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Abstract 
Authors: Ebba Fransson, Nathalie Lundin 

Title: Social mobilization in a digital age – an analysis of movement activism on social 

media 

 

With this study, we have been aiming to describe and analyze how social mobilization is 

constructed by digital technology, using the #metoo movement as a case study.  The focus 

of this study has been to show how collective identity and ”we and–them” groups are 

constructed in digital movements. Our study is based on a netnographic method and our 

material has been retrived by posts on about 20 closed forums for #metoo–activists on 

Facebook and Instagram. We are interested to examine the dialogues, which has been 

published in these forums. Seven major themes has been found; (a) collective identity 

construction; (b) incorporation; (c) equality ideals; (d) identifying opponents (e) framing of 

”we–and them”–groups through imperative; (f) who gets entry; and; (g) poor and bad guys. 

Our results in the analysis showed us how collective identity and ”we–and them”–goups are 

constructed by the earlier mentioned themes. 

 

Key words: Social media, collective identity, ”we– and them”–groups, digital mobilization, 

#metoo 
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1. Inledning och syfte 
I dagens samhälle har sociala medier, som Facebook och Instagram, en väsentlig betydelse 

för människors engagemang i politiska frågor. Sedan Internet introducerades på 1990-talet 

har människors förutsättningar att sprida och skaffa sig kunskap, bygga nätverk och känna 

solidaritet i diverse gruppkonstellationer, förändrats. Vi ämnar med vår studie att beskriva 

och analysera hur digital mobilisering går till med hjälp av #metoo–rörelsen som fallstudie. 

 

Genom historien har vi sett många exempel på hur människor mobiliserar sig mot samhällets 

orättvisor. 1848 kom Marx och Engels Det kommunistiska manifestet ut; en bok som 

förespråkade revolution mot det samhälleliga förtryck som kapitalisterna utövade mot 

proletärerna. Slutorden "Proletärer i alla länder, förena er." (Marx & Engels, 2018: 112), 

uppmanar arbetarna att kollektivt göra revolution för att bryta de ojämlika förhållandena i 

samhället och "krossa kapitalet". Trots omfattande samhällsförändringar, kan vi än idag se 

exempel på hur stigmatiserade människor mobiliserar sig mot orättvisor. I dagens samhälle 

sker det ofta genom sociala rörelser som brinner för en specifik fråga; och använder sociala 

medier som hjälpmedel för att växa och sprida rörelsens budskap. Rörelserna har flyttat från 

gatorna till en alltmer digital arena, men slagorden och uppmaningarna till social förändring 

är desamma.  

 

Ett exempel på en rörelse som tack vare sociala medier har kunnat engagera många 

människor, är den så kallade #metoo–rörelsen som fick global spridning hösten 2017. Vårt 

syfte med denna studie är att beskriva och analysera hur social mobilisering går till med hjälp 

av digital teknik, genom att använda #metoo–rörelsen som fallstudie. Vi kommer att 

undersöka hur samtalsformerna ser ut på diverse stängda nätforum för #metoo–rörelsen, och 

vidare redovisa för hur den kollektiva identiteten konstrueras bland dess medlemmar. Vi tror 

att rörelseaktivism alltid genomsyras av en stark solidaritet och vi–känsla medlemmarna 

emellan, vilket på sikt möjliggör kollektivt identitetsskapande och främjar en rörelses tillväxt. 

 

Genom den framtagna hypotesen hoppas vi få en djupare förståelse för hur digital 

mobilisering går till, samt hur den kollektiva identiteten kan påvisas bland medlemmar i 

#metoo–rörelsen. För att undersöka det, har vi valt att genomföra en netnografisk studie av 

stängda grupper på Facebook och Instagram med utgångspunkt i samtalsformer; Vilka är "vi" 

och vilka är "dem"? Hur identifieras respektive grupp och vilka egenskaper tillskrivs dem 

genom det material vi har hämtat? 



 

5 
 

 

1.1 Problemformulering och frågeställning 

Vi ämnar med denna studie att bidra till forskningen kring digital mobilisering. I dagens 

samhälle kan vi utläsa en trend, där de sociala rörelserna tenderar att förflytta sig från den 

reella till den virtuella världen.  Människors möjligheter att ta del av, och engagera sig i 

politiska frågor har genom sociala medier blivit allt enklare. Genom en snabb 

kunskapsspridning och utökade nätverk kan samhällsfrågor belysas i en alltmer digital 

kontext. #Metoo–rörelsen är ett adekvat exempel på sociala mediers betydelse för det politiska 

engagemanget bland nutidens människor. Vi tror att sociala medier kommer att fortsätta vara 

en viktig plattform för politiska diskussioner och sociala rörelsers framväxt. Med 

utgångspunkt i detta menar vi att det finns en kunskapslucka att fylla. Vi hoppas att vår 

framtagna studie kommer att fungera som ett bidrag till forskningsfältet; då vi, ur ett svenskt 

perspektiv, försöker förstå rörelseaktivism. Vi ämnar att med följande frågeställningar 

redogöra för studiens syfte: 

 

● Hur konstrueras kollektiv identitet genom interaktion på nätbaserade #metoo–forum? 

● Hur skapas kategorin "vi"? Vilka egenskaper har "vi"? Vad är "vi "drabbade av? Vad 

bör "vi" göra och hur? 

● Hur skapas kategorin "dem"? Vilka egenskaper har "dem"? Vad gör "dem"? Hur borde 

"dem" vara? 

 

2. Forskningsöversikt 
Inför vår forskningsöversikt har vi riktat in oss på artiklar som på olika sätt har handlat om 

hur kollektiv identitet konstrueras via rörelseaktivism på sociala medier. Våra sökord har 

således varit kollektiv identitet, sociala rörelser, sociala medier, rörelseaktivism, #metoo, 

feminism och politiska rörelser, och vi har använt oss av både svenska och internationella 

databaser för att inhämta vårt material.  Creswell (2018) har tagit fram en modell för hur en 

forskningsöversikt ska tas fram, vilken består av att 1. Kartlägga ämnet 2. Välja lämpliga 

sökord 3. Göra sökningar i diverse databaser 4. Samla in artiklar och 5. Sammanställa 

artiklarna (Creswell, 2018: 29–30). 

 

I vår sammanställning av artiklarna har vi skapat tre tematiserande rubriker; sociala medier 

och rörelser, kollektiv identitet samt #metoo och andra kvinnorörelser. Forskning kring 
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sociala medier och rörelser ger oss en adekvat bild av hur vårt utvalda fält faktiskt ser ut. Vi 

har genom vår framtagna översikt kunnat utläsa en växande trend, där protester på sociala 

medier i kombination med fysiska manifestationer, tycks vara det mest effektiva sättet för en 

rörelse att nå framväxt och skapa politisk skillnad. 

 

Vi ämnar med vår studie att beskriva och analysera hur kollektiv identitet konstrueras och 

upprätthålls. Vi har valt att ta utgångspunkt i #metoo–rörelsen eftersom det utgör ett samtida 

exempel på en rörelse som fått spridning via sociala medier. Eftersom det endast gått drygt 

ett år sedan rörelsen nådde publicitet, är forskningen kring just #metoo delvis begränsad. 

Därmed har vi valt att även inkludera artiklar om andra kvinnorörelser. Detta, för att öka 

studiens trovärdighet, samt kunna påvisa att den kollektiva identiteten konstrueras enligt ett 

likartat mönster inom rörelser. 

 

2.1 Sociala medier och rörelser 

Under 2000-talet har politiska problem alltmer lyfts fram via sociala medier, vilket kan 

generera en stor spridning och kan få många människor att bli medvetna om, och genom 

sociala rörelser engagera sig mot, samhälleliga orättvisor (Brown, Ray, Summers & Fraistat, 

2017: 1831). Fjellman, Gustafsson och Rosén Sundström beskriver hur många människor, 

framförallt ungdomar, kan känna osäkerhet kring politiska frågor och politisk identitet men 

vara redo att mobiliseras när en viss fråga som de brinner för tar plats i samhällsdebatten. Det 

vanligaste sättet att organisera sig blir alltså att "på mer eller mindre tillfällig basis mobiliseras 

och aktiveras i nätverksbaserade rörelser utan en sammanhållen organisation" (Fjellman, 

Gustafsson & Rosén Sundström, 2018: 311).  

  

Wettergren och Jamison (2006: 20) definierar termen social rörelse som "en specifik form av 

kollektivt handlande som bygger på solidaritet och kollektiv identitet och som artikulerar en 

konflikt genom kontinuerlig interaktion och protesthandlingar". Eyerman (2006: 69) vidgar 

definitionen genom att lyfta fram rörelsens dramatiska karaktär; att den talar till känslor både 

innanför och utanför rörelsen för att försöka sprida sitt budskap, och att dess framföranden 

måste vara offentliga för att de förutsätter en publik som talas till, berörs och i bästa fall, 

engagerar sig i rörelsen. 

 

McVeigh, Myers och Sikkink (2004) belyser strukturella förhållanden och sociala rörelsers 

påverkan av mobilisering samt politiska konsekvenser av sociala rörelser genom att studera 
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Ku Klux Klans framväxt. Mobiliseringen betraktas som en viktig förutsättning för att söka 

sympatisörer och engagera medlemmar.  McVeigh med kollegor betonar vikten av att 

identifiera motståndare och skapa en kollektiv identitet genom att tillskriva sig själva – och 

andra – särskilda egenskaper. Det handlar således om att skapa en identitet vars kultur är 

säregen från den stora massan, samt urskilja en motidentitet. Vi–gruppens identitet består av 

anhängare, medan dem–gruppen består av motståndare och oengagerade människor. Genom 

inramningen av vi och dem–grupper, återupprättar man den kollektiva identiteten inom den 

tillhörande gruppen. 

  

Hur omfattande den politiska verkan av digital mobilisering faktiskt är, är en omtvistad fråga. 

Gerbaudo och Treré (2015) lyfter fram den arabiska våren som ett exempel där sociala medier 

har haft stor betydelse för att skapa politisk skillnad. De förklarar samtidigt hur 

identitetspolitik till viss del bytts ut mot synlighetspolitik i dagens samhälle. Bilder, termer 

och begrepp inom aktivism har blivit alltmer lättillgängliga, och sociala medier formar 

"symboliska och organisatoriska processer av sociala aktörer".  Sociala medier förenklar 

spridningen av kunskap, och förenklar interaktionen mellan rörelsemedlemmarna. 

Interaktionen blir ett sätt att visa solidaritet med varandra. Gerbaudo och Treré menar vidare 

att den enorma mängden information som sprids, riskerar att försvagliggöra den kollektiva 

identiteten. Ett exempel på detta är de aktivister som tar ställning mot orättvisor genom att 

använda sig av protestikoner på sina profilbilder. Dessa människor kan visserligen räknas som 

aktivister, men deras aktivism kan snabbt överges – vid något så enkelt som byte av profilbild. 

Berg och Carbin (2015: 128) beskriver hur fenomenet kan förklaras i termer som low cost–

engagemang och slacktivism, en följd av det digitala rummets behov av affekt och snabbt 

tyckande. Att byta profilbild är en aktivitet som tjänar personella, snarare politiska syften i 

det avseende att det inte bidrar till samhällelig förändring. Berg och Carbin påpekar att 

samtidens samhällsinvånare bör nyttja sociala mediers möjligheter till att nå en bred publik 

för att sprida politiska budskap.  

 

Vad som kan konstateras efter att ha tagit del av ovanstående artiklar är att en mobilisering är 

väsentlig för att en rörelse ska ha möjlighet att växa och skapa politisk skillnad. Rörelser 

baseras på den kollektiva identiteten som skapas medlemmarna emellan, och syftar till att 

väcka engagemang. Det är framförallt ungdomar som engagerar sig digitalt i sociala rörelser 

– graden av engagemang kan dock variera kraftigt. Vi ställer oss kritiska till att den ovan 

nämnda forskningen inte detaljerat beskriver hur själva processen för bildandet av sociala 
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rörelser går till. Är det en likartad process, som går att tillämpa på såväl kvinnorörelser som 

naziströrelser, alltid präglad av solidaritet och kollektiv identitet och solidaritet? Eller finns 

det väsentliga skillnader mellan hur till exempel KKK-aktivister och kvinnorättsaktivister 

engagerar sig? Vi upplever också att forskningen vi tagit del av inte lägger tillräckligt mycket 

fokus på hur sociala medier har förändrat människors engagemang i sociala rörelser, och hur 

det kan jämföras med hur människor engagerade sig innan sociala medier fanns. Mer 

forskning kring vad sociala medier har för möjligheter att nå en bred publik för att sprida 

politiska budskap, i linje med Berg och Carbin (2015: 128), skulle behövas.    

