av det som många skulle betrakta som privatliv, menar Ahlqvist.
Allmänhetens pressombudsman, Ola Sigvardsson, talar om att offentliga personer är de som
har samhällsbärande roller, som politiker, ledande tjänstemän, företagsledare och militärer.
Men även de som är ”samhällsförstörare”, det vill säga grova brottslingar. Ahlqvist frågar sig
vad som skulle hända om vi istället definierade en offentlig person som 1) valt offentligheten
själv och som 2) använder offentligheten på ett sätt som påverkar andra människor. Här
menar han att exempelvis statsministern, ministrarna och företagsledarna hade varit lika
offentliga med en sådan definition. Men däremot skulle detta bidra till att helt nya grupper i
samhället skulle kunna kvalificera sig som offentliga. Kändisar som använder sitt kändisskap
för att driva opinion, sociala medier-giganter och influensers. Hans slutliga poäng är inte att
fler personer automatiskt ska betraktas som offentliga, men att då samhället förändras,
förändras också maktstrukturer och på så vis är det rimligt att ta en förnyad diskussion om
vem som är en offentlig person. 39 Således är vi väl medvetna om problematiken kring
offentlighet, eftersom att det inte finns ett konkret svar. För att tydliggöra finns ”offentlig”
som en funktion inom Instagram och Twitter, vilket tillåter oss att se vilka som är, enligt
sociala medier, offentliga och vilka som inte är det. Det är således denna funktion vi har
använt oss av för att kunna besvara denna kategori. De kategorier vi har valt är, offentlig/ickeoffentlig person, kvinna/man och vit/färgad person.

6.1 Instagram
Eftersom vi valt att avgränsa oss till #Metoo-rörelsen inom Sverige har vi använt oss
av hashtagen #Metoosweden med totalt 2 125 inlägg, i jämförelse med #Metoo vilken har ett
avsevärt större antal inlägg med totalt 1 119 167st. Av alla dessa inlägg har vi sedan valt ut
39

Martin Ahlqvist, ”När blir man en offentlig person?” Resumé, 29.12.2017
https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2017/12/29/nar-blir-man-en-offentlig-person/
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100 stycken och det är dessa inlägg vi baserar vår analys på. De 100 utvalda inläggen har
slumpmässigt valts ut för att göra undersökningen så objektiv som möjligt men
med en tidsram på en månad. Vi har fokuserat på att undersöka vilka konton som pratar om
#Metoo, alltså själva personen snarare än vad som sägs i texten eller visas på bilden. Vidare
kan man argumentera för att texten eller bilden kan ses som viktig i sig, men det har inte varit
en väsentlig del av våra frågeställningar eller syfte. Då vi även valt att undersöka inlägg under
det tidsspann, det vill säga 17 oktober-17 november 2017, när rörelsen tog fart i Sverige,
upptäckte vi att de flesta inlägg hade samma mål och syfte vilket var att uppmana folk att gå
med i rörelsen och att infinna sig på Sergels torg för en manifestation. Således har det inte
funnits mycket att analysera kring olika personers budskap. Vi valde först, likt
undersökningen av Twitter, att dela in inläggen efter hur många likes eller följare de
har. Detta var resultatet på Instagram under hashtagen #Metoosweden:
0-100 likes: 44 inlägg
101-500 likes: 15 inlägg
501-2000 likes: 11 inlägg
2001 => likes: 30 inlägg
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Här går det att konstatera att de som gjort flest inlägg under hashtagen #Metoosweden har fått
minst antal likes samt att ingen av dessa har varit offentliga, det vill säga vad vi vet om,
välkända personer. Av dem med flest likes har samtliga varit offentliga personer. Häribland
finns personer som Penny och Peg Parnevik, Gudrun Schyman, Alice Bah Khunke, Cissi
Wallin, Katrin Zytomierska och Wiktoria Johansson. Vi har även funnit offentliga personer
under inläggen med 501-2000 likes, men inte alls i lika hög utsträckning. Av dessa 100
inlägg har vi upptäckt att 45 stycken gjorts av offentliga personer och av icke-offentliga
personer har det gjorts 55 inlägg. Här skiljer det sig inte mycket åt mellan antal inlägg gjorda
av offentliga/icke-offentliga personer, men det blev ändå tydligt att de offentliga personernas
inlägg genererade fler likes. Vidare går det att väga in Bourdieus teori om symboliskt kapital
där offentliga personer har ett högre socialt kapital och därmed besitter högre makt att sprida
sitt budskap.
