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ABSTRACT 
“A meme says more than a thousand words” 

Memes as means of creating opinion in the hands of online feminism  

Drawing upon the opportunity that the Internet and social  media provides anyone with internet 

access to create, consume, publish and produce digital content, this study aims to examine one of 
the new means of communication. In today’s digital society creating content and communicating 

across boarders is easier than ever, but actually getting the point across is not – with an evergrowing 

number of posts, users and sites there is a struggle close the gap between posting a message and 
actually having it noticed.

This study examines memes – normally seen as easily understood jokes – as means of accessible 
and simplistic communication by qualitatively examining fifteen feminist memes on Twitter. The 

study  aims  to  see  what  the  memes  are  conveying  in  means  of  social  criticism  and  feminist 

orientations, their relation to the online feminist discourses and, lastly, explore the memes’ potential 
role in the political sphere.

The theoretical  framework firstly explains memes in relation to Henry Jenkins’ participatory 
culture, Lawrence Lessig’s remix culture and relates memes to the political sphere based on both 

Limor Shifman’s meme theory and the two theories mentioned above. Secondly, first-, second- and 

third-wave  feminism  is  introduced  along  with  radical  feminism  and  the  feminist  concept  of 
sisterhood. Lastly, the social constructivism sets the groundwork for the study’s choice of method; 

critical discourse analysis.
The critical discourse analysis is used in a modified version along with the ‘verbal-visual unity’; 

a method designed to take the memes structure – the combination of text and images – into account. 

These  methods  are  used  to  identify  themes,  connotations,  modality,  interdiscursivity,  social 
criticism and the feminist orientation of the memes.

The result reveals that there are four main points of social criticism emphasized in the memes; 
regarding body norms, regarding belittling of women’s opinions and actions, regarding patriarchal 

structures and regarding men in general. The main feminist orientation visible in more than half the 

memes is  radical  feminism,  while  second-wave feminism is  visible  in  a  third.  Meanwhile,  the 
memes’  relation  to  the  feminist  discourses  varies;  smaller  discourses  have  low  levels  of 

interdiscoursivity, while the main discourse for online feminism show high levels. The study shows 
that memes’ – potential – roles in the political sphere are as means of spreading opinion, as ways of 

constituting new norms in a new reality, and as means of shifting the structures of power in society.
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1 INLEDNING
“… a mix of images and sounds make its point far more powerfully than any eight-hundred-
word essay in the New York Times could.” – Lawrence Lessig (2008:74)

I dagens digitala värld, med sociala medier och det enorma informationsflödet, är tröskeln för att 

fånga användare och konsumenters uppmärksamhet och intresse väldigt hög. I en studie från 2005 

visade resultaten att mer än 75 procent av alla filer på internet endast visades i 10 sekunder eller 

mindre (Weinreich et al., 2008:18). I och med den digitala världens utökning under de senaste tio 

åren, med det enorma utbudet av medier, plattformar och sociala medieinlägg, är det svårt att tro att 

denna tidsmarkör ökat – snarare tvärtom.

De sociala medierna skapar plattformar där utsagor som utmanar och motsäger dominerande 

maktstrukturer  i  den  kulturella  världen  kan  förändra  dessa  strukturer  (Jenkins,  2006:555),  men 

sociala medier bidrar också till svårigheten att skapa innehåll som faktiskt når fram. I en värld där 

uppmärksamhet  mäts  i  sekunder  behövs därför  en medieform som snabbt,  enkelt  och attraktivt 

förmedlar och sprider åsikter och värderingar på intresseväckande och koncist sätt; memes är ett 

exempel på detta.