  

2.2 Kollektiv identitet 

Kollektiv identitet definieras av Arvidsson och Johansson (2017: 57) som föreställningar om 

gemenskap och likhet inom en specifik grupp och skillnader i relation till en annan grupp. När 

kunskapsgemenskaper startas på nätet, uppstår även så kallad kollektiv intelligens, som 

innebär att kunskap skapas kollektivt när många delar med sig av information på ett 

individuellt plan. Detta är en icke–hierarkisk process som kännetecknas av att en mängd 

individuella röster tillsammans utgör en kollektiv nätgemenskap (Jenkins, 2006: 16). Ett 

exempel på bildande av kollektiv identitet, och kollektiv intelligens, är förutom #metoo den 

ukrainska kampanjen #iamnotafraidtosayit. Den startade 2016 och syftade till att öka 

medvetenheten kring sexuella övergrepp i Ukraina. Lokot (2018: 802) beskriver kampanjen 

som ”networked feminist activism”, en modern form av feministiskt engagemang via sociala 

medier.  

 

Hyde (2018: 432) skriver om hur människor i en utsatt grupp blir stärkta av att förenas och 

engagera sig mot den grupp som de känner sig förtryckta av. Ilskan mot orättvisorna skapar 

en drivkraft att vilja förändra och gör att medlemskapet tas på allvar. Medlemskapet blir också 

en stor del av identiteten. Detta ger Khazraee och Nokak (2018: 1) exempel på när de belyser 

hur kvinnor kan använda sociala medier för att skapa en nationell och internationell 

konversation om sina rättigheter och därmed konstruera en kollektiv identitet. Samtidigt 

betonas vikten av inramningsprocesser för kollektivt identitetsskapande och vidare 

frammarsch av sociala rörelser.  

 

Gongaware (2012: 6), belyser vidare de svårigheter som kan uppstå vid kollektivt 

identitetsskapande och problematiserar avhängigheten av motståndskrafter för 

medlemskapets villkor. Han menar, att eftersom rörelsemedlemmarna är beroende av de 
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motståndskrafter som riktas mot dem, så kommer de även vara tvungna att anpassa sin 

organisation utefter dessa. Detta medför en slags rörlighet i organisationen, vilken 

medlemmarna kan ha svårt att anpassa sig efter. Studien fokuserar på hur dessa förändringar 

uppfattas av medlemmarna.  Gongaware menar vidare att rörelsen måste hantera 

förändringarna på ett sådant sätt, att den kollektiva identiteten inte riskerar att rubbas. Detta 

är särskilt viktigt eftersom att medlemskapet betraktas som beroende av den balansgång som 

görs mellan det personliga och det kollektiva identitetsskapandet. Det kollektiva 

identitetsskapandet är således beroende av en jämkning av det individuella jaget och det 

kollektiva jaget.  

 

Abiala och Hernvall (2013) försöker i en studie förstå hur identitetsarbetet är sammanflätat 

med vardagliga erfarenheter och samhälleliga maktstrukturer. De frågar sig om identitet går 

att förstås som något som individen gör reklam för och konsumerar genom sociala medier. 

Användare av sociala medier blir både producenter och distributörer av sitt beskrivna jag. 

Faktorer som genus, ålder, sexualitet och etnicitet lyfts fram som viktiga komponenter i 

identitetsskapandet. Med utgångspunkt i detta kan vi anta att dessa komponenter leder 

människor till rörelseaktivism. Det är till exempel inte ovanligt att människor med samma 

kön, ålder, sexualitet och etnicitet dras till samma rörelser. Förmågan att kunna identifiera sig 

med andra människor är en viktig beståndsdel för det kollektiva identitetsskapandet.   

 

Sammanfattningsvis kan vi se att kollektiv identitet genomsyras av gemenskap, likhet och 

diverse inramningsprocesser vilka utgör en viktig beståndsdel för det kollektiva 

identitetsskapandet. För att en rörelse ska uppfatta sig själva som en sammansatt grupp, krävs 

det att man ringar in en motidentitet. Medlemskap i sociala rörelser kan utgöra en stor del av 

identiteten för människor som upplevt förtryck och utsatthet, samtidigt som medlemskapet 

blir ett sätt att slå tillbaka mot samhället, som de upplever har svikit dem. Känslor av förtryck 

och utsatthet kan yttra sig på mängder av olika sätt, i flertalet kontexter. Därmed hade studier 

av en mer jämförande karaktär varit önskvärda. Man hade till exempel kunnat jämföra den 

kollektiva identitetens styrka i olika sociala rörelser där människor upplever sig förtryckta och 

sökt sig till likasinnade för att kämpa mot diverse orättvisor. Med hjälp av sociala medier kan 

det kollektiva identitetsskapandet både anta en nationell och internationell karaktär, beroende 

på vilket språk nätforumen väljer att använda sig av. Begreppet kollektiv intelligens, att 

kunskap skapas kollektivt när många delar med sig av information på ett individuellt plan, 
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beskriver rörelseaktivism på sociala medier mycket bra och borde användas mer flitigt av 

forskare. 

 

 2.3 #Metoo och andra kvinnorörelser 

1995 startade den globala feministrörelsen en proteströrelse mot den kinesiska regeringens 

försök att flytta NGO–forumet för Pekings kvinnokonferens till en avlägsen plats. Det kom 

att bli den första internationella feministiska protesten, som tog fart med hjälp av internet. 

Man spred information via fax, mejl och internet för att väcka en diskussion kring ämnet. 

Resultatet blev att FN gick in för att förmedla en kompromiss, i vilken man beslöt att hålla 

konferensen på en avlägsen plats, dit man anordnade transporter för de 36 000 kvinnor som 

deltog. Man fortsatte även att upprätthålla pendeltrafik mellan Peking och den plats 

konferensen höll till. Rörelsen blev med hjälp av sociala medier, snabbt en global fråga och 

kan betraktas som en föregångare till #metoo (Levenstein, 2014: 228). Dessa typer av rörelser 

präglas av solidaritet och en brinnande ilska över samhälleliga orättvisor och har på sikt skapat 

en drivkraft till att förändra de missförhållanden som samhället är drabbade av. 

 

En artikel i New York Times blev startskottet för #metoo–kampanjen, som har haft stort 

genomslag globalt (Jaffe, 2018: 80). #Metoo bygger på solidaritet mellan kvinnor som fallit 

offer för sexuella övergrepp. Istället för att individuella historier hamnar i fokus, är syftet att 

lyfta fram maktstrukturerna mellan könen som möjliggör att dessa sexuella övergrepp sker 

utan vidare konsekvenser för förövaren (Zarkov & Davis, 2018: 6). När extremt många 

kvinnor vittnar om sexuella övergrepp som de blivit utsatta för, kan en förståelse skapas för 

hur omfattande problemet är. Hearn (2018), beskriver #metoo–rörelsen, som ett forum ur 

vilket kvinnor kan få stöd, och vidare ge stöd till sina medsystrar. Hearn betraktar #metoo–

rörelsen som en tillämpningsbar modell för att föra kvinnor över gränserna i syfte att 

åstadkomma samhällsförändring. Människor som berättar om övergreppen ska betraktas som 

aktivister, inte offer (Zarkov & Davis, 2018: 5). Rörelsen är ett led av att kvinnor organiserat 

sig, för att söka förändra sina livsvillkor genom att ifrågasätta patriarkatets strukturella 

maktutövande (Jaffe, 2018: 81). Med andra ord har #metoo–rörelsen lett till att 

uppmärksamma könsliga maktstrukturer, och hur dessa måste förändras för att reducera det 

sexuella våld som präglar kvinnors vardag världen över.  Aktivismen fokuserar inte på något 

enskilt vittnesmål, utan på sexuellt våld som ett globalt samhällsproblem som berör alla 

kvinnor och män. Därför menar Jaffe att det krävs en ökad medvetenhet för att nå förändring 

inom området. 
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Frederick och Stewart (2018) har bedrivit en studie som bygger på intervjuer med 45 kvinnliga 

rörelseaktivister från Kina, med fokus på hur feministisk identitet utvecklas. Studien bygger 

på kvinnors personliga berättelser. Man har genom dessa upptäckt en tematik, vilken man 

kategoriserar kvinnorna utefter; utbildning, sociala relationer, könsbaserad orättvisa, våld, 

aktivism och känslor. Genom denna tematik, har man identifierat fyra vägar till att utveckla 

en feministisk identitet; (1) utbildning, (2) sociala relationer och könsbaserad orättvisa, (3) 

våld och (4) aktivism och känslor. Kvinnor identifierar sig som feminister på en rad olika vis. 

Många kvinnor, och män, stödjer värden associerade med feminism men vägrar etiketten; 

dessa människor är mindre benägna att engagera sig i feministisk aktivism. Allt fler människor 

accepterar idag den etikett som feminismen medför, vilket tyder på en ökad frekvens av 

feministisk mobilisering. Frederick och Stewart menar att man bör ha de fyra vägarna i åtanke 

när man uppmuntrar kvinnor till att bli mer delaktiga i rörelseaktivism (Frederick & Stewart, 

2018: 263: 275). 

 

Akchurin och Lee (2013) utreder sambandet mellan kvinnors deltagande i aktivism och 

könsrelaterade löneskillnader. De intresserar sig för hur kvinnor organiserar sig, och 

upptäcker två vägar ur vilka de kategoriserar kvinnorna. Den första vägen riktar sig till 

professionaliserade kvinnor, som genom laglig mobilisering strider för jämställdhet på 

lönemarknaden. Den andra vägen riktar sig till kvinnor som ingår i starka fackförbund och 

söker sig till vänsterorienterade partier, vilka söker nå ekonomisk jämställdhet genom 

samordnad löneförhandling och etablering av tvärorganisationspolitiska nätverk. Akchurin 

och Lee identifierar ett samband mellan kvinnors deltagande i aktivism och lönegapet mellan 

män och kvinnor, och betonar vikten av kvinnors förmåga till att mobilisera sig, för att på sikt 

nå ekonomisk jämställdhet på arbetsmarknaden. 

 

Calder–Dawe och Gavey (2017) undersöker hur feministisk identitet uppstår i en samtid som 

idealiserar personlig “äkthet”. Skribenterna problematiserar det kollektiva identitetsskapandet 

i förhållande till det rådande samhällsklimatet, och söker genom att intervjua arton tonåringar 

få en förståelse för hur unga kvinnor kombinerar den feministiska identiteten med det 

individuella jaget. Studien visar att unga kvinnor betraktar den feministiska identiteten som 

en del av den individuella identiteten; värderingarna kring människans lika värde oavsett kön 

betraktas bortom feminismen beskrivs som hemmahörande det individuella jaget.  
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Sedan Internet började få internationell spridning under 1990-talet, har rörelseaktivismen fått 

en ny arena, vilken har möjliggjort för snabb kunskapsspridning till ett stort nätverk. #Metoo, 

och föregående kvinnorörelser, bevisar att internet och sociala medier är ett effektivt verktyg 

för att sprida politiska budskap, framförallt till ungdomar eftersom de är överrepresenterade 

bland användare på sociala medier. Det har blivit alltmer accepterat att tillskriva sig etiketten 

"feminist", vilket kan betraktas som ett led av att digital aktivism upplevs som mer 

lättillgänglig än traditionell demonstrationsaktivism. Det behövs givetvis mer forskning kring 

#metoo-rörelsen där dess styrka och svagheter presenteras på ett adekvat sätt, vilket inte riktigt 

görs i forskningen vi tagit del av. Det är enkelt att konstatera att #metoo-rörelsen har nått en 

enorm spridning tack vare sociala medier, men frågan är om människor drygt ett år senare har 

tagit till sig av dess budskap. Riskerar rörelsen, likt så många andra trender som kommer och 

går på sociala medier, att bli bortglömd? I ett samhälle präglat av supersnabb kommunikation; 

hur kan aktivister egentligen skapa politisk skillnad på riktigt? 