Inom nästa kategori blir det tydligt att det varit främst kvinnor som skrivit under hashtagen
#Metoosweden, det vill säga 96 av inläggen jämfört med män som har gjort endast 4 inlägg.
Här blir det intressant att utgå ifrån Karin Ekmans förklaring av begreppet makt för att sedan
väga in i teorier om systerskap. Ekman förklarar begreppet makt som väldigt abstrakt. Man
kan inte på samma sätt som vi gör en lista över våra personliga ägodelar, göra en lista över
vår samlade makt. Makten är kopplat till och beroende av vilken situation man befinner sig i,
det vill säga, ålder, utbildning, ekonomisk situation och framförallt kön. Dessa faktorer bidrar
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i sin tur till att vissa människor, uppfattningar och krafter äger makten att påverka samt forma
oss. Vi lever i ett samhälle där det finns olika förväntningar och regler för hur män och
kvinnor bör vara och agera. Det är bara att konstatera att ur ett maktperspektiv är dessa
förväntningar och regler till männens fördel. Vi har under de senaste årtiondena gjort stora
framsteg för kvinnors jämställdhet menar Ekman, men det måste fortfarande göras på mäns
villkor.40 Vårt diagram visar på att fler kvinnor än män är aktiva på sociala medier kring
rörelsen #Metoo, vilket man kan argumentera för gör att denna rörelse kan ses som
kvinnoseparatistisk och att kvinnor har skapat ett forum där mäns villkor inte längre är i
åtanke. Vidare är diskussionerna om just separatism och systerskap något som ligger i tiden, i
synnerhet med den kvinnoseparatistiska festivalen i Göteborg som #Metoo-rörelsen
möjliggjorde.
I Feminist theory – from margin to center talar även bell hooks om det inkluderande
systerskapet som bör råda, där vi måste se till alla olika typer av förtryck som kvinnor utsätts
för. Efter att ha undersökt #Metoo-rörelsen på dessa plattformar har det blivit tydligt att det
finns både de som stöttar sina medsystrar trots åtskiljande åsikter, men även de som
upprätthåller patriarkatet genom att inte stötta sina medsystrar och i detta misslyckas med ett
inkluderande systerskap. Fallet med kvinnan i Fittja som blev utsatt för gruppvåldtäkt och
som rättsväsendet svek på grund av hennes position i samhället som prostituerad blir här ett
tydligt exempel. Cissi Wallin skriver i tidningen Metro:
Det finns fortfarande de som tycker att kvinnan i Fittja som anmält en gruppvåldtäkt ”inte kan vara ett
trovärdigt offer” för att hon missbrukar. För att hon är si eller så, i allmänhetens ögon. I mina ögon är
hon en medsyster. Som inte en jävel ska våldta.

Wallin förklarar ytterligare att detta domslut blir ännu ett slag i ansiktet på kvinnor, och
framförallt för de kvinnor som, enligt Bourdieus förklaring, har lägre symboliskt kapital,
sämre förutsättningar och således mindre maktpåverkan. Här blir viktigt att personer, särskilt
offentliga, utnyttjar sin maktposition för att lyfta sina utsatta medsystrar, likt Cissi Wallin
gjort i denna artikel.41
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Ekman, s. 8-9
Cissi Wallin, ”Cissi Wallin: Ingen jävel ska våldta kvinnan, oavsett vem hon är” Metro, 13.12.2017
https://www.metro.se/artikel/cissi-wallin-ingen-j%C3%A4vel-ska-v%C3%A5ldta-kvinnan-oavsett-vem-hon%C3%A4r
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Vidare visar den tredje stapeln i diagrammet att inlägg under hashtagen #Metoosweden,
överlägset har gjorts av vita snarare än färgade personer. Här går det då att ställa frågan vad
detta kan bero på? Går det att urskilja särskilda maktstrukturer, även inom en sådan rörelse
som utger sig för att vara skapad och till för alla kvinnor? Med tanke på våra resultat av
sociala medier, skulle man kunna argumentera för att det absolut finns vissa människor som
har större inflytande än andra och denna studie pekar på att dessa i allmänhet är vita personer.