Ordet  meme  kan  syfta  på  två  olika  saker.  Evolutionsbiologen  Richard  Dawkins  myntade 

begreppet som ett sätt att förklara överföringen av kulturell praxis mellan människor (Dawkins, 

1976:206). Idag är ordet mer förknippat med kommunikations- och journalistikprofessorn Limor 

Shifmans definition av internetmemes: ett samlingsnamn för remixad media, skämt, koncept och 

aktiviteter som reproduceras och sprids på internet (Shifman, 2014:2). Shifmans förklaring är det 

som åsyftas i denna studie. Shifman lyfter att internetmemes kan fungera ett utmärkt verktyg för att 

sprida tankar och åsikter i  förenklad,  kortfattad form genom att  använda referenser och humor. 

Dessa olika former av memes kan, särskilt  i  den digitala världen, vara betydligt tydligare i  sitt 

budskap än en essä (Lessig, 2008:74), vilket också gör budskapet lättare att sprida och att motta.

Även om internetmemes främst fungerat som underhållning har de på senare år blivit en del av 

den politiska sfären och den politiska diskursen. Memes har florerat och påverkat specifika politiska 

frågor  och  skeden  som  det  amerikanska  presidentvalet  2016,  men  också  större  övergripande 

politiska rörelser och teman som feminism (Hsu, 2016; Chmielewski, 2016; Breheny, 2017:79-82). 

I  masteruppsatsen  “By any  memes  necessary":  Exploring  the  intersectional  politics  of  feminist 

memes on Instagram av Caitlin Breheny fastslås att memes kan ses som ett diskursivt verktyg inom 

samtidens  onlinefeminism  (Breheny,  2017:84),  och  då  också  vara  med  att  påverka  och  skapa 

diskursen de finns i. Dessa diskurser kan vara stora eller små (Börjesson & Palmblad, 2007:14); en 

stor  diskurs,  som  feminism,  konstrueras  av  mindre  diskurser  som  verkar  inom  den,  som 
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feministiska inriktningar likt radikalfeminsim och andravågsfeminism . Memes kan alltså, i teorin, 1

påverka både den stora övergripande feministiska diskursen och de små specifika diskurserna den 

består av.

Denna studie undersöker och analyserar memes som feministiska ställningstaganden och som ett 

sätt  att  framföra  samhällskritik.  Den  undersöker  memes  och  dess  innehåll  för  att  avgöra  och 

kartlägga en del av den samtida feminismens diskursiva utformning, stora och små feministiska 

diskurser och det innehåll memesen framför på det sociala mediet Twitter.

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Den  här  uppsatsen  syftar  till  att  undersöka  hur  memes  används  som  politiskt  feministiskt 

opinionsverktyg på det sociala mediet Twitter och att diskutera dess roll i den politiska sfären. För 

att uppnå syftet används fyra frågeställningar;

- Vilka samhällskritiska åsikter framför memesen?

- Enligt vilka huvudsakliga feministiska inriktningar  presenteras memesen?2

- Hur förhåller sig memesen till de feministiska diskurserna?

- Vilken roll kan memesen ha inom den politiska sfären?

 Feminismen utgörs av ett paraplybegrepp (Laughey, 2007:100). Det betyder att även om all feminism i grunden 1

förespråkar jämställdhet kommer själva uttrycket och hur jämställdheten faktiskt förverkligas skilja sig beroende på vilket 
perspektiv som förespråkar jämställdheten. Den här studien antar därför att den feministiska diskursen, likt ett 
paraplybegrepp, bygger på en rad olika grenar, inriktningar och mindre diskurser. Den feministiska diskursen är på så sätt 
en “stor" diskurs; den existerar inte bara i en specifik form, på en specifik plats eller i ett särskilt sammanhang. De olika 
feministiska inriktingarna, så som liberal-, radikal- och andravågsfeminism, tolkas därefter som “små” diskurser inom den 
stora diskursen eftersom de upplevs mer specificerade och lokala i det avseende att de alltid utgår ifrån ett särskilt 
perspektiv och inte en hel ideologi.

 Med feministiska inriktningar åsyftas första-, andra- och tredjevågsfeminism, radikalfeminism och det feministiska 2

begreppet systerskapet. Alla perspektiv redovisas tydligare nedan.
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2 CENTRALA BEGREPP OCH TIDIGARE FORSKNING 
De centrala begreppen och den tidigare forskningen rör memes och begreppet onlinefeminism samt 

politiskt deltagande på sociala medier och feminism online.