 

2.4 Summering 

Vad vi kan konstatera efter vår genomförda forskningsöversikt är att politiska problem allt 

oftare tas upp på sociala medier. Många människor, framförallt ungdomar, får genom sidor 

som Facebook, Instagram och Twitter tillgång till snabba nyhetsuppdateringar från hela 

världen. Privatpersoners berättelser kan användas i syfte att belysa orättvisor, nå spridning 

och engagera människor till att utföra protesthandlingar.  

 

Vi anser att de behövs mer forskning på hur kollektiv identitet konstrueras via digital 

mobilisering, och det är en sådan slags kunskapslucka som vi hoppas kunna fylla med denna 

studie. Att många människor tar ställning i politiska frågor – genom att byta profilbild eller 

dela en debattartikel – kan tyckas meningslöst utifrån ett samhällsperspektiv. Det finns dock 

flera moderna exempel på hur en stor massas engagemang via sociala medier kan leda till en 

förändrad samhällsdebatt och på sikt politiska reformer. Naturligtvis behövs det även fysiska 

träffar mellan rörelsemedlemmar och protestaktioner som demonstrationer eller liknande för 

att nå förändring, men den kollektiva identiteten i sig är oberoende är av att medlemmarna ses 

i verkligheten. 

 

Den stora massans engagemang via sociala medier, som kan bestå av profilbilder och 

delningar, ska inte underskattas. Att en mängd individuella röster tillsammans utgör en 

kollektiv nätgemenskap, vilket Jenkins (2006: 16) kallar kollektiv intelligens, skedde till 
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exempel under den arabiska våren. Alla som engagerade sig online var inte med under de 

fysiska demonstrationerna, men när demonstranterna hade den breda massans uttalade stöd 

bakom sig blev det tydligt att en enorm grupp med människor ville nå politisk förändring –

vilket så småningom inträffade. #Metoo-aktivisterna vill skapa politisk förändring med hjälp 

av en liknande process; rörelsen har engagerat enormt många människor via sociala medier; 

somliga av dessa har demonstrerat. Omfattningen av rörelsen har lett till att och mäns sexuella 

våld mot kvinnor har tagit en stor plats i den politiska debatten. Vår förhoppning är att vi med 

vår undersökning kan beskriva och analysera hur den sociala mobiliseringen går till med hjälp 

av #metoo–rörelsen som fallstudie, och därigenom bidra till netnografisk forskning kring 

social mobilisering och kollektiv identitet. 

 

3. Teoretiskt ramverk 

Under studiens gång hoppas vi kunna stödja vår hypotes kring hur kollektiv identitet 

konstrueras i rörelseaktivism på sociala medier. Vi har valt att utgå från forskning som gjorts 

på sociala medier, eftersom att det är av relevans för att förstå de inlägg vi granskat. Vi ämnar 

med vår empiri, bestående av iakttagelser som vi gjort på sociala medier, att analysera digital 

mobilisering genom att tillämpa begreppen kollektiv identitet och vi– och dem–grupper.  

 

3.1 Sociala medier och rörelser 

Tidningar, radio och TV är inte längre människors viktigaste nyhets– och kunskapskälla, 

istället har Facebook och Instagram fått en allt större plats i människors liv. Carlsson, Nilsson 

och Lindgren (2015: 7) beskriver nya medier, där individer är sammankopplade i nätverk. I 

dessa nätverk blir människor direkt uppmanade att dela med sig av information och vara en 

del av samtidens version av "den stora massan". Hur mycket människor delar med sig av är 

naturligtvis varierande och det är viktigt att poängtera att det finns många normer att förhålla 

sig till bland användare av sociala medier. Sociala medier är en arena för marginaliserade 

grupper att engagera sig mot orättvisor i samhället; samtidigt som detta slags engagemang 

kan upplevas ytligt, då det kan räcka med en "like" för att räknas som rörelseaktivist (Carlsson, 

Nilsson & Lindgren, 2015: 8). Hur politiskt engagerad en människa är har att göra med hur 

normativa åsikterna anses vara. Att visa missnöje mot något som anses politiskt korrekt att 

visa missnöje mot, såsom rasism, gatuvåld el ler sexism säger egentligen oss ganska lite om 

en människas personliga politiska åsikter, och mer om vilken identitet hon vill tillskriva sig 

och vilken roll hon vill spela upp för omvärlden. Människor använder sociala medier för att 
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konstruera en identitet och performativt skapa sig själva med hjälp av de digitala verktyg som 

erbjuds. Vi har intresserat oss för stängda forum på Facebook och Instagram, eftersom vi tror 

att människor finner det enklare att uttrycka sina personliga politiska åsikter där, med ett utvalt 

antal åskådare som de på olika sätt kan identifiera sig med.  

 

 

 

3.2 Kollektiv identitet 

Genom kollektiv identitet skapas emotionella investeringar hos rörelseaktivister som gör att 

de känner stark solidaritet och grupptillhörighet. Medlemmarna inom den sociala rörelsen 

arbetar mot ett gemensamt mål. De kan ha olika bakgrunder, klasstillhörigheter och 

världsbilder men de förs samman av en allmän kognitiv definition som skapar en likhet och 

samhörighet. Anhängarna skapar ett socialt nätverk som på många plan blir en viktig 

beståndsdel i individernas liv. Vad som är viktigt att förtydliga är att internet har förändrat 

förutsättningarna för hur människor interagerar med varandra. Interaktionen mellan 

medlemmar i en social rörelse behöver inte längre vara fysisk. Vi tror att en tät interaktion på 

sociala medier, präglad av intensitet och uthållighet, skapar den nödvändiga gemenskapen, 

solidariteten och inramningen av vi– och dem–grupper som behövs för att konstruera 

kollektiv identitet. Med denna studie hoppas vi kunna visa hur kollektiv identitet konstrueras 

på nätforum för #metoo–rörelsen.  

 

Genom sociala medier skapar människor en identitet, de har en bestämd uppfattning om hur 

de vill framställa sig själva och hur de vill att människor som besöker deras Facebook- eller 

Instagram–konton ska uppfatta dem. Vad som är viktigt att poängtera är att identiteter är 

relationella och skapas genom att definiera skillnader och likheter med andra identiteter. Det 

måste alltid finnas en så kallad motidentitet, för att en identitet ska bli relevant (jämför till 

exempel man/kvinna, arbetarklass/överklass och så vidare). Identitet handlar till stor del om 

att interagera med andra och spegla sig själv i andras blickar. Under uppväxten sker en 

socialisationsprocess, där både föräldrar, kamrater, lärare och media fungerar som 

socialisationsagenter som på olika sätt formar individen. När vi kan identifiera oss med en 

grupp andra människor kan vi tala om kollektiv identitet (Arvidsson & Johansson, 2017: 57). 

Eftersom människor idag spenderar mycket tid framför sociala medier spelar de naturligtvis 

en viktig del i identitetskonstruktionen. Arvidsson och Johansson (2017: 58) lyfter fram 
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World of Warcraft–spelare som ett exempel på en grupp med kollektiv identitet, vilket påvisar 

att det inte bara är under fysiska möten som kollektiv identitet kan konstrueras.  

 

Wettergren och Jamison (2006: 372) beskriver kvinnomobiliseringen som fylld av mångfald 

i konstruktionen av de kvinnopolitiska identiteterna. Kvinnorna som engagerade sig kunde 

bestå av allt ifrån radikalfeminister till hemmafruar. Trots sina skilda bakgrunder, hade de 

liknande erfarenheter av könsdiskriminering. Kvinnorna mobiliserade sig för att uppnå 

politisk förändring. Här kan vi dra kopplingar till #metoo–rörelsen. Den består av kvinnor 

från olika bakgrunder, med diverse politiska orienteringar – det som förenar dem, är deras 

delade erfarenheter och gemensamma målbild. Dessa gemensamma erfarenheter och mål 

möjliggör för det kollektiva identitetsskapandet kvinnorna emellan. När det finns en tradition 

och en historia att falla tillbaka på, som det gör inom #metoo och andra rörelser som arbetar 

för kvinnors rättigheter, förstärks upplevelsen av den kollektiva identiteten (Arvidsson & 

Johansson, 2017: 57).  De har låtit känslor som ilska, frustration, skam och skuld över att ha 

blivit utsatta för sexuella övergrepp bli motivationsfaktorer till att protestera och visa 

offentligt missnöje mot samhällets maktstrukturer som har möjliggjort övergreppen. De inre, 

begränsade känslorna blir till handling och den diffusa, individuella upplevelsen blir till en 

tydligt målinriktad, kollektiv upplevelse. Rörelsen präglas av solidaritet genom att människor 

tillsammans delar något och, efter ritualer i form av diverse protestaktioner växer solidariteten 

ytterligare. Som Eyerman (2006: 69) skriver: "Vi är här nu, vi var där då och vi kommer att 

vara tillsammans i framtiden. Vi är en rörelse". 

 

3.3 Vi och dem–grupper 

Kollektiva identiteter kan förstärkas på olika sätt. När det finns ett "vi" finns det också ett 

"dem". När sociala rörelser bildas på grund av politiska motiv, av människor som känner sig 

förtryckta, blir det relevant att tala om vi– och dem–grupper. I vår uppsats betraktar vi kvinnor 

som en vi–grupp och männen och som en dem–grupp.  

 

För att förstärka den egna gruppen, och dess kollektiva identitet, är det inte ovanligt att 

tillskriva människor i vi–gruppen positiva egenskaper, samtidigt som dem–gruppen tillskrivs 

negativa egenskaper (Arvidsson & Johansson, 2017: 64). När individer konstruerar en 

identitet och en motidentitet, och hittar likheter och olikheter till olika sammansatta grupper, 

skapas en rad stereotyper. Stereotyper innebär att en grupp identifieras utifrån en speciell 

egenskap samtidigt som fördomar skapas. Det betyder att en person från vi–gruppen kan ha 
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förutfattade meningar om vad en person från dem–gruppen har för egenskaper, utan att de 

nödvändigtvis känner varandra. Kvinnliga anhängare till #metoo–rörelsen kan exempelvis 

beskriva män som påverkade av macho–kulturen och samhällets ojämlika strukturer, vilket 

de menar har format dem till opålitliga varelser. Denna opålitlighet illustreras i deras samvaro 

med kvinnor, inte med män (som alltså tillhör deras "vi"–grupp). Mycket av #metoo–

rörelsens propaganda handlar om att vilken man som helst kan bli förövare och vilken kvinna 

som helst kan bli offer.  Som kvinna måste du helt enkelt vara försiktig när du umgås med en 

okänd man. Denna slags propaganda bidrar till att egenskaper som "opålitlig", "oberäknelig" 

och "potentiell förövare" tillskrivs alla medlemmar av dem–gruppen, det vill säga alla män. 

Den stereotypiserade mannen tillskrivs alltså inget speciellt utseende, bakgrund eller 

klasstillhörighet, men utifrån sin könstillhörighet antas han vara mer eller mindre benägen att 

begå sexuella övergrepp mot kvinnor.  

 

Den internetbaserade alla till alla–kommunikationen, som utmärker nätforum för #metoo–

rörelsen, underlättar stereotypiseringar. Människor tenderar, av ren bekvämlighet, att lyssna 

på rykten och den närmaste omgivningens åsikter, istället för att söka efter fakta. Genom 

sociala medier kan rykten och föreställningar om människor spridas snabbt, vilket kan öka 

motsättningarna mellan grupper och förstärka stereotypiseringarna (Arvidsson och 

Johansson, 2017: 63). 