6.2 Twitter
Precis som på Instagram har vi på Twitter valt ut 100 inlägg från #Metoo-rörelsen mellan den
17 oktober och 17 november 2017. Dessa inlägg är först och främst indelade i antal följare
och sedan mer djupgående indelade i ”offentlig/icke-offentlig person”, ”kvinna/man” och
”vit/färgad person”. I följande text och diagram presenteras resultatet av dessa 100 inlägg och
hur fördelningen såg ut gällande vem som gjort dem:
0-100 följare = 9st
101-500 följare = 16st
501-1000 följare 10st
1001-2000 följare 20st
2001 => 45st
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Utifrån detta diagram blir det tydligt att de som gjort flest inlägg även är dem med flest antal
följare.
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När det kommer till offentliga kontra icke-offentliga personer går det att fastställa, trots ett
relativt likvärdigt antal inlägg, att offentliga personer är de som gjort majoriteten av inläggen.
Av de hundra inlägg vi tittat närmare på går det även att peka på att det är kvinnor snarare än
män som skrivit om #Metoo, även om inlägg från män förekommer. Till sist ser vi en högst
påtaglig skillnad på antalet inlägg som gjorts av vita jämfört med färgade personer, där vita
personer uttryckligen dominerar.42
Således går det att ställa frågorna: varför det ser ut såhär och hur kommer det sig att det skiljer
sig åt så avsevärt? Paulina de los Reyes intersektionalitetsperspektiv blir här tillsammans med
Pierre Bourdieus teori kring symboliskt kapital viktiga då de hjälper oss förstå eventuella
maktstrukturer och kategoriseringar. Bourdieu talar om symboliskt kapital där en tillgång,
vilken tillgång som helst, fungerar som symboliskt kapital i det sammanhang den tillskrivs
värde.43 Följaktligen blir det även väsentligt att blicka på identiteter och identitetsskapande då
det är underliggande aspekter som dessa som skapar möjligheter för spridning och makt. Det
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Se diagram, Twitter
Bourdieu, s.14
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vill säga att identiteter i särskilda rum, som intersektionalitetsperspektivet klargör, skapar
olika former av makt vilka även gäller sociala medier som Instagram och Twitter.
Att det på Twitter varit inlägg från offentliga personer som dominerat samt att det är de som
fått störst respons, kan utifrån Bourdieus symboliska kapital tyda på att dessa personer sitter
på ett högre socialt kapital, men även högre kulturellt kapital, än de som inte fått samma
respons. Bland dessa offentliga personer hittar vi bland annat Sarah Dawn Finer, Cissi Wallin,
Clara Henry och Özz Nûjen, där alla dessa profiler har använt hashtagen #Metoo för att
belysa problemet kring sexuella trakasserier och därmed uppmana folk att gå med i kampen
att motverka sådana.
Studien visar hur det är ett större antal kvinnor som gjort inlägg angående #Metoo vilket
pekar på att det inte enbart är en rörelse för kvinnor utan att makten att föra budskapet vidare
också ligger hos kvinnorna. Det vill säga att inom Twitter-rummet och i sammanhanget av att
det är #Metoo-rörelsen, vilken till största del riktar in sig på och söker sig till kvinnor, har gett
dem högre makt och socialt kapital att föra #Metoo framåt. Kvinnors röst blir således mer
viktig då det är deras kamp och det är genom dem rösten att komma ut till folket finns. Här
ser vi tydliga korsningar med makt som förflyttats över till kvinnor i ett rum som stärker deras
röst. Trots inlägg från män som gjorts för att stödja #Metoo-rörelsen blir inte deras makt i
detta rum lika påtaglig som den kanske blivit under någon annan hashtag på Twitter.