2.1 CENTRALA BEGREPP 
För denna studie  finns två begrepp som är  grundläggande för  dess  existens  och resonemang – 

internetmemes och onlinefeminism. Internetmemes är vad studien undersöker och onlinefeminism 

är vad studien utgår från.

2.1.1 INTERNETMEMES 

Internetmemes är ett samlingsnamn för skämt, bilder, formuleringar, aktiviteter, koncept, rykten och 

videos som reproduceras och sprids på internet från person till person (Nationalencyklopedin [u.å.]; 

Shifman, 2014:2). Memesen  präglas av de användargenererade omvandlingar, remixer, parodier 3

och sammanslagningar som de uppmuntrar och bygger på. Memes är grundade i intertexualitet, 

samtidigt som de är en uttrycksform som ohämmat och kreativt sammanför olika aspekter så som 

politik  och  populärkultur  (Shifman,  2014:2-4).  Kortfattat  sammanfattas  internetmemes  som  en 

grupp av digitala objekt som delar liknande karaktärsdrag vad gäller antingen form, innehåll eller 

ställning, eller alla tre;  digitala objekt som skapats med vetskap om varandra och som spridits, 

imiterats och förändrats på internet (Shifman, 2014:41). Remixerna, de kombinerade delarna med 

olika tidigare betydelser, är en stor del av memes som helhet.

2.1.2 ONLINEFEMINISM 

Onlinefeminismen innefattar essensen i denna studie; den syftar till hur feminister använder nya 

medieformer  som  memes  för  att  gå  från  att  vara  passiva  konsumenter  till  aktivt  engagerade 

producenter. Onlinefeminismen pekar på hur feminister använder internets kultur för att aktivera 

och engagera individer inom frågor om orättvisor på flera plan (Martin & Valenti, 2013:13); genom 

humor, genom självsäkerhet och genom memes.

Onlinefeminism  definieras  i  rapporten  #FemFuture:  Online  Revolution  (Martin  &  Valenti, 

2013:6) enligt följande:

“Online Feminism: Harnessing the power of online media to discuss, uplift, and activate 
gender equality and social justice.” 

Baserat på detta är onlinefeminismen är ett samlingsnamn och ett begrepp för hur de olika grenarna 

och rörelserna av samtidens feminism fungerar och samexisterar på internet  (Martin & Valenti, 

2013:6-9). Onlinefeminismen ger feministiska individer makt och möjlighet att kunna påverka med 

 I denna studie syftar ordet meme alltid till Shifmans definition av internetmemes om inte annat anges.3
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internet  som plattform.  Genom att  dela  tankar  och analyser  och på så  sätt  skapa medvetenhet, 

opinion  och  diskussion  kring  det  som anses  viktigt  fungerar  internet  som metod  till  att  skapa 

aktivism, engagemang och rörelser på kort tid (Martin & Valenti, 2013:11, 6). Onlinefeminism kan 

definieras  som allt  det  grundläggande  och  gemensamma arbetet  som sker  online;  det  är  unga 

kvinnor som gör kulturellt och politiskt feministiskt arbete i den nya digitala världen (Martin & 

Valenti,  2013:10).  Onlinefeminister  använder sig av de nya digitala verktygen för att  ”göra det 

personliga politiskt”  – genom att dela sina egna personliga upplevelser och reflektioner skapas en 4

gemensam  konsensus  och  ett  gemensamt  motstånd  bland  feministiska  användare  på  sociala 

plattformar (Martin & Valenti, 2013:11-2). Ett väldigt tydligt exempel på detta är feministiska och 

kvinnocentrerade memes; en meme som speglar händelser eller ageranden som är problematiska 

och får spridning genom retweets, delningar eller gillamarkeringar skapar också konsensus hos de 

som sprider den.