 

Att identifiera en vi–grupp bestående av kvinnor och en dem–grupp bestående av män, kan 

vara problematiskt. Alla världens kvinnor är inte engagerade i #metoo–rörelsen, tvärtom finns 

det kvinnor som är motståndare till den, och därmed borde tillfalla dem–gruppen. Samtidigt 

finns det män som är aktiva i #metoo–rörelsen, så det kan vara svårt att förstå hur inramningen 

av dem–gruppen ser ut. Anledningen till att vi talar om kvinnor som "vi" och män som "dem" 

är för att det är just sådana samtalsformer som är brukliga inom #metoo–rörelsen. Aktivisterna 

menar att det strukturella, könsliga förtrycket måste belysas. Samhällets maktstrukturer gör 

att män, endast på grund av sin könstillhörighet, tillförskaffas makt över kvinnor. För att ändra 

på samhällets orättvisor och stigmatisering av kvinnor är det viktigt att gå samman. 

Rörelseaktivisterna vänder sig i sina texter till alla världens kvinnor. De försöker känna 

gemenskap och systerskap till varenda en. De hoppas att kvinnorna som ännu inte har 

engagerat sig, ska upptäcka stigmatiseringen och förtrycket och motiveras till att förena sig 

med likasinnade, och bli en del av vi–gruppen. För att förena kvinnor och uppnå kollektiv 

identitet, behöver motidentiteten ringas in. Kvinnorna förenas genom deras gemensamma 
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erfarenheter och gemensamma könstillhörighet. Därför blir människor med motsatt 

könstillhörighet oundvikligen betraktade som en dem–grupp. 

 

4. Metod  
Vi ämnade att göra en analytisk studie, ur vilken empirin samlats in via kommunikation och 

interaktion som gjorts publika på sociala medier såsom Facebook och Instagram. Vi 

intresserade oss för samverkan mellan den "virtuella" och den "reella" världen, och tog 

utgångspunkt i "cybervärlden" som en integrerad del av människans vardagsliv (Berg, 2015). 

 

4.1 Metodval 

En netnografisk metod var att föredra, i den mening att den möjliggör forskning på 

kontinuiteten mellan "online" och "offline" som genomsyrar sociala medier. Vi ämnade att 

utföra ett metodologiskt arbete i enlighet med de riktlinjer som Berg (2015) beskriver. 

Eftersom att vi tog utgångpunkt i "cybervärlden" som en integrerad del av människans 

vardagsliv, valde vi att studera hur samtalsformerna yttrar sig på diverse nätforum. Detta för 

att vidare försöka förstå social mobilisering i termer av kollektivt identitetsskapande. Vi 

ämnade att undersöka hur kollektiv identitet konstrueras i sociala rörelser, genom att titta på 

inlägg och kommentarer som publicerats på stängda Facebook–sidor och Instagram–konton 

för #metoo–rörelsen. Vårt fokus låg här på kommunikation och interaktion som publicerats 

på sociala medier. Detta eftersom vi intresserade oss för hur medlemmarna förhandlar med 

varandra i kommentarsfälten; vad är accepterat/inte accepterat inom gruppen och hur 

motiveras detta av medlemmarna?  

 

Vårt intresse låg i publikationer på låsta forum under hashtaggen #metoo, och vi ämnade att 

tolka materialet i enlighet med vårt teoretiska utgångsläge. De inlägg och kommentarer som 

publicerats var av varierande kvalitetsdimensioner. Somliga av inläggen var välskrivna, 

detaljerade berättelser medan andra lämnade tolkningsutrymme till läsaren. Den 

netnografiska forskningsmetoden är av kvalitativ art och möjliggör för en friare tolkning av 

materialet.  

 

4.2 Urval 

Vi hämtade materialet ur publikationer som gjorts på stängda #metoo–forum på Facebook och 

Instagram. #Metoo-rörelsen fungerade som en fallstudie för att skapa en fördjupad förståelse 
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för hur kollektiv identitet konstrueras via digital mobilisering. Vi valde att ta utgångspunkt i 

stängda nätkonton för att undersöka hur medlemskapet upprätthålls genom uteslutande av 

motståndare till rörelsen. Eftersom rörelsen riktar sig till offer för sexuella trakasserier av 

olika slag, befinner sig många av medlemmarna i en utsatt position. Vi hoppades, genom vår 

undersökning av stängda konton, kunna ta del av kvinnors vittnesmål i en miljö ur vilken 

medlemmarna kan känna trygghet. På så sätt trodde vi att vi att vi kunde öppna upp för en 

bredare hämtning av material. Vi trodde även, att vi genom att undersöka stängda konton, 

skulle få ett mer sanningsenligt resultat. Vi valde att undersöka ett 20-tal forum. Majoriteten 

av dessa riktar sig endast till kvinnor. Majoriteten av dessa forum har valt att endast bevilja 

kvinnor medlemskap – med bakgrund i att #metoo–rörelsen betraktas som en kamp av 

kvinnor, för kvinnor. Vi tittade även på grupper som inkluderar alla – oavsett könstillhörighet. 

Här motiverar man det fria inträdet med att det behövs mötesplatser där alla är välkomna, så 

att sexuella trakasserier inte förblir en kvinnofråga – utan övergår till att bli en samhällsfråga.  

 

Vi valde att studera #metoo–rörelsen utifrån ett kvinnoperspektiv. #Metoo–rörelsen är en 

kvinnorörelse och de hämtade exemplen som vi har använt oss av i analysen är skrivna till 

kvinnor, för kvinnor. Vi tror att vår roll som kvinnliga uppsatsskrivare spelade en väsentlig 

roll för utfallet av studien. Likt Marx (2018), intresserade vi oss för de "svaga" i samhället 

och bedrev vår studie utifrån hur kvinnor organiserar sig för att förändra samhällets 

maktsnedfördelning. Gongaware menar att ilskan mot orättvisorna skapar en drivkraft hos den 

stigmatiserade gruppen att vilja förändra, vilket gör att medlemskapet tas på allvar (2012: 6). 

Därför tror vi att studier på #metoo–rörelsen utifrån ett kvinnoperspektiv, kan öppna upp för 

ett större material ur vilket vi kan urskilja det kollektiva identitetsskapandet i en analys.  

 

Som vi tidigare nämnt riktade vi in vårt fokus på samtalsformer på de sociala medierna 

Facebook och Instagram. Här tittade vi på inlägg och kommentarer som publicerats av 

nätverkets användare. Vår ambition var att ha en så bred ingångsvinkel som möjligt, och inte 

begränsa oss i vår granskning av materialet. Detta för att möjliggöra för en generalisering av 

materialet, men också för att kunna föra en kreativ analys av studiens utfall. Vi undersökte 

delade bilder, artiklar, evenemang, vittnesmål, statistiska data och länkar till andra, liknande 

sidor för att utreda hur medlemmarna tilltalar varandra, samt tog reda på hur andra grupper 

framställdes genom forumen. Intresset låg i att försöka urskilja vi– och dem–grupper, för att 

kunna föra vidare resonemang om hur dessa upprätthålls genom digital mobilisering. Genom 
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de samtalsformer vi tog del av på forumen, kunde vi urskilja två motsatta grupper; vi–gruppen 

bestående av kvinnor och dem–gruppen bestående av män.  

 

4.3 Utförande  

Eftersom det inte finns någon tydlig mall för hur vi skulle inhämta vårt material i enlighet 

med den netnografiska forskningsmetoden, baserades våra resultat på en fördjupad analys av 

fallstudier som gjorts inom området (Berg, 2015: 134–139). Vi valde att studera publikationer 

som gjorts på låsta Facebook–grupper och Instagram–konton. Dessa hittade vi genom att söka 

efter #metoo i applikationernas sökrutor. För att få tillträde till grupperna, ansökte vi om 

medlemskap till olika forum för #metoo–anhängare. När vi ansökte om medlemskap, var vi 

tvungna att motivera varför vi ville bli medlemmar i grupperna. Vi motiverade således inträdet 

med att vi bedriver en studie över social mobilisering, där vi använder #metoo–rörelsen som 

exempel för att kunna söka förstå hur människor kan uppleva att de är en del av en gemenskap 

genom att tillhöra en rörelse. Vi fick tillträde till ett 20-tal grupper, vilka vi inhämtade vårt 

material ifrån. De flesta av sidorna är svenska, men vi har även valt att titta på några 

internationella nätforum som arbetar med #metoo–rörelsen. 

 

Till en början, riktade vi vårt fokus på vittnesmål som gjorts under hashtaggen #metoo. Vår 

ursprungliga idé var att granska vittnesmålen, för att undersöka om det gick att urskilja en 

liknande tematik bland berättelserna. Det var först när vi började umgås med materialet, som 

vi gjorde nya upptäckter; kvinnorna använde forumen för att visa solidaritet med varandra i 

kommentarsfälten. Helt plötsligt blev kommunikationen och interaktionen medlemmarna 

emellan det centrala för hämtningen av materialet. När vi hade samlat in materialet tittade vi 

efter generaliserbara drag; vilka teman återkommer i det insamlade materialet? 

Samtalsformerna antog en liknande karaktär på samtliga forum, vilket möjliggjorde för en 

generalisering av vårt inhämtade material.  

 

När vi umgicks med materialet, gjorde vi markeringar för varje gång ett tema togs upp, och 

valde därefter ut de teman som var mest frekventa givet vår empiri. Utifrån dessa utformade 

vi en rad underrubriker i analysavsnittet, vilka vi försökte förstå genom att tillämpa begreppen 

kollektiv identitet och vi– och dem–grupper. Följande teman kom att bli bärande för vår 

analys: 

 

- Kollektivt identitetsskapande  
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- Jämlikhetsideal 

- Identifiering av motståndare 

- Inramning av vi och dem–grupper genom imperativ 

- Tillträde 

- Inkorpering 

- Stackare och skurkar 

 

Dessa teman hjälpte oss att kunna ringa in drag hos nätgemenskaperna, vilka förklarade hur 

den kollektiva identiteten konstrueras genom inramning av vi– och dem–grupper.  

 

4.4 Etiska reflektioner och vår roll som forskare 

Att använda internet som forskningsfält kräver en reflektion över de potentiella etiska 

riskerna. Samtidigt som internet erbjuder en enorm mängd information är det präglat av 

suddighet och vagt definierade aktörer; det är med andra ord svårt att veta var forskningsfältet 

börjar och slutar. Berg (2015: 128) lyfter fram ett antal internetspecifika frågor som är 

lämpliga att använda som referenspunkt när forskningsetiska överväganden för en 

netnografisk studie görs; däribland: 

 

På vilket sätt blir åtkomst till sammanhang, deltagare och data möjlig? Hur lagras, hanteras 

och representeras data? Hur studeras texter, personer, och/eller data?   

 

Material som samlats in från internet är sällan producerat för att utgöra underlag för forskning.  

Det är till exempel svårt att veta om aktörerna vars texter ska användas som material i studien, 

ska betraktas som individer eller författare. Medan individer självklart ska bli skyddade, utge 

samtycke och garanteras konfidentialitet, ska publicerade författare citeras korrekt så att 

upphovsrätten värnas.  

 

Att osynligt iaktta sociala skeenden online, kan medföra en problematik kring 

förhållningssättet till de etiska reglerna. För att förebygga denna problematik, lyfter Berg fram 

vikten av att informera undersökningsobjekt–en/et om användningen av materialet i de fält 

man hämtar empirin (Berg, 2015: 127). Detta är något som vi trodde skulle bli svårt i 

praktiken, då vi ämnade att utgå från publika uttalanden gjorda på diverse internetforum för 

sociala rörelser. Om vi nådde ut till gruppmedlemmarna och berättade om vår studie och dess 

syfte och vidare informerade dem om att vi kommer att använda oss av det material som finns 
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tillgängligt på sidan i vår studie, fanns det en risk för att de filtrerade det tillgängliga materialet 

genom att radera delar av innehållet. Detta hade i förlängningen inneburit att vi inte fick en 

sanningsenlig bild av forskningsfältet, och därmed drog slutsatser som inte stämde överens 

med det faktiska utfallet. Att hämta material från öppna Facebook–grupper och Instagram–

konton, innebar en risk i det avseende att kvinnorna skulle ha kunnat anpassa sina skriftliga 

publikationer på ett sådant sätt att de inte riskerar att provocera motståndare till rörelsen. Detta 

skulle på sikt kunna bidra till att materialet inte blev representativt för #metoo–rörelsens 

faktiska samtalsklimat bland anhängare till rörelsen. Därför valde vi att undersöka stängda 

konton på sociala medier.  Det var viktigt att ha det i åtanke, när vi samlade in vårt material 

och förde en diskussion kring utfallet.  