Vidare har vi med hjälp av våra diagram även kunnat urskilja att det är ett betydligt större
antal vita personer som gjort inlägg relaterade till #Metoo-rörelsen, än färgade personer. Tittar
vi ur ett historiskt perspektiv går det att argumentera för att vita personer redan besitter ett
högre socialt och kulturellt kapital vilket hjälper deras röster att bli hörda redan innan de ens
uttalat sig. Trots att grundaren av rörelsen tydligt uttryckt sitt stöd för detta då hon betonar hur
viktigt det är att kampen görs synlig, går det att blicka närmare på detta ur ett
systerskapssammanhang och separatistiskt sammanhang då det går att resonera kring en
personlig konflikt för kvinnor i sig. bell hooks förklarade den ”manligt dominerande
ideologin” där kvinnan manipuleras att vara undergiven redan från barndomen varefter för att
sedan kunna accepteras måste hon relatera till mannen. Med detta sätts männens behov i
fokus snarare än att sätta sig själva i fokus, vilket har bidragit till ett inlärt beteende att
kvinnor ska vara varandras fiender samt inte har någon form av relation med varandra.
Systerskapet blir därför särskilt väsentligt då detta refererar till just kvinnogemenskap genom
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solidaritet och stöttning. Inte alltför sällan uttrycks sexism inom feministiska kretsar där
kvinnor som inte anslutit sig till den feministiska rörelsen utesluts. Här går det att fundera
huruvida färgade kvinnor uteslutits i denna nyare #Metoo-rörelse i och med dess brist på
representation. Trots det klart dominerande antalet inlägg från kvinnor går det att utifrån ett
separatistiskt sammanhang peka på brist i inkludering varefter systerskapet kan kritiseras samt
betraktas exkluderande.
I en övergripande analys av dessa 100 inlägg på Twitter går det att utifrån våra diagram tyda
korsningar som skapar nya former av maktstrukturer. Trots ett demokratiskt forum syns klara
skildringar mellan representationer av kön och etnicitet vilka även bryter de traditionella
maktstrukturerna. Detta blir ett tydligt exempel för hur intersektionalitet förhåller sig till tid
och rum då plattformen för spridningen av #Metoo lägger grund för ny makt. Tittar vi på
representationer blir det påtagligt att det är kvinnor snarare än män som står bakom inläggen
som gjorts samt att responsen från vardera kön tydligt pekar på kvinnors dominans. Även om
detta bryter mot den patriarkala världsbild som finns, går det ändå att gå steget närmare och
blicka på kvinnorepresentationer i sig. Här upptäckte vi att representationer av etnicitet inte
varit lika banbrytande i det avseende att färgade kvinnor nästan inte sågs överhuvudtaget.
Enbart 14 personer av 100 på Twitter var färgade och ett par av dessa var män. Som vi sett
tidigare har män inte varit lika delaktiga i att göra inlägg gällande #Metoo; endast 24 personer
av 100 utgjordes av det manliga könet. Av dessa 24 färgade personer visade sig enbart en vara
offentlig man, en faktor som inte blev lika relevant jämte hans kvinnliga offentliga kollegor.
Genom denna avsaknad av manliga representationer samt att de män som gjort inlägg inte fått
samma respons trots sin offentliga status, går det att argumentera för kvinnors legitimitet att
föra #Metoo fram. Bourdieu talar om symbolisk makt och legitimitet där denna form av makt
inte ter sig i fysisk form utan är utspridd i vårt sociala liv. Detta beror på att makt i vårt
vardagliga liv sällan sker i form av fysisk kraft utan snarare i symbolisk form, vilket förser
den med en sorts legitimitet den annars inte hade haft. Han understryker det här genom att tala
om hur symbolisk makt är ”osynlig” och därmed legitim. Det är även viktigt att poängtera att
denna form av makt förutsätter ett slags aktiv medkänsla hos den som utsätts för det. Det
finns alltså ett underliggande krav att de som utsätts för det tror på dess legitimitet och hos
dem som sitter på makten. Vänds återigen blicken tillbaka till Twitter går det att utpeka den
legitimitet Bourdieu talar om, på dem som ligger bakom inläggen. Kvinnornas makt har här
blivit den märkbara makten där deras röst vägt tyngst. Deras symboliska makt i detta rum
legitimeras sålunda på grund av att det finns ett tydligt erkännande av makt hos kvinnor från
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dem som gett respons. Denna maktrelation ser vi dock även hos kvinnorna själva då färgade
inte kommit lika mycket till tals, varpå detta kan man argumentera legitimeras av Tarana
Burke själv då hon uttryckt sitt stöd för vita kvinnor att föra rörelsen fram så länge den blir
uppmärksammad.