2.2 TIDIGARE FORSKNING 
Det finns åtskilliga studier inom medie- och kommunikationsvetenskap som redogör för hur sociala 

medier, och inte minst Twitter, har skapat nya vägar för politiskt deltagande och vem eller vilka som 

tillåtits framföra social kritik via medierna. I dagens digitala samhälle tillåts och uppmuntras i stort 

sett  alla att  delta i  den politiska debatten.  Den nya sortens deltagande innebär att  den absoluta 

merparten numera har möjlighet att informera och informeras både socialt, ekonomiskt och politiskt 

– en demokratiserande effekt som gör att alla får möjlighet att uttrycka sig i frågor som tidigare 

enbart har inkluderat en liten priviligerad skara (Carlsson, Nilsson & Lindgren, 2015:7-8). Att de 

sociala medierna bidragit till enskilda individers förmåga att påverka är idag i stort sett ett självklart 

faktum;  sociala  mediers  potential  för  politiskt  deltagande  och  dess  förmåga  att  destabilisera, 

förändra och förflytta maktstrukturer i samhället ses som vedertaget och grundläggande för studien. 

Sociala mediers politiska potential och användning är, om än ett relativt ungt område, inte utan 

tidigare studier – det finns snarare en uppsjö.

Internetforskaren  Simon  Lindgrens  studie  Disruptiva  platser:  Teknopolitik,  ordning  och 

störningar (2015) beskriver de sociala mediernas förmåga för förändring och dess konsekvenser. 

Lindgren  presenterar  de  sociala  mediernas  funktion  ur  två  kontrasterande  perspektiv,  ett 

teknikoptimistiskt och ett teknikpessimistiskt. Lindgren beskriver sociala medier som en plattform 

vilken  uppmuntrar  gemenskap  och  som via  olika  digitala  initiativtaganden  stör  de  traditionella 

 Man skulle kunna argumentera för hur onlinefeminism egentligen är en ny feministisk gren som består av en 4

sammanslagning av radikal- och intersektionell feminism; ”the personal is political/making the personal political” är 
sedan långt tillbaka radikalfeminismens slogan (Hartmann, 1981:10), samtidigt som onlinefeminismen ser till förtryck på 
flera plan precis som den intersektionella feminismen förespråkar (Yuval-Davis, 2006:195). I denna uppsats kommer dock 
onlinefeminismen tolkas enligt Martin & Valentis form; som ett samlingsnamn och ett verktyg för feministisk användning 
av sociala och digitala medier. 
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diskurserna  –  Lindgren  beskriver  dem  som  affinitetsplatser  med  disruptiva  tendenser.  Dessa 

plattformar upplevs ha möjlighet att utmana maktordningen och ändra samhällsdominerande normer 

och  värderingar  (Lindgren,  2015:197,  199-201).  Det  teknikpessimistiska  perspektivet  hävdar  å 

andra  sidan  att  även  om de  sociala  medierna  besitter  potentialen  att  förändra  samhället  är  det 

ingenting  som  händer  självmant  eller  utan  motstånd  (Lindgren,  2015:198).  Lindgrens  arbete 

kartlägger tydligt sociala mediers demokratiserande förmåga, och visar både ett optimistiskt och 

pessimistiskt sätt att se på helheten. Sociala medier kan vara verktyg för förändring – men de är just 

verktyg, och effekten är därför beroende av användarnas inställning och arbete.

De  sociala  mediernas  förmåga  till  samhällelig  förändring  ur  ett  feministiskt  perspektiv  är 

däremot  inte  lika  studerat.  Aktivism,  och  feministisk  aktivism  i  synnerhet,  har  studerats  ur 

historiska perspektiv i flertalet studier – från traditionell fysisk aktivism till digital aktivism – men 

den digitala feministiska aktivismens utbredning, utformning och form är mer sällan studerad. En 

av de få studier som berör detta är Jessalynn Marie Kellers Virtual Feminisms publicerad år 2012. 