 

Det var väsentligt att komma ihåg att vi som forskare interagerade med medlemmarna i den 

nätgemenskap som studerades, och i så omfattande mån som möjligt, informerade om vår 

närvaro. Till de stängda kontona motiverade vi vårt medlemskap genom att vi bedrev en studie 

kring social mobilisering, och använde #metoo–rörelsen som exempel för att förstå hur 

människor kan känna en gemenskap med varandra genom att tillhöra en rörelse. Eftersom vi 

värnade om användarnas anonymitet, valde vi att undvika att nämna namn, och endast 

fokusera vår studie på deras inlägg och kommentarer. För att texterna inte skulle kunna bli 

igenkända av sökmotorer valde vi att omformulera de citerade texterna på ett sätt som vi fann 

lämpligt. Vi valde även att göra översättningar av de publikationer som vi fann på 

internationella plattformar för #metoo–rörelsen, för att vidare skydda medlemmarnas 

anonymitet.  

 

Eftersom vi som forskare interagerade med medlemmarna i de nätgemenskaper som vi 

studerat, är det viktigt att föra en vidare diskussion kring de val vi gjorde och vilken påverkan 

de hade för studien (Berg, 2015: 93–95). Därför är det av vikt att lyfta fram våra egna 

ståndpunkter i de frågor som lyfts upp i diverse forum ur vilka vi hämtar vårt material.  

 

Vår roll som kvinnliga forskare har kommit att spela en stor roll i vår hämtning av materialet. 

Detta då vi valde att ta utgångspunkt i låsta konton på sociala medier, där merparten riktade 

sig till enbart kvinnor. Eftersom vi båda var engagerade i rörelsen, och själva kunde relatera 

till den utsatthet som många av kvinnorna beskrev, tror vi att våra substantiella föreställningar 

kan ha spelat en betydande roll för studiens utfall. Vår roll som #metoo–anhängare, kan även 

ha bidragit till att vi har skaffat oss förhandskunskap i ämnet, och haft enklare att upptäcka 
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återkommande tematiker i materialet. Detta eftersom vi har varit involverade i rörelsen på 

olika sätt innan upptakten till studien. Vi menar dock – att vår roll som forskare inte har 

påverkat vår intersubjektiva hållning till studien. Detta eftersom vi har utgått från ett stort 

material, där vi har tittat på inlägg som gjorts på ett 20-tal forum under cirka ett års tid.  Utifrån 

dessa, har vi med ett öppet sinne granskat materialet för att urskilja återkommande teman, 

vilka blev bärande för vår analys. Genom arbetets gång, prövade vi en rad olika teman. Detta 

skedde genom att vi tolkade texterna i enighet med Bergs riktlinjer för hur man utformar en 

netnografisk studie (2015). Genom tolkningen av materialet, kunde vi urskilja tematiker – 

däribland att lyfta fram betydelsen av framtida generationers livsvillkor och tillskriva den 

egentillhörda gruppen positiva egenskaper. När vi umgicks med materialet, gjorde vi 

markeringar för varje gång ett tema togs upp, och valde därefter ut de teman som var mest 

frekventa givet vår frågeställning. Nya data hade inte tillfört några nya upptäckter inom 

området – en utökad materialhämtning hade endast bekräftat vad vi redan vet. Därför, menar 

vi att studien har uppnått teoretisk mättnad (Glaser & Strauss, 1967). Trots vårt tidigare 

engagemang i #metoo-frågan, tror vi att studiens resultat hade blivit detsamma vid en 

upprepad undersökning av samma karaktär, genomförd av en person med en mer objektiv 

hållning till ämnet.  

 

5. #Metoo på digitala plattformar 

5.1 Rörelsens egenskaper – en introduktion 

Efter att ha gått igenom de senaste inläggen i Facebook–forum för #metoo–rörelsen är det inte 

svårt att urskilja ett mönster. Inläggen kan ha varierande karaktär, och innefatta alltifrån 

dikter, personliga berättelser och inspirerande citat från kändisar till tips om manifestationer 

av olika slag och uppmaningar till att engagera sig i diverse protestaktioner. Inlägg och 

kommentarer präglas av en stark vi–känsla, solidaritet och ett systerskap. Wettergren och 

Jamisons (2006: 20) definition av social rörelse, som "en specifik form av kollektivt handlande 

som bygger på solidaritet och kollektiv identitet och som artikulerar en konflikt genom 

kontinuerlig interaktion och protesthandlingar", går att tillämpa på #metoo–rörelsen och dess 

forum på sociala medier. Samtidigt som samhörighet och kollektiv identitet tydligt påvisas, 

genom stödjande och kärleksfulla kommentarer och ett aktivt skapande av vi– och dem–

grupper, syftar naturligtvis grupperna till att artikulera konflikten. Många inlägg handlar om 

protestaktioner, det kan vara alltifrån traditionella demonstrationer till att tända ljus utanför 

rättegångssalar för att hedra kvinnor vars förövare inte blivit dömda. Inläggen publiceras ofta, 
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och den täta interaktionen mellan medlemmarna fungerar – oavsett om de består av 

vittnesmål, inspirerande texter, eller tips om event – som en slags påminnelse om kampen 

som behöver föras. Samtidigt har #metoo–rörelsen, likt andra sociala rörelser, en dramatisk 

karaktär som ämnar att skapa alla möjliga slags känslor bland medlemmarna (Eyerman, 

2006). Sorg och ilska över samhällets maktstrukturer blandas med glädje över att vara en del 

av en betydelsefull grupp. Med utgångspunkt i Eyermans (2006, 69) citat "Vi är här nu, vi var 

där då och vi kommer att vara tillsammans i framtiden. Vi är en rörelse", kan en förståelse 

för människors engagemang i #metoo–rörelsen skapas. De vill skapa en bättre värld för 

dagens kvinnor, dåtidens kvinnor och framtidens kvinnor – och de vet att det är möjligt 

eftersom de är starka tillsammans. 

 

5.2. Kollektivt identitetsskapande 

En kvinnas öppenhjärtiga text om hennes smärtande erfarenheter i ett av forumen får 

kommentarer som:  

 

"Du är inte ensam!", och "Var stark...Du står upp för oss alla genom det du gör. Tack för din 

kamp".  

 

En frontperson till ett av de Facebook–forum vi har granskat publicerar ett informativt inlägg, 

och får följande kommentar:  

  

"Jag är så glad att du fortfarande finns med och kan ge de nya generationerna denna kunskap 

den tidigare kampen som vi har fört". 

 

Dessa kommentarer figurerar som exempel på hur den kollektiva identiteten kan konstrueras. 

Kvinnorna som skrivit kommentarerna visar tacksamhet för författarnas kamp, och påtalar att 

de inte bara gör det för sin egen skull, utan för alla utsatta kvinnors skull. Att stärka 

gruppmedlemmar genom att publicera kommentarer som denna, skapar en vi–känsla, en 

upplevelse av sammanhang och tillhörighet, vilket på sikt förstärker den kollektiva 

identiteten. Kvinnorna i forumets gemensamma erfarenheter förenar dem.  

 

"Plötsligt fick ojämlikhet "många ansikten": i hemarbetet, moderskapet, löneskillnaderna, i 

våldet och de sexuella övergreppen, i missbruket och prostitutionen. Alltid fanns det där under 

ytan; känslan av att bli behandlad som mindre värd p.g.a. sitt kön." 



 

24 
 

 

Ovan nämnda inlägg är ett exempel på hur kvinnor enas över gränser genom sina delade 

erfarenheter med andra anhängare. Den ojämna maktfördelningen mellan könen är ett 

bestående tema, oavsett kontext. Kvinnorna för en kamp mot ett orättvist patriarkalt samhälle 

i syfte att förändra strukturella mönster och motverka att fler kvinnor utsätts för sexuella 

övergrepp. Kommentarerna är ett exempel på hur kvinnorna uppmuntrar varandra med 

stöttande kommentarer. Efter att ha delat med sig av sina berättelser, får författarna genom 

kommentarerna, bekräftelse på att de har gjort något bra. Deras smärtande erfarenheter 

kommer alltid finnas kvar, men genom att vara en del av rörelsen och gemenskapen är de 

aldrig ensamma – tvärtom är de del av något större, och deras berättelser och kamp kan hjälpa 

andra kvinnor. Coachande kommentarer stärker kvinnorna i gruppen och motiverar dem till 

att på flertalet sätt engagera sig mot orättvisorna. Så småningom etableras en "vi"–grupp, som 

ämnar att tillgodose varje individs behov av att tillhöra något större i det omgivande samhället 

(Arvidsson och Johansson, 2017: 55). Ett delat inlägg som uppmanar medlemmarna till att 

utföra protestaktioner för att visa solidaritet med de utsatta kvinnorna, erhåller följande 

kommentar: 

  

"Förut kände jag mig så obetydlig, så ensam och så sårbar i min kamp mot minnena som 

envisas med att hålla sig kvar. Men nu, nu när jag är en del av något – känner jag mig för 

första gången stark. Minnena består, men framtiden känns en gnutta ljusare. Tack vare er." 

 

Upplevelsen av att vara en del av något större, kan lindra det lidande som många av de utsatta 

kvinnorna beskriver. När människor har varit med om traumatiska erfarenheter i form av 

sexuella övergrepp, blir denna grupptillhörighet ännu mer essentiell. Individer som känner sig 

svikna av samhället och av sina relationer till andra människor, kan genom kollektivt 

identitetsskapande uppleva en känsla av sammanhang, att vara någon och ha en plats i 

tillvaron. En av anhängarna publicerar följande inlägg på ett av de låsta Facebook–kontona: 

 

"Tack för att jag inte behövde känna mig som ensam utsatt, tack för att ni backar oss, ni som 

lyckats klarat er undan, tack alla för solidariteten och kärleken.” 

 

Kvinnan som skrivit kommentaren, beskriver sig som utsatt i en grupp av andra utsatta. Den 

Facebook–grupp som vi har hämtat kommentaren ifrån, riktar sig enbart till kvinnor. Detta 

gör att vi med säkerhet kan veta att hon syftar till andra kvinnor i gruppen som har blivit 
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utsatta. Kommentaren bidrar till att förstärka den allmängiltiga bilden av kvinnan som offer 

och mannen som förövare. Indelningen av vi och dem–grupper, skapar två sammansatta 

enheter vilka upprätthålls genom ett idealiserande av den egentillhörda gruppen, och ett 

demoniserande av den andra gruppen.  

 

5.3 Inkorpering 

#Metoo–rörelsen är ett led av att kvinnor har hittat en gemensam nämnare ur vilken de har 

enats över gränser (Hearn, 2018). De offentliga vittnesmålen har spridits som en löpeld 

världen över, och inte minst kändisars uttalanden har fått särskild uppmärksamhet. Oprah 

Winfrey, som toppar listan över världens 100 rikaste och mest betydelsefulla personer inom 

mediebranschen, har genom sitt offentliga vittnesmål av sexuella övergrepp fått en enorm 

publicitet. Faktum är att listan på kändisars vittnesmål kan göras lång – i Sverige är till 

exempel Alexandra Rapaport, Carina Berg och Titti Schultz offentliggjort sina vittnesmål om 

sexuella övergrepp (Silverberg, 2017).  Kändisars vittnesmål har på sikt medverkat till att 

utvidga den allmängiltiga bilden av vem sexualbrottsoffret är – i det avseende att det har 

utsöndrat budskapet om att alla kvinnor är potentiella offer. Kvinnor har genom sina 

vittnesmål hittat ett sätt att identifiera sig med varandra; de är alla offer för de samhälleliga 

strukturer som upprätthåller patriarkatet. Detta är ett exempel på inkorpering, som innebär att 

man söker efter en gemensam nämnare ur vilken man enas över gränser (Jaffe, 2018; Hearn, 

2018; Probyn, 2004; Zarkov & Davis, 2018). 

 

En Facebook–sida som går under temat #metoo, publicerar ett inlägg ur vilket följande 

uttalande görs:  

 

"Vi vill visa omvärlden att vi är enade, oavsett vilken grupp i samhället vi tillhör".  