I en avslutande del går det att blicka på detta ur ett intersektionalitetsperspektiv vilket
tydliggör hur maktrelationer inte längre är ensidiga utan att maktordningar skapas i relation
till vilket rum man befinner sig i. Som tidigare redogjorts för talar Anna Rooswall och
Kristina Widestedt om hur intersektionalitetsstudier kan ses som en väg till fördjupad kunskap
om medierepresentationer. Här argumenterar de för att mediestudier leder till en fördjupad
kunskap om intersektionalitet. Det är idag framförallt i medierna som intersektioner skapas
och reproduceras, med olika grupper som konfronteras och utgör kontraster. Detta ser vi
tydligt i diagrammet över Twitter där din offentliga status som man inte blir lika påtaglig som
din offentliga status som kvinna. Här är din maktstatus inte enbart baserad på om du är
offentlig utan även på vilket kön du har samt vad du har för hudfärg. Det vill säga, trots din
redan existerande legitima grund för respons, på grund av din offentlighet, försvinner den
annars införstådda makten av att vara offentlig om du är man. Eftersom i ljuset av #Metoorörelsen har det utifrån våra resultat klargjorts att redan inneha makt utanför Twitter-rummet
inte har samma betydelse beroende på vem som ligger bakom inlägget. Således blir det tydligt
hur nya maktstrukturer skapas inom Twitter och under hashtagen #Metoo där de
normaliseringar av makt som vanligtvis är underliggande i vårt samhälle försvinner och
skapar någonting nytt.

6.3 Instagram vs. Twitter
Efter att ha fått en tydligare bild av #Metoo-rörelsens spridning den första månaden på
Instagram och Twitter i Sverige är det relevant att jämföra de två, för att understryka likheter
samt olikheter när det kommer till representationer och maktstrukturer.
De resultat vi fått fram har varit relativt likt på respektive sociala media med några undantag.
På Instagram har det varit fler icke-offentliga personer som gjort inläggen medan på Twitter
har vi funnit att allt fler offentliga personer har skrivit under hashtagen #Metoo. Detta tror vi
beror på att genom Twitter finns större möjlighet att bli sedd om du har många följare på
grund av funktioner som re-tweets eller genom att klicka på like. Man kan på så vis lättare få
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upp inlägg i sitt flöde som sina kompisar har re-tweetat eller gillat. Vidare blir det troligt att
allt fler människor väljer att re-tweeta eller gilla inlägg som offentliga personer man ser upp
till eller tycker om skapat.
Nästa kategori visade att fler inlägg av män har gjorts på Twitter under hashtagen #Metoo, det
vill säga 24 inlägg, till skillnad mot Instagram där enbart 4st inlägg gjorts av män. Under
urvalsprocessen av framförallt Twitter framkom många ofiltrerade inlägg, det vill säga inlägg
vilka formulerats väldigt öppet om #Metoo-rörelsen och främst med en negativ inställning.
Som nämnts i kapitlet om avgränsningar, sållade vi bort dessa inlägg då dessa inte uppfyllde
vårt syfte med studien. Däremot kan man här argumentera, med dessa i åtanke och även med
funktioner inom Twitter som innebär att om ens inlägg inte får många re-tweets eller likes, att
man lättare smälter in på Twitter varefter möjligtvis fler människor vågar yttra sig under
hashtagar som #Metoo och just i detta fall, män.