Artikeln berör hur internet gjort virtuell feminism  möjlig genom att vara en bärande plattform och 5

ett forum för unga att dela åsikter och bilda opinion (Keller, 2012:430). Kellers studie fokuseras vid 

unga tjejers bloggande, men de huvudpoänger studien lyfter fram är en teoretisk utgångspunkt som 

är applicerbar även på dagens sociala medier – onlinefeminism är inte en ny feministisk rörelse, 

utan  snarare  en  utveckling  av  de  traditionella  feministiska  perspektiven,  vågorna  och  tankarna 

(Keller, 2012:433). Där Keller lägger fokus vid internet som helhet väljer denna studie snarare att 

fokusera på en av platserna och på en enda form, Twitter och memes. Dessutom är Kellers studie, 

om än relativt ny, i nuläget något utdaterad. De disruptiva platser som påvisats i Virtual Feminisms 

kan sägas ha flyttat in på de sociala medierna i stor utsträckning, även om studiens övergripande 

tankar rörande onlinefeminism fortfarande är relevanta och intressanta.

En studie som rör både feministisk aktivism och memes är masteruppsatsen "By any memes 

necessary":  Exploring  the  intersectional  politics  of  feminist  memes  on  Instagram  av  Caitlin 

Breheny  från  2017  som  undersöker  intersektionell  feminism  på  Instagram.  Brehenys  studie 

fokuserar  på en grupp av intersektionella  feministers  användning av memes på Instagram i  två 

delar; hur memesen används som en del av den feministiska diskursen, och vad som driver och 

motiverar de konton och personer som postar memesen (Breheny, 2017:12-3). Resultatet visade att 

memesen används dels som ett sätt att skapa och upprätthålla gemenskap och solidaritet genom 

humor och relaterbart innehåll, men också som ett verktyg för att synliggöra och motverka förtryck 

och marginalisering (Breheny, 2017:71-6, 79-82, 84). Studien visade också att kontona som postar 

 Virtuell feminism, digital feminism eller onlinefeminism är i stort sett synonyma begrepp. Den här studien använder 5

onlinefeminism.
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memes motiverades av dess användningsområden – att synliggöra, bryta normer och skapa ett eget 

forum för att hantera den värld personerna lever i (Breheny; 2017:98-9).

Brehenys studie är i  många avseenden lik denna; den största skillnaden ligger i  det  faktiska 

fokuset. Där ”By any memes necessary”  främst fokuserar på memesens plats i den feministiska 

diskursen ser denna studie snarare till memesens innehåll och kritiken de förmedlar; den tar inte i 

första hand hänsyn till platsen i den större feministiska kampen, utan till budskapet. Dessutom är 

det två olika plattformar, och därmed också med allra största sannolikhet inte samma feministiska 

uttryck som undersöks.

Där de tre tidigare utvalda studierna kartlagt sociala mediers politiska potential, feminismens 

utbredning online och memes i den feministiska diskursen är denna studie ett sätt att knyta samman 

dessa delar samtidigt som det faktiska innehållet får ta plats. Genom att fokusera på innehållet i 

onlinefeminismens memes kan forskningsfältets outforskade delar i viss mån minska. Genom att 

undersöka inte bara var, varför eller i vilket syfte något publiceras utan också vad som faktiskt 

uttalas och uttrycks kan tanken om dagens onlinefeminism och dess form tydliggöras. Denna studie 

kan på så sätt bidra till att minska den kunskapslucka som finns inom forskningsfältet.  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3 TEORI 
Det teoretiska ramverket för denna studie kan, vid första anblick, upplevas både vidsträckt och 

överflödigt. Alla olika teoretiska perspektiv har dock lika betydande roll för att skapa uppsatsens 

utgångspunkt  för  analys  och  slutsatser  samt  ramar  in,  motiverar  och  förankrar  forskningen  i 

verkligheten. Inledningsvis används teorier rörande det nya digitala samhället. Till detta inkluderas 

deltagarkultur, remixkultur samt memeteori och memes påverkan och plats i den politiska sfären. 