 

I ovanstående inlägg kan man spåra den kollektiva identitet som präglar kvinnorna som ingår 

i rörelsen. Detta är ett exempel på inkorporering, att olikartade individer förs samman. Oavsett 

vem man är eller vart man kommer ifrån, så kan man genom sina delade erfarenheter 

identifiera sig med varandra. Att kalla varandra för medsystrar och liknande förstärker 

inkorporeringen och den kollektiva identiteten.  Genom att kvinnor väljer att se till den 

gemensamma nämnaren – snarare än de faktorer som skiljer dem åt – kan de upprätthålla den 

kollektiva identiteten och organisera sig mot orättvisor. 
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5.4 Jämlikhetsideal 

Utmärkande för de inlägg och kommentarer som vi studerat bland Facebookgrupper som går 

under hashtaggen #metoo, är att de tycks inkludera andra marginaliserade grupper såsom 

HBTQ–personer, barn, personer med utländsk bakgrund med flera. Även om #metoo–

rörelsens huvudfråga är mäns våld mot kvinnor, kan man genom de offentliga publikationer 

som gjorts på nätet under temat #metoo, hävda att rörelsen är mer än så – rörelsen är en kamp 

mot det samhälleliga förtryck som genomsyrar den värld vi lever i idag. Detta visas genom 

en rad exempel, däribland ett delat inlägg där man uppmuntrar medlemmar att skriva under 

en namninsamling mot en porrfri barndom. Det lyder följande: 

 

"Tillsammans skapar vi förändring. Var med och öka tryggheten för alla barn och unga! Skriv 

under du med." 

 

 Ett annat exempel är hur en av de ledande organisatörerna till den svenska Metoo–rörelsen 

gör följande uttalande under Almedalsveckan: 

 

"Vi ser fram emot ett Almedalen fritt från Nordiska motståndsrörelsen nästa år…Tillsammans 

kommer vi fortsätta arbeta för ett samhälle fritt från sexism, sexuella trakasserier och andra 

övergrepp". 

 

En av grupperna, för antipropaganda mot Sverigedemokraterna, där de uppmanar 

medlemmarna att tänka efter en extra gång innan de röstar med följande inlägg: 

 

"Kära användare av jorden! Det gläder mig att meddela att gårdagens valomröstning endast 

var ett test. Till er, vars röster lades på ett högerextremistiskt nazistparti, ber vi er nu att 

tänka efter en extra gång. Vill du att dina kommande generationer ska kunna växa upp i en 

värld där man inte få gifta sig med vem man vill och blir behandlad utifrån sitt kön/sin 

hudfärg? Om inte, vädjar vi till er att rösta för mänskligheten. Våga vägra SD!". 

 

Förutom föregående exempel, är delningar av Prideparader ett vanligt förekommande tema 

bland Facebookgrupper som berör #metoo–rörelsen. Ovanstående publikationer visar att 

#metoo-rörelsen tar ställning mot såväl sexism och sexuella trakasserier som rasism, 

homofobi och inskränkningar av barns rättigheter. Inläggen präglas av en stark solidaritet 
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mellan marginaliserade grupper. Detta ger uttryck för det jämlikhetsideal som inläggen 

genomsyras av. 

 

#Metoo–rörelsen kan således betraktas som ett forum, vars publikationer i form av inlägg och 

kommentarer genomsyras av ett jämlikhetsideal (Jönsson, 2015: 13). Detta jämlikhetsideal, 

är grundstenen för uppbyggnaden av den kollektiva identiteten vilken utsänder budskapet om 

människans lika värde. Kvinnor använder den röst de har tillförskaffat sig genom 

medlemskapet i #metoo–rörelsen, genom att inte bara att driva frågan om mäns sexuella våld 

mot kvinnor, utan också ifrågasätta det strukturerade förtrycket mot barn, HBTQ–personer, 

personer med utländsk bakgrund med flera. #Metoo–rörelsen skulle således även kunna 

sammanfattas som marginaliserade gruppers ifrågasättande av den samhälleliga hierarkin.  

 

5.5 Identifiering av motståndare 

Ett inlägg på ett Instagram–konto för utsatta kvinnor lyder: 

 

"Kontot är privat igen. Jag kunde ha det öppet i fyra timmar. Kontot genomsyrades direkt av 

snubbar som stöttar snubbar och skuldbeläggande av kvinnor som blivit utsatta för sexuellt 

våld. Nu har jag det svart på vitt. Jag ska aldrig mer låta vår trygga plats vara öppen igen".  

 

Här visar författaren att hennes konto ska vara en trygg plats för vi–gruppen, och att dem–

gruppens närvaro inkräktar på de utsattas territorium. För att upprätthålla vi–gruppens 

kollektiva identitet, anser hon att deras forum måste vara stängt för dem–gruppen, så att de 

inte har möjlighet att bete sig illa – vilket de sannolikt kommer göra. Detta vi– och dem– 

tänkande blir ett sätt att, som Arvidsson och Johansson (2017: 66) beskriver, stärka 

upplevelsen av det egna sammanhanget. Grupptillhörigheten blir viktigare för människors 

identitet när det finns en tydlig kamp mellan gott och ont, och tydliga motståndare pekas ut. 

Människor känner en stolthet i att tillhöra "den goda sidan", och föra en kamp mot den ondska 

som motparten karaktäriseras av. Detta utspelar sig i tron om att det kommer leda till bättre 

livsförhållanden för kommande generationer. När dem–gruppen tydliggörs skapas ofta en 

stereotypisering av dess medlemmar. Här beskriver man männen i dem–gruppen som 

skuldbeläggande, opålitliga, och som några som skapar otrygghet i forumet. Den kollektiva 

identiteten är även tydlig i dem–gruppen, där männen försvarar varandra för de påstådda 

övergreppen och utgår från att kvinnorna ljuger eller har sig själva att skylla.  
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Med formuleringen "Nu har jag det svart på vitt" skulle författaren kunna syfta på att hon, 

genom att låta kontot vara öppet, trodde att männen skulle bete sig illa, vilket de också gjorde. 

Det framgår inte av inlägget hur många män som skrev skuldbeläggande kommentarer. Det 

kan ha funnits män som inte stöttade varandra eller var skuldbeläggande mot kvinnor, 

kommentarer som författaren i så fall har ignorerat i sitt inlägg. Oavsett om 25 % eller 100 % 

av kommentarerna var skuldbeläggande är en tydlig demonisering av dem–gruppen tydlig och 

formuleringen “nu har jag det svart på vitt” fungerar som "vad var det jag sa?" –  jag trodde 

att männen skulle bete sig illa och det gjorde dem också. Därför är de inte välkomna längre.  

 

Genom att skribenten utesluter dem–gruppen samtidigt som hon påtalar deras negativa 

egenskaper – att de stöttar varandra och skuldbelägger kvinnor – förstärks vi–gruppen och 

den kollektiva identiteten. Det fungerar som ett ställningstagande och en tydlig identifiering 

av motståndare. Dessa män är fienden och kvinnorna inom gruppen visar en nolltolerans för 

deras kommentarer genom att utesluta dem helt och hållet.  

 

Män beskrivs på flera sätt som en sammansatt enhet i de Facebook–grupper som vi har 

undersökt. Här kan vi ta del av ett inlägg som publicerats under följande rubricering: 

 

"Jo pojkföräldrar, det finns faktiskt saker ni kan göra för att minska risken att era söner gör 

sig skyldiga till sextrakasserier eller övergrepp." 

 

Ovanstående inlägg är ett resultat av den till synes utvidgade synen på sexualbrottslingen. 

Författaren ger uttryck för att alla pojkar är potentiella förövare. Eftersom att inlägget enbart 

fokuserar på det manliga könet, kan man dra slutsatsen att det finns en homogeniserad bild av 

mannen som förövare. Denna bild bidrar till att identifiera motståndarna till rörelsen, och på 

så sätt även upprätthålla skiljeväggen mellan vi– och dem–gruppen. 

 

5.6 Inramning av vi och dem–grupper genom imperativ  

Ett inlägg på ett av de stängda nätforumen inlägg lyder: 

 

"...Samhället har gett tillräckligt med ursäkter för dessa äckliga svin seriöst NU RÄCKER 

DET! Nu är det dags att visa att vi modiga kvinnor inte tar någon skit, aldrig mer! Anmäl, 

stäm, protestera, ordna besöksförbud, kämpa för din rättvisa, för det är dags för 

förändring...Det är dags att krossa patriarkatet, för oss och kommande generationer". 
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Inlägget ovan är ett exempel på hur inramningen av "vi– och dem"–grupper går till. Skribenten 

skriver "vi modiga kvinnor", vilket är ett sätt att glorifiera en grupp människor –kvinnor i 

allmänhet och kvinnor i #metoo–rörelsen i synnerhet, genom att tillskriva dem en positiv 

egenskap – mod. Samtidigt skapar skribenten en tydlig dem–grupp när hon skriver om 

"äckliga svin", vilket syftar till män som har begått sexuella övergrepp. Hon beskriver hur 

samhället har svikit kvinnorna genom att ursäkta de "äckliga svinen", därmed belyser hon hur 

vi–gruppen är förtryckt. När människor inom en viss grupp känner sig förtryckta och målar 

upp tydliga motståndare och fiender blir gruppens gemenskap förstärkt (Arvidsson och 

Johansson, 2017: 59). Nedanstående följer en kommentar till ett inlägg om #metoo–rörelsen 

på ett låst Instagram–konto: 

 

"Kvinnor och barn tvingas dagligen att hantera män som skickar bilder på sina kön, hotar, 

stalkar, trakasserar, inte låter en göra sitt jobb, träna, dricka öl med sina vänner osv. Det är 

i detta sammanhang irrelevant att prata om att kritiken inte riktar sig åt alla män, när 

majoriteten av alla kvinnor låter sig begränsas p.g.a. dessa män." 

 

Gruppgemenskapen – och det tydliga utpekandet av vilka motståndarna är – blir extra tydlig 

när dem–gruppen demoniseras genom att de beskrivs som äckliga svin som begränsar kvinnor 

i deras vardag. Den förstnämnda författarens användning av imperativ såsom "anmäl, stäm, 

protestera" och så vidare har syftet att skapa viljekraft bland gruppmedlemmarna; att inte låta 

sig förtryckas, och att slåss för att bekämpa motståndare och fiender i dem–gruppen. 

Författaren till inlägget vill visa en stigmatiserad grupp att de har möjligheten och makten att 

bygga sin historia, och att kommande generationer kommer att tacka dem för det. Om varje 

kvinna som läste inlägget skulle motiveras av imperativen och anmäla sin förövare, skulle det 

på sikt leda till att maktstrukturerna mellan män och kvinnor minskar, att den så kallade 

tystnadskulturen försvinner och att patriarkatet krossas. Den sistnämnda författaren, söker 

genom sin upprörda text få folk att förstå att de könsliga maktstrukturerna medverkar till att 

kvinnors vardag begränsas. Vikten av att anmäla, ges särskild tyngdpunkt i det förstnämnda 

exemplet. Genom de exemplen som ges kan man utläsa en indelning av två motsatta grupper 

– kvinnor och män. När patriarkatet krossas finns inga vi– och dem–grupper längre – könen 

kommer leva i harmoni med varandra och visa ömsesidig förståelse och respekt. För att 

motivera kvinnorna att försöka nå detta drömlika scenario ytterligare är benämningen 
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"kommande generationer" essentiell. En föregående citerat stycke redogör för hur kvinnorna 

motiveras genom att försöka ge kommande generationens kvinnor bättre livsvillkor. 

 

"Jag är så glad att du fortfarande finns med och kan ge de nya generationerna denna kunskap 

den tidigare kampen som vi har fört". 

 

Kvinnorna kanske inte kommer uppleva ett icke patriarkalt samhälle under sin livstid, men 

deras barn och barnbarn kanske kan göra det – och för deras skull är det viktigt att fortsätta 

kämpa.  

 

 

5.7 Vem får tillträde? 

Det är intressant att studera vem som får inträde till #metoo–forumen, vem som utesluts, och 

hur det kan förstås i termer av kollektiv identitet och vi– och dem–grupper. Många av dessa 

grupper har tagit avstånd till att inkludera män i nätgemenskapen. Följande exempel är 

hämtade ur Facebook–forum som endast riktar sig till kvinnor: 

 

"Det här är en supportgrupp för endast kvinnor. Alla som söker medlemskap, och inte är 

kvinnor, kommer att bli nekade." 