Nästa kategori visade på båda medier att de flesta inlägg har gjorts av vita personer. På
Instagram har vårt resultat visat att av 100 personer har 17st varit färgade personer och på
Twitter har endast 14st av 100 varit färgade personer. I och med att det enbart är 3st fler
personer vilka är färgade på Instagram mot Twitter har denna kategori således varit den där
resultatet har visat sig mest likt. Man kan här väga in våra teorier om intersektionalitet och
symboliskt kapital, varpå dessa hjälper oss att förstå varför vi har nått dessa resultat på
Instagram och Twitter. Man ser tydligt att den grupp som syns minst är män, något som kan
verka förvånansvärt då män bär på ett kön som innebär privilegier och således en högre
maktposition. Däremot förstår man att inom detta forum, det vill säga #Metoo, så har män
uteslutits på grund av att den främsta målgruppen av #Metoo har varit kvinnor, kvinnor som
ska kunna dela erfarenheter kring främst mäns trakasserier. Således har kvinnor skapat sig ett
rum där de innehar makten. Att främst kvinnor öppnat upp sig är något som genusvetaren
Charlotte Cederbom förklarar vidare:
Det viktigaste med #metoo är säkert att lyssna, att acceptera att det är förkrossande många kvinnors
vardag. Det betyder inte att det är alla mäns fel eller att män är elaka, onda och ska attackeras. Det ska
inte vara det som kampanjen handlar om. […]#Metoo har främst fungerat som ett forum för kvinnliga
offer, så många har uppfattat det som en attack mot män. […] egna kampanjer där män själva talar
öppet om att falla offer för sexuellt våld och trakasserier är välkommet. […]Det är inte rätt diskussion
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att inflika ”alla män är inte på det här viset och män kan också bli våldtagna”. Det är helt sant – men
den här diskussionen handlar inte om det.44

7. Avslutning och diskussion
Denna uppsats har haft som syfte att undersöka feministiska rörelser på sociala medier och i
detta försökt urskilja eventuella maktstrukturer som skapats och fortsätter skapas inom dessa
medier. Undersökningen har gjorts i vår analysdel med hjälp av intersektionalitetsperspektivet
och teorin om symboliskt kapital. Analysen av Instagram och Twitter visar tydligt hur
relationen mellan en hashtag och vem som ligger bakom ett inlägg relaterat till hashtagen,
speglar rådande maktstrukturer samt skapar nya.
Uppsatsens frågeställningar har varit: På vilket sätt kan vi se att Twitter och Instagram har
använts för #Metoo-rörelsens spridning; vad har detta gjort för debatten kring sexuella
trakasserier och våldtäkt? Hur kan vi urskilja maktstrukturer även inom rörelsen som visar på
att inte alla kommer till tals? Går det att peka på specifika grupper i samhället med ett
övervägande inflytande när det kommer till att föra rörelsen fram? Dessa frågeställningar har
besvarats i analysen där vi lagt fram resultatet i form av diagram och analyserande text. Med
dessa diagram har vi kunnat konkretisera vad det är för personer som gjort dessa inlägg samt
med stöd av våra teorier kunnat gå djupare in i detta för att undersöka maktstrukturer. Efter att
ha granskat Twitter och Instagram har vi funnit att de båda medierna varit väsentliga
plattformar för #Metoo-rörelsens spridning då såväl offentliga som icke-offentliga personer
använt medierna för att sprida sina tankar och åsikter om rörelsen. Sålunda har debatten kring
sexuella trakasserier blivit allt större och synlig i och med att det ökade stödet från omvärlden
belyser problemet snarare än stigmatiserar och gömmer folk som blir eller har blivit utsatta.
På båda sociala medier framgick ett tydligt syfte som gick ut på att uppmana folk att gå med i
rörelsen samt tydliggöra för de som blivit utsatta att de inte är ensamma varpå det inte ska
råda stigma över att tala om sexuella trakasserier. Ett annat sätt som Instagram använts för att
föra fram #Metoo-rörelsen var att mana folk till att närvara vid manifestationen som hölls på
Sergels torg i Stockholm. De inlägg som gjorts på Twitter har inte riktat sig till ett specifikt
event, däremot har det använts för att åskådliggöra vidden av sexuella trakasserier och på så
vis har fler människor våga tala om det. Med detta besvaras vår första frågeställning då såväl
44
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Twitter som Instagram varit fundamentala plattformar för att sprida #Metoo-rörelsen samt
debatten kring sexuella trakasserier och våldtäkt i sin helhet.