Feministisk  teori  med  dess  olika  inriktningar  är  vidare  självklara  för  en  studie  som behandlar 

feministiska utsagor enligt olika feministiska perspektiv. Teorikapitlet avslutas med forskningens 

centrala  utgångspunkt  som  hittas  i  definitionen  av  kritisk  diskursanalys  enligt 

socialkonstruktivistisk  teori.6

3.1 MEMES OCH DET DIGITALA SAMHÄLLET 
De sociala medierna och det omfattande informationsflödet som finns på internet är en stor del av 

det vardagliga livet för människor idag. Det digitaliserade mediesamhället har gett upphov till en 

rad nya aspekter, teorier och fenomen, förändrade kommunikationsvägar och sänkta trösklar för 

global kommunikation och samhörighet. Det har också skapat plats för deltagarkultur, remixkultur 

och memes – och öppnat upp för dessa som delar i den politiska sfären.

3.1.1 DELTAGARKULTUR 
Deltagarkultur är ett centralt begrepp inom studier rörande sociala medier och det digitaliserade 

mediesamhället.  Med  de  nya  sociala  plattformarna  för  interagerande,  delande  och  bred 

mediekonsumtion  har  det  blivit  allt  lättare  att  diskutera,  omforma  och  själv  producera  och 

reproducera verk, alster och texter samt sprida dem. Genom nya globala kommunikationsvägar, låga 

tekniska trösklar och via gemenskap i grupper online förändras och utmanas den traditionella synen 

på mediekonsumtion, och medieproduktion (Jenkins et al., 2007:24-5). Det som tidigare var klart 

cementerade, separerade och åtskilda grupper i form av medieproducenter som stora bolag med 

mediekonsumenter som privatpersoner är rubbade (Jenkins, 2012:15). Konsumenter som väljer att 

producera  eller  reproducera  medieinnehåll  vid  sidan  av  de  dominanta  medierna  skapar  ett 

uttryckssätt för att kunna sprida sina egna agendor som utmanar den rådande maktstrukturen i den 

kulturella världen (Jenkins, 2006:555).

Även  om  deltagarkultur  främst  syftar  till  förändringen  av  makt  i  de  mer  kulturella  och 

underhållningsrelaterade strukturerna är det lätt tolka och applicera tankarna i andra samhälleliga 

aspekter  med  tydliga  maktstrukturer;  som  politiken.  Genom  gräsrotsengagemang  och 

 Studien gör ingen skillnad på begreppen konstruktivism och konstruktionism då båda termerna beskriver samma 6

perspektiv och teoribildning. Det studien refererar som socialkonstruktivism kan kallas för socialkonstruktionism i andra 
texter och studier. 

 7



Lina Lundberg och Fanny Lövbom

deltagarkulturens grundtanke – vem som helst kan vara en producent – kan fler göra mer; sociala 

medier blir en plats att sprida åsikter och alster samt för att relatera och agera. Deltagarkulturen gör 

medborgarrörelser i det digitala samhället möjligt, men den erbjuder är också en output för en ny 

sorts kreativitet.

3.1.2 REMIXKULTUR 

Deltagarkultur och remixkultur är två sidor av samma mynt. Remixkulturen innebär att kultur tas 

del av genom att lyssna och läsa representationer av den, för att sedan tillföra någonting nytt genom 

att omforma kulturen, istället för att enbart passivt konsumera den (Lessig, 2008:28). Remixkultur 

fungerar på samma sätt som deltagarkultur då man även här menar att konsumenter kan fungera 

som producenter. Teoriernas skillnader ligger i att remixkulturen menar att samma princip också 

gäller  för  verk  och  alster.  Numera  kan  vem  som  helst  med  en  dator  skapa  innehåll  inom 

medieformer som tidigare varit exklusiva för företag, vilket också innebär att alla kan skapa nya 

alster och versioner av det som andra redan producerat och publicerat.