 

”#Metoo–rörelsen är en rörelse av kvinnor, till kvinnor. I syfte att skydda användarna i 

gruppen, har vi valt att helt exkludera män från sidan. Detta för att kvinnor skall kunna prata 

fritt om deras erfarenheter, utan att riskera att råka illa ut.” 

 

”Vi kvinnor måste hålla ihop för att föra vår kamp. Vi behöver en plats där vi kan känna 

trygghet och stöd. Därför riktar sig denna grupp endast till kvinnor. Vi hoppas att ni 

respekterar vårt beslut.” 

 

Andra grupper har en betydligt mer öppen hållning i sin beskrivning:  

 

”För att nå jämställdhet räcker det inte att vi kvinnor för kampen, utan alla måste engagera 

sig. Därför riktar sig denna grupp till ALLA som ställer sig emot sexuella trakasserier.” 
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"Om du är man, kvinna, eller tillhör ett annat kön, är du välkommen att dela med dig av 

berättelser, visa stöd, dela idéer, och få kunskap." 

 

Istället för att tydligt skapa en vi– och en dem–grupp, vill administratörerna i de sistnämnda 

grupperna skapa en plats där alla är välkomna. Den ena administratören tydliggör även att 

människor med annan könstillhörighet, även kallade icke–binära, är välkomna – vilket de 

andra grupperna inte för en diskussion kring. #Metoo–rörelsens syfte är enligt Zarkov och 

Davis (2018, 6) att lyfta fram maktstrukturerna mellan könen som möjliggör att dessa sexuella 

övergrepp sker utan vidare konsekvenser för förövaren. Istället för att tro att mäns närvaro 

ska ge uttryck för dessa maktstrukturer, menar administratörerna att de också ska kunna dela 

berättelser och ta del av kunskapen. När män har möjlighet att komma med stödjande 

kommentarer till våldsutsatta kvinnor, eller kanske själva berätta om övergrepp som de blivit 

utsatta för, blir vi– och dem–grupperna försvagade. Att män är välkomna gör att de inte längre 

ses som motståndare eller fienden. Gruppen präglas istället av solidaritet över könsgränserna.  

 

Grupperna ovan beskriver #metoo som en kvinnokamp, samtidigt som män påstås stötta 

varandra och skuldbelägga kvinnor. Därför släpps de inte in, administratörerna litar helt enkelt 

inte på deras intentioner. Här – litar administratörerna på att männens intentioner är goda, att 

de har mycket att tillföra gruppen och att deras deltagande gör att rörelsen växer sig starkare.  

 

Abiala och Hernvall (2013) beskriver hur likhet underlättar kollektivt identitetsskapande. När 

gruppmedlemmar har samma kön, etnicitet, sexualitet och ålder konstrueras det kollektiva 

identitetsskapandet enklare. Detta kan vara en ytterligare förklaring till varför vissa av 

grupperna utesluter män, de tror att solidariteten mellan kvinnor blir starkare utan dem. I 

gruppen där män tillåts, kan den kollektiva identiteten konstrueras genom andra likheter 

såsom politiska ställningstaganden och ålder. I Fjellman, Gustafsson och Rosén Sundströms 

studie (2018, 311), konstateras det att ungdomar kan vara ointresserade av politik i allmänhet, 

men vara redo att mobiliseras i nätverksbaserade rörelser, när de brinner för en politisk fråga. 

Män och kvinnor som befinner sig i samma ålder och brinner lika mycket för en reformerad 

sexualpolitik, kan alltså uppleva många likheter och därmed konstruera en kollektiv identitet. 

Samtidigt är gruppens allmänna åskådning att kunskap skapas genom att dra nytta av 

varandras olikheter och varierande erfarenheter utifrån könstillhörighet. När sexuellt våld 

beskrivs som ett kollektivt samhällsproblem som berör alla kvinnor och män, och som det 
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krävs ökad medvetenhet för att ändra på, behövs mötesplatser där alla är välkomna (Zarkov 

& Davis, 2018; Jaffe, 2018). 

 

5.8 Stackare och skurkar 

Sahlin söker genom begreppen stackare och skurk förklara varför somliga blir betraktade som 

offer, medan andra blir utsedda till syndabockar. De som blir betraktade som stackare, anses 

vara berättigade olika former av samhälleligt stöd, medan de som blir utsedda till syndabockar 

blir nekade samhälleligt stöd. Detta eftersom stackare anses vara i en hjälplös situation; deras 

handlande betraktas som ansvarsbefriande till skillnad från skurkar vars handlingar tillskrivs 

en hög grad av egenansvar (Sahlin, 1994). Genom att tillämpa ovanstående begrepp på vi och 

dem–grupper, kan vi föra en diskussion kring hur samtalsformerna har sett ut för respektive 

grupp.  

 

#Metoo–rörelsen karaktäriseras av två grupper. Vi–gruppen utgörs av kvinnor vilka betraktas 

som offer för de samhälleliga strukturer som upprätthåller patriarkatet. Dem–gruppen består 

av män vilka betraktas som förövare i det avseende att de gynnas av de patriarkala strukturer 

som präglar vårt samhälle och på ett systematiskt sätt hävdar sin hierarkiska maktposition, 

genom att undertrycka den grupp som agerar motpol till sin egen tillskrivna – i detta fall; 

kvinnor. Kvinnor har genom #metoo–rörelsen kunnat få stöd, och vidare kunnat ge stöd till 

sina medsystrar. Rörelsens genomslagskraft har lett till att ideella krafter har slagits samman 

och riktat hjälpinsatser till de drabbade genom en rad olika tillvägagångssätt; däribland 

samtalsgrupper, fackeltåg och föreläsningar. De möten som arrangeras i syfte att sprida 

budskapet vidare, kan beskrivas som anpassade forum ur vilka medlemmarna kan känna 

solidaritet med varandra och därmed stärka den kollektiva identiteten inom gruppen.  

 

Kvinnorna, som här utgör rollen som stackare blir betraktade som offer utifrån den mening 

att samhället avslår det sexuella våldet som resultat av deras individuella handlingar, utan 

snarare betraktar det som en följd av männens verk. Man kan genom de många stödinsatser 

som satts in, utläsa en slags underliggande moral, som gör att anhängare till rörelsen känner 

empati för de utsatta kvinnorna. Männen, som här figurerar rollen som skurkar blir betraktade 

som förövare. Tyngdpunkten ligger här i hur samhället skall stoppa dem från att återfalla i 

sexuella brott. Genom att samhället betraktar kvinnor som offer och män som förövare, 

reproduceras de stereotypiska könsrollerna; kvinnor förblir underordnade män. Många 

kvinnor försöker slå ifrån sig offerrollen på de olika Facebook–sidor vi har tittat på genom att 
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titulera sig som krigare. Som avslutningsfras på ett vittnesmål som går under temat #metoo, 

skriver en medlem följande: 

 

"Jag valde inte att bli utsatt för sexuella övergrepp, men jag valde att anmäla." 

 

I ovanstående exempel kan man se hur kvinnan försöker ta tillbaka rätten till hennes egna val 

– istället för att påvisa den hjälplöshet som präglar synen på den utsatta kvinnan genom att 

tillskriva henne offerrollen. Genom att betrakta offret som krigare snarare än offer, betonar 

man vikten av den egna handlingskraften för att skapa förändring – vad kan vi göra för att 

förändra vår nuvarande position i samhället och bekämpa det sexuella våldet? Genom att 

kvinnor väljer att inte falla offer för det patriarkatet – utan snarare bekämpar det, kan man 

utläsa ett slags försök till att tillförskaffa sig makt och därmed skapa ett alltmer jämställt 

samhälle. 

 

 

6. Summering 
Vårt syfte med denna studie har varit att beskriva och analysera hur social mobilisering går 

till med hjälp av digital teknik, genom att använda #metoo–rörelsen som fallstudie. Vi har 

använt oss av netnografisk metod, och bedrivit en analys av inlägg på stängda forum för 

#metoo–rörelsen på Facebook och Instagram. Vi har intresserat oss särskilt för hur 

samtalsformerna har sett ut på de olika forumen, samt hur den kollektiva identiteten 

konstrueras genom dessa samtalsformer. Efter genomförd analys kan vi konstatera att digital 

mobilisering utgörs av gemenskap och solidaritet online. Interaktionen är tät och samtalen 

handlar om kampen som behöver föras, tillsammans med individuella vittnesmål, stöd och 

kärlek. Detta konstruerar en stark kollektiv identitet.  

 

En bärande tematik genom analysen har varit hur "vi" konstrueras. Vi–gruppen består av 

kvinnor som är verksamma inom #metoo–rörelsen och ännu oengagerade kvinnor. De 

verksamma kvinnorna innefattas av kvinnor som har delat med sig av personliga vittnesmål, 

och som genom diverse protestaktioner demonstrerat mot sexuellt våld och/eller gett sitt stöd 

åt andra kvinnor i gruppen (de så kallade medsystrarna). Stödet demonstreras genom 

kärleksfulla kommentarer, gilla–markeringar och så vidare. Kvinnorna beskriver sig själva i 

positiva ordalag, ofta tillskriver de sig glorifierande egenskaper som "stark" och "modig". De 
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påminner ständigt varandra om den viktiga kampen som måste föras. Det är en kamp för alla 

kvinnors skull, mot ett samhälle som alldeles för länge har blundat för sexuellt våld, låtit 

förövarna gå fria och inte gett kvinnorna upprättelse, ibland har de till och med skuldbelagts. 

Men istället för att tillskriva sig en offerroll, vill kvinnorna slåss för ett bättre samhälle att 

leva i; för dem och för kommande generationer.  

 

Kvinnorna inom rörelsen vill att så många som möjligt ska engagera sig, för att öka 

möjligheten att kunna skapa politisk skillnad. Därför talar de alla världens kvinnor, inte bara 

de som är engagerade i rörelsen. Alla kvinnor betraktas som medsystrar och jämlikar, 

eftersom alla kvinnor, på grund av sin könstillhörighet, utstår en ökad risk att utsättas för 

sexuellt våld. Syftet med #metoo–rörelsen är att belysa sexuellt våld och kvinnoförtryck, och 

aktivisterna vill få kvinnor att relatera, känna samhörighet och systerskap – och motiveras till 

att engagera sig mot de patriarkala orättvisorna. Det talas också om ansvar för kommande 

generationer – att tala med sina söner om jämställdhet och sexualitet till exempel. 

Kvinnorna har förenats trots många olikheter. De kommer från olika länder, har varierad 

klasstillhörighet, etnicitet och ålder. Det är deras könstillhörighet som förenar dem, och det 

är könstillhörigheten som har gjort dem stigmatiserade i samhället. De beskriver ett patriarkalt 

samhälle där sexuellt våld ständigt pågår utan att förövaren får lämpliga konsekvenser, vilket 

de alla har personliga erfarenheter av. Kvinnorna vill ha ett jämlikt samhälle, utan sexism, 

rasism och annan slags diskriminering. 

 

Vad tycker kvinnorna att de borde göra? De borde protestera. Den största protestaktionen 

skedde hösten 2017 när enormt många kvinnor, genom sociala medier, berättade att de blivit 

utsatta för någon form av sexuellt våld. Varje berättelse är lika viktig, och kvantiteten av 

individuella röster syftar till att belysa hur stort samhällsproblemet är. Kvinnorna påminner 

ständigt medlemmarna på forumen om att kampen måste fortsätta, att de aldrig ska ge upp 

utan fortsätta protestera. De uppmanas delta i diverse protestaktioner, i form av 

demonstrationer och manifestationer. 