I och med att vi avgränsat våra studier kring vilka inlägg som valts, det vill säga att negativa
åsikter om rörelsen har uteslutits, blir det svårt att argumentera för att analysen på något sätt
återspeglar den rådande makthierarkin mellan könen i samhället. Eftersom oppositioner till
rörelsen inte inkluderas, vare sig kvinnor eller män, går det inte att dra några slutsatser
gällande kön i samhället utanför de digitala rum vi valt att analysera. Vi kan dock utifrån vårt
resultat tydligt peka på att det varit offentliga personer som de viktigaste pelarna av rörelsen.
Trots att det är en kampanj för alla kvinnor har vi upptäckt att färgade personer, inte enbart
kvinnor utan även män, överlag inte fått en lika tydlig röst som vita då nästan ingen av de
inlägg vi hittat på respektive media varit inlägg från färgade personer. Det har även
framkommit tydligt att kvinnor varit de som till största del drivit rörelsen framåt vilket man
kan argumentera för legitimeras då det är en kamp för framförallt kvinnor. Att män inte varit
lika väsentliga för spridningen kan bottna i att deras röst inte väger lika tungt i rummet av en
rörelse för kvinnor, det vill säga att det inte är deras röst som behövs i sammanhanget. Detta
påträffade vi på Twitter då Özz Nûjen, en man trots offentlig person inte erhöll lika stor makt
som resterande offentliga personligheter då de var kvinnor. Hans offentliga status spelade
därmed inte roll i relation till hans motsvarande. Utifrån detta besvaras uppsatsens andra
frågeställning som gäller, vem som har störst inflytande när det kommer till att framhäva
#Metoo-rörelsen och hur det går att synliggöra maktstrukturer även inom rörelsen.
Trots att medierna är en plattform för alla att kunna ta del av och höras går det att tydligt peka
på underliggande maktstrukturer även här då antal följare eller likes ligger till grund för
vilken röst du erhåller. Att tala fritt blir inte lika relevant om du inte har kapital nog att få din
röst hörd, din röst kanske finns men får inga åhörare om du inte får någon respons. För att få
din röst hörd behövs ett tydligt fotfäste som agerar stödpelare för uppmärksamhet och makt.
I och med att vårt resultat pekar på att det är vita personer som främst fört rörelsen fram går
det att diskutera huruvida vita lägger tolkningsföreträde i vad feminism är och därigenom har
belyst #Metoo-rörelsen utifrån orättvisor från deras egna preferenser. Det är alltså viktigt att
inte låta undersökningar om konstruktioner av vita medelklasskvinnor, generaliseras till andra
grupper av kvinnor. Fortsättningsvis är det viktigt att hela tiden ha i åtanke att vi bor i Sverige
vilket innebär att här finns fler vita såväl kvinnor som män. Detta går att resonera kring på två
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sätt varefter en av dessa bottnar i den självklara anledningen att vi bor i ett land där det finns
flest antal vita personer vilket legitimerar att färgade personers erfarenheter och inblickar
åsidosätts. Å andra sidan går det att argumentera för hur detta enbart ställer högre krav på vita
personer att belysa fler röster än deras egna.
Utifrån vår analys kan vi konstatera att begreppet makt har fått en annan innebörd inom det
digitala rummet, här visar det sig i form av likes och retweets. Då makt på många sätt bygger
på över och underordningar vilka konstant reproduceras med hjälp av varandra går det att tyda
hur denna form av makt även går att hitta på Instagram och Twitter. Här ser vi hur likes och
retweets bygger stöd som bottnar i att själv sätta sig i en underordnande position, varefter den
som får störst respons blir den som erhåller störst makt. Makt grundar sig sålunda här på
uppmärksamhet då de som får störst uppmärksamhet blir dem med högst makt.
För att summera visar uppsatsens slutsatser att det genom medier går att bryta makthierarkier i
ett avseende som gäller kön/genus men att ändå finns en bristande inkludering av färgade
personer. Det blir alltmer tydligt att en offentlig status inte behöver vara synonymt med makt
samt att ditt kön inte heller behöver vara det. Inom såväl Twitter som Instagram har det blivit
tydligt att de maktstrukturer som existerar i vårt samhälle går att bryta inom det digitala
rummet. Genom dessa medier har vi sett kvinnor uppmana varandra och män, att ta del av
rörelsen för att belysa problemet kring sexuella trakasserier och ingrodda maktstrukturer i
samhället. Bristen på inkludering av färgade personer tyder på att det fortfarande existerar
gruppindelningar i samhället vilka kan behöva brytas. Ändå har rörelsen blivit så pass
uppmärksammad att antalet anmälningar om sexuella trakasserier och våldtäkt ökat.45 Med
detta pekar analysen på att såväl Twitter som Instagram varit betydelsefulla när det kommer
till spridningen av #Metoo-rörelsen samt att detta genererat inte enbart en brytning när det
kommer till maktstrukturer utan även fler anmälningar och uppmärksamhet kring sexuellt
våld och trakasserier. Således tydliggör rörelsen behovet av säkrare lagar och åtgärder från
staten som skyddar utsatta och uppmärksammar stigmat i att trakassera och inte trakasseras.