Dessa nya medieformer kan remixas, blandas, vävas ihop eller byggas på varandra för att skapa 

nya verk. Remixad text kan bestå av video, musik, bild och text, eller ett nytt klipp i en video 

(Lessig, 2008:69). Det är essensen i remixkulturen – konsumenterna blir inte bara producenter, de 

använder  dessutom  redan  producerat  material  för  att  skapa  nya  alster  och  egna  remixer.  Det 

bolagsproducerade medieinnehållet  ses  av konsumenterna som ett  grundmaterial  som tillåter  en 

enkel väg att tillskriva egen mening och egen historia till delar av gemensamt innehåll (Jenkins, 

2006:556). Genom att remixa två separata alster kan olika betydelser tillsammans bilda ett nytt med 

ett  syfte eller tolkning som befinner sig långt från originalverken. Remixerna förlitar  sig på att 

publiken redan känner  till  och har  knutit  betydelse till  delarna,  och förstår  var  delarna har  sitt 

ursprung  och  vad  de  refererar  till,  för  att  helheten  ska  få  ett  budskap  (Lessig,  2008:74-5). 

Internetforskaren Lawrence Lessig (2008:82) uttrycker det enligt följande:

”Remixed media succeed when they show others something new; they fail when they are 
trite or derivative. Like a great essay or a funny joke, a remix draws upon the work of others in 
order to do new work. It is great writing without words. It is creativity supported by a new 
technology.” – Lawrence Lessig

Lessig menar alltså att remixer är kollage som bygger på att kombinera olika textformer och som 

lyckas genom att använda redan existerande referenser för att skapa ett nytt budskap.

3.1.3 MEMES I DEN POLITISKA SFÄREN 

Memes  reflekterar  deltagarkulturens  tankar  och  visar  en  grundläggande  aspekt  av  det  nya 

mediesamhället.  De anpassas och görs om från person till  person samtidigt  som de skapar och 
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speglar  samhällets  allmänna åsikter  och värderingar;  de  tillåter  individualism samtidigt  som de 

skapar  gemenskap  (Shifman,  2014:4).  Internetmemesen  bär  alltså  egenskaperna  från  både 

remixkulturen och deltagarkulturen. Genom att forma gemenskaper, producera, remixa och sprida 

memes kan makt och strukturer utmanas, både online och i den analoga verkligheten. Genom att 

framföra kritik och argument och på ett enkelt och intressant sätt sprida information kan memes 

fungera som ett verktyg för opinionsbildning, utbildning och engagemang.

Enskilda invånare som skapar och sprider medieinnehåll kan utmana etablerade makthavare i 

den kulturella världen (Jenkins, 2006:555). Det är enkelt att också tolka det hela i ett politiskt och 

samhällskritiskt perspektiv; en meme som kan kritisera medierepresentation kan alltjämt kritisera 

representation i bolagsstyrelser, representation i beslutande organ eller liknande.

Memes kan ses som enheter som förflyttas mellan människor genom imitation; enheter bestående 

av informationsdelar rörande egentligen vad som helst. De är grundläggande enheter för kulturell 

evolution  (Powell,  2006:6-7).  Genom  att  kombinera  olika  medieformer  av  redan  kulturellt 

betingade och betydelsefulla delar till en ny medieform och låta dem framföra kritik och agera för 

att motverka hegemonisk makt blir memes idealformen av socialt digitalt skapande och spridning. 

Memes  lyckas  genom  detta  tygla  och  kuva  deltagarkulturens  potential  och  förkroppsliga  den 

moderna populärkulturen (Marwick, 2013:13). Genom att sprida information och åsikter, engagera, 

skapa gemenskap och bilda grund för diskussion, samordnad opinion och utmana maktstrukturer 

kan memesens potential fungera inte bara i den kulturella sfären, som åsyftas ovan, utan också på 

ett politiskt och samhälleligt plan. Dessutom erbjuder memes, precis som deltagarkulturen, en sorts 

gemenskap på global nivå – grupper av samhörighet definieras och skapas genom delade referenser 

och ämnen. Detta innebär att memes har potential att fungera och agera på ett globalt politiskt plan; 

genom sina geografiskt spridda skapare kan memes belysa och relatera stående, och gemensamma, 

problematiska aspekter i merparten av världen.