 

Med ett "vi", uppstår även ett "dem". Dem–gruppen utgörs naturligtvis av männen. Männen 

förenas, precis som kvinnorna, genom sin könstillhörighet. Oavsett klasstillhörighet, etnicitet, 

ålder och andra bakgrundsvariabler betraktas alla män som opålitliga, otrygga och potentiella 

förövare. Det patriarkala samhället har gjort att pojkar har växt upp med normer att förhålla 

sig till, normer som tillåter kvinnoförtryck. I alla tider har männen strukturellt och 
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systematiskt diskriminerat kvinnor, utan att få rimliga konsekvenser. I motsats till kvinnorna 

som benämns som modiga och starka, benämns männen som svaga offer för macho–kulturen 

och det patriarkala samhället. Män som på olika sätt är förövare benämns med demoniserande 

och nedlåtande uttryck som "svin" eller "skurkar". Att benämna männen enligt liknande 

ordalag, blir ett sätt för kvinnorna att sluta se sig själva som offer och ta tillbaka makten, 

samtidigt som deras kollektiva identitet förstärks. 

 

Det finns också en annan typ av män, som är positiva till #metoo–rörelsen och i vissa fall vill 

engagera sig i den. Här har aktivisterna delade meningar. I somliga forum nekas de inträde, 

med motiveringen att #metoo är en kvinnokamp som män inte tros kunna förstå eller relatera 

till. I andra forum välkomnas de, med motiveringen att de bör få ta del av kunskapen och 

diskussionerna som sprids. Eftersom att majoriteten av de grupper som vi har studerat har valt 

att exkludera alla män från gemenskaperna, har vi valt att utgå från alla män som tillhörande 

i dem-gruppen. Vi menar dock, att männen – trots könstillhörighet, kan betraktas som 

tillhörande vi–gruppen genom att dela likheter med kvinnor i form av politiska åsikter, 

erfarenheter och ursprung.  

 

7. Diskussion 
Med utgångspunkt i vår hypotes om att rörelseaktivism alltid genomsyras av en stark 

solidaritet och vi–känsla medlemmarna emellan, vilket på sikt möjliggör kollektivt 

identitetsskapande och främjar en rörelses tillväxt, har vi med hjälp av #metoo–rörelsen som 

fallstudie studerat hur digital mobilisering går till. Materialet genomsyras av en stark 

solidaritet, kvinnorna emellan. Den kollektiva identiteten upprätthålls genom kvinnornas 

förmåga att identifiera sig med andra anhängare med liknande erfarenheter. Sociala medier 

har kommit att bli en plattform ur vilken kvinnorna kan dela med sig av sina erfarenheter och 

ge stöd till varandra. Forumen används även i syfte att uppmana anhängare till att engagera 

sig på diverse sätt. Anhängarna i rörelsen beskriver #metoo som en rörelse av kvinnor, till 

kvinnor. Många av de Facebookgrupper som vi har valt att undersöka har valt att exkludera 

män från forumen. Detta med bakgrund i att män är överrepresenterade i det sexuella våld 

som kvinnorna ger uttryck för i deras vittnesmål. #Metoo-rörelsen har förefallit som en 

adekvat fallstudie, då vi tror att den till stor del speglar en tydlig samhällsutveckling. Politiska 

protester har till allt större del flyttats från gatorna, till människors datorer och smartphones. 

Kvantiteten av människors individuella vittnesmål, har haft syfte att belysa problemets 
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storhet. Människors mod till att berätta om personliga, ofta traumatiska erfarenheter på sociala 

medier, motiveras dels av en kärleksfulla, stöttande samtalsformer online vilket utgör en 

upplevd kollektiv identitet. Men det motiveras också av den starka viljan att bekämpa 

förtrycket och orättvisorna - samt att ta tillbaka makten från förövarna - männen. 

 

Syftet med denna studie var alltså att beskriva och analysera hur social mobilisering går till 

med hjälp av digital teknik, genom att använda #metoo–rörelsen som fallstudie. Resultatet 

visar att digital mobilisering är beroende av en rörelses förmåga att engagera människor och 

få dem att känna att de är en del av en gemenskap. Detta sker genom en rad olika 

tillvägagångssätt; däribland kollektivt identitetsskapande, identifiering av motståndare, 

inramning av vi– och dem–gruppen genom imperativ, inkorpering, uteslutande av 

bortavarande grupper och tillskrivningar av "gott" och "ont". Syftesformuleringen har bidragit 

till att vi har kunnat förhålla oss fritt till materialinsamlingens olika fynd, och därmed kunnat 

presentera en kreativ analys som bygger på iakttagelser från internetbaserade forum. Analys-

avsnittet besvarar steg för steg studiens frågeställning. Detta sker genom att vi redovisar för 

resultatet i tematiska ingångar, vilka blir bärande för resultatredovisningen. 

 

Den netnografiska undersökningsmetoden har varit användbar för att bedriva studier på 

internetbaserad interaktion. Metodanvändningen har bidragit till att vi har fått 

förstahandsinformation i hur social mobilisering går till på internetbaserade forum för 

#metoo, samt underlättat för att bedriva en kreativ materialinsamling. Vi har genom vår 

tolkning av materialet, själva ringat in tematiska ingångar vilka behandlar vår ursprungliga 

frågeställning. Den netnografiska undersökningsmetoden är av kvalitativ art, vilket har öppnat 

upp för en fördjupad förståelse av fältet. Detta har gjort att vi har kunnat visa en fördjupad 

förståelse av undersökningsobjektet. Netnografins otydliga riktlinjer, gjorde det svårt att 

avgöra hur stort material vi skulle basera vår studie på, samt hur många fynd vi skulle redovisa 

för i analys–avsnittet. Detta gjorde att vi fick anpassa vår materialinsamling efter 

frågeställningen; har vi täckt in de mest frekventa tematikerna genom vårt insamlade material? 

Vi har genom studiens gång, fått gå tillbaka i materialet och leta efter nya fynd, för att försäkra 

oss om att undersökningen ger prov på teoretisk mättnad. 

 

Studien kan jämföras med Gerbaudo och Trerés studie på den arabiska våren (2015). Arabiska 

våren är likt #metoo-rörelsen ett samtida exempel på digital mobilisering. 

Rörelsemedlemmarna engagerade sig likt #metoo-anhängarna på reella och virtuella 
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plattformar. De aktivister som endast visade sitt engagemang på digitala plattformar, hävdar 

Gerbaudo och Trerés, ha spelat en viktig roll för rörelsen i det avseende att de visade stöd till 

övriga medlemmar. Detta stöd, gjorde att demonstranterna motiverades till att fortsätta föra 

sin kamp. Vår studie, visar att stöttande kommentarer genom interaktion på internetbaserade 

forum, är ett bärande inslag för samtidens sociala mobilisering. Stödet bekräftar att de som 

valt att engagera sig har gjort något bra, och motiverar dem till att fortsätta kämpa mot 

orättvisor. Samtidens sociala rörelser, oavsett vilka politiska frågor de brinner för,  tycks alltså 

agera på likartade sätt - och den arabiska våren förefaller som ett adekvat bevis på att sociala 

medier är ett kraftfullt instrument för att skapa politisk skillnad.  

 

Vår studie baseras på de publikationer som gjorts av #metoo–anhängare på diverse nätforum. 

Det lämnar utrymme till att undersöka motståndsrörelser till #metoo, och se ifall den 

kollektiva identiteten konstrueras på ett likartat sätt. Det hade även kunnat vara av intresse, 

att undersöka öppna nätforum för att se ifall man hade kunnat hitta några exempel på 

interaktion som gjorts mellan anhängare och motståndare; hur yttrar sig samtalsklimatet dem 

emellan? En sådan studie hade lämnat utrymme för en mer nyanserad bild av upprätthållandet 

av vi och dem–grupper. Detta, då det undersöker ämnet ur ett relationellt perspektiv; vad 

händer i interaktionen mellan dessa? 

 

När vi samlade in artiklarna till vår kunskapsöversikt i fältet, utgick vi från nyligen publicerat 

material. Detta, eftersom det görs ständiga framsteg inom tekniken, och vi ville utföra en 

studie som kändes aktuell. Vi utgick från artiklar som berörde forskning på digital 

mobilisering, där vi valde att titta på diverse kvinnorörelser. Vi försökte hitta svenska studier 

som gjort inom området, men hittade inga och valde därför att utgå från internationella studier 

i vår forskningsöversikt. Trots att #metoo–rörelsen är en internationell rörelse, ser 

engagemanget i rörelsen olika ut baserat på var i världen man befinner sig. I Sverige har 

#metoo–rörelsen haft särskilt stor inverkan, vilket kan förklaras med att vi har kommit långt 

i frågor som berör jämställdhet. Detta skulle kunna påverka resultatet, i det avseende att 

forskningsöversikten brister i förmågan att förklara hur forskningsläget ser ut i ett relativt 

jämställt land som Sverige. Kanske finns det olikheter i hur man organiserar sig emot 

orättvisor som kan knytas an till landets grad av jämställdhetspolitik? Genom vår framtagna 

studie hoppas vi kunna fylla en kunskapslucka genom att beskriva och analysera digital 

mobilisering i en svensk kontext.  
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Vid insamlingen av materialet hade vi ingen klar bild av vad vi ville studera, mer än att vi 

ville tillämpa begreppet kollektiv identitet för att söka förstå människors engagemang i 

rörelser, samt ta ut en generaliserbar mall för rörelsens processer. Därför, var vårt material till 

en början väldigt spretigt. Under studiens gång, har vi försökt att sortera och reducera vårt 

material på ett sådant sätt, att det har gått i linje med undersökningens syfte och 

problemformulering. Vi tror att materialinsamlingen hade gått smidigare, om vi hade använt 

oss av ett mer strukturerat tillvägagångssätt. Om vi hade plockat ut teman från det hämtade 

materialet vid ett tidigare skede, så hade det förmodligen varit enklare att välja ut bra exempel 

som redogör för materialhämtningens olika fynd. Det finns dock en risk för att 

kategoriseringarna hade kunnat styra materialet på ett sådant sätt, att vi hade kunnat missa 

information av betydelse. 

 

Vid studiens start, hade vi som målsättning att urskilja en process för hur rörelser uppstår. Vår 

ambition var att hitta en process, som var generaliserbar i diverse politiska rörelser. Därför, 

tittade vi på en rad olika artiklar och böcker som berörde ämnet rörelseaktivism. Under 

studiens gång, växte ett brinnande intresse för #metoo–rörelsen; hur kunde den bli så stor? 

Detta intresse resulterade i att vi under studiens gång, ändrade vårt syfte och vår 

problemformulering. Vi valde att ta utgångspunkt i hur den kollektiva identiteten konstrueras 

i politiska rörelser med #metoo–rörelsen som fallstudie. Om vi hade följt vår ursprungliga 

idé, så hade vi förmodligen använt oss av en kvantitativ forskningsmetod för att inhämta vårt 

material. Detta eftersom vårt intresse låg i att generalisera materialet. Vi hade även behövt 

läsa in oss på ett bredare material, för att kunna övertyga läsare om att vår slutsats är baserad 

på ett omfattande material, och därmed håller för generalisering.  

 

Vi tror att rörelser skapas som ett försök att uppnå rättvisa. En rörelses framväxt är beroende 

av hur omfattande samhällsproblemet är; desto fler människor som kan identifiera sig med 

orättvisorna, desto större är chansen för att rörelsen får spridning. Därför, består aktivister 

ofta av stigmatiserade grupper i samhället. Idealet om ett jämlikt samhälle har funnits sedan 

århundraden tillbaka. Frågan är om vi någonsin kommer nå total rättvisa? Vad vi säkert vet 

genom att titta på historiens lopp, är att rörelser kommer att formas så länge det finns 

orättvisor. Vad vi också vet, är att #metoo–rörelsen aldrig hade blivit så stor om det inte vore 

för internet. Det går att utläsa en ökande trend, där människors politiska engagemang har 

flyttats från den reella till den virtuella världen. Cybervärlden har kommit att betraktas som 

en integrerad del av människans liv. Människan använder sig av sociala medier för att 
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kommunicera, ta del av kunskap, sprida kunskap och ingå i gemenskaper. Många av de 

aktiviteter som tidigare skedde i den reella världen, har förflyttats till cybervärlden. Bland 

dessa ingår det politiska engagemang som yttrar sig i olika typer av rörelser som formas på 

internet. Vi tror därför, att vår studie kan vara ett viktigt bidrag till forskningsområdet, trots 

att det finns mycket kvar att lära inom fältet. 
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