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8. Fortsatt forskning
Denna studie avhandlar ett ämne som vi funnit är relativt nytt inom området och således har
detta bidragit till en del svårigheter när det kommer till tidigare forskning. Detta öppnar å
andra sidan upp för många möjligheter till fortsatt fördjupad forskning inom fältet. I och med
att #Metoo är ett ämne som är aktuellt just nu har vi ändå funnit en del om det, men inte kring
det specificerade ämne vi valt, som intersektionalitet eller symboliskt kapital kopplat till
sociala medier och #Metoo. Vi har däremot funnit böcker, uppsatser och artiklar som talar om
medier eller sociala medier parallellt med makt, vilket har varit till stor nytta för vår studie. Vi
fann även, som berörts under kapitlet ”tidigare forskning”, en artikel vilken behandlar
motsvarande #Metoo-rörelse i Ukraina, #IAmNotAfraidToSayIt. På grund av uppsatsens
omfång samt den korta tidsramen så har denna studie avgränsats till 100 inlägg på vardera
sociala medier vilket innebär att detta inte kan anses bidra till en fullständig bild av #Metoorörelsen på sociala medier eller i Sverige. Vidare forskning skulle därför kunna bredda
undersökningen genom att exempelvis väga in fler aspekter av en intersektionell analys, där
kategorier som exempelvis klass och sexualitet även skulle kunna undersökas. Dessa aspekter
skulle man vidare kunna applicera på ännu fler sociala medier, alternativt använda sig av ännu
fler inlägg. Intressant kan även vara att vidga perspektivet på hur #Metoo-rörelsen har spridits
och haft för påverkan globalt varefter man skulle kunna försöka få svar på varför rörelsen har
fått ett så pass stort genomslag i Sverige och jämföra detta med grannländerna. Ytterligare
skulle man kunna titta på hur rörelsen på sociala medier har sett ut för män under
motsvarande hashtagar som #Ihave och #Ididit, där man sedan skulle kunna undersöka
maktstrukturer inom dessa.
Sammanfattningsvis bidrar denna forskning till en ökad förståelse för makt inom sociala
medier genom att den tydliggör maktstrukturer inom det digitala rummet snarare än det
fysiska samhället. I och med att vår sökning efter tidigare forskning kring makt och sociala
medier enbart resulterade i ett par framgångar ser vi denna forskning som högst bidragande
inom såväl sociala medier som #Metoo-rörelsen. Detta då vi kopplar samman dessa i ett nytt
sammanhang som undersöker rörelsens spridning med hjälp av sociala medier och vem som
haft makt att sprida rörelsen. Som nämnts, har man tidigare ifrågasatt och kritiserat första
samt andra vågens feminism för att vara alltför centrerat till vita medelklasskvinnor. Då vi nu
är inne i den tredje vågen där intersektionalitetsbegreppet fått alltmer inflytande inom
feministiska studier, kändes det därför rimligt att applicera denna teori på den nya
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feministiska rörelsen #Metoo för att sedan här kunna urskilja om det även inom den tredje
vågens feminism finns vissa makthierarkier. Vår studie bidrar således med ett nytt
förhållningssätt till #Metoo där syftet inte har varit att kritisera rörelsen som sådan eller dess
offer, men att ställa sig frågan om vilka grupper det är som syns mest och i sin tur vilka som
erhåller mest makt. Denna studie behövs för en ny inblick i relationen mellan sociala medier
och feministiska rörelser inom dessa, där #Metoo bara är ett aktuellt exempel.
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