Kommunikations- och journalistikprofessorn Limor Shifman menar att memes på ett politiskt 

plan handlar om att markera; det är ett politiskt deltagande som handlar om att vara del av en debatt 

och framföra hur  världen bör fungera och hur det  också ska gå till  (Shifman,  2014:120).  Med 

Shifman och Jenkins tolkningar och teorier sammanlagda blir det tydligt att memes skulle kunna 

skapa opinion på en global nivå med en geografiskt diversifierad stöttning bakom sig. Även om 

memes som kritiserar eller riktar skämt mot en politisk ledare inte på ett direkt sätt kan avsätta 

ledaren eller ta bort  maktstrukturer i  grunden, så gör det att  trovärdigheten – och därmed hens 

ställning som makthavare – rubbas och förändras.
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3.2 FEMINISTISK TEORI 
Eftersom  feminismen  inte  består  av  en  enda  teori  använder  denna  studie  ett  brett  urval  av 

feministiska inriktningar, begrepp och tankar som grund för studiens resultat och analys. Studien 

behandlar  så  väl  nya  som  gamla  feministiska  utgångspunkter  då  merparten  av  feminismens 

historiska fokuspunkter fortfarande är relevanta än idag.

3.2.1 FÖRSTA-, ANDRA- OCH TREDJEVÅGSFEMINISM 

Feminism fungerar snarare som ett paraplybegrepp för olika feministiska inriktningar än som en 

enskild teori.  All  feminism förespråkar  ett  jämställt  samhälle  där  ingen könstillhörighet  medför 

sociala eller politiska fördelar (Wendt Höjer & Åse: 1999:7), men hur detta förverkligas skiljer sig 

mellan de olika feministiska inriktningarna. Vad som egentligen åsyftats med ordet feminism har 

därför  utvecklats  och  förändrats  med  tiden.  För  suffragetterna  i  början  på  1900-talet  innebar 

feminism  kampen  för  grundläggande  sociala,  arbetsrättsliga  och  politiska  rättigheter  genom 

aggressivt  samhällsmotstånd  (Laughey,  2007:100;  Gemzöe,  2015:38).  På  1970-  och  80-talet 

handlade  feminismen  om  kvinnlig  framställning  och  objektifiering  av  kvinnokroppen  i  olika 

medieformer,  dess  skapande  av  könsnormer  och  patriarkatets  inverkan  (Fagerström  &  Nilson, 

2008:69-70; Budge, 1988:108).  Från 1990-talet  har främst genusfrågor och könsidentitet  legat i 

fokus  (Laughey,  2007:105-7;  Storey,  2015:167).  Detta  är  grunderna  i  första-,  andra-  och 

tredjevågsfeminismen. Även om detta är väldigt generella och enbart övergripande förklaringar av 

den  feministiska  historiens  fokuspunkter  är  denna  sammanfattning  av  vikt  för  att  förstå 

utvecklingen och tendenserna som feminismen uppvisar idag; både on- och offline.

3.2.2 RADIKALFEMINISM 

Radikalfeminism är ett av de klassiska feministiska perspektiven och den inriktning som generellt 

sett fått mest medial uppmärksamhet genom åren (Laughey, 2007:102). Väldigt förenklat kan det 

radikalfeministiska  perspektivet,  rent  historiskt  sett,  kopplas  till  andravågens  tankar  (Gemzöe, 
2015:33),  men  de  ståndpunkter  perspektivet  behandlar  är  fortfarande  aktuella  än  idag.  Ett 

gemensamt kvinnligt uppror i form av #metoo är i allra högsta grad ett aktuellt fenomen i samhället 
(Khomami, 2017); ett fenomen som är radikalfeministiskt betingat.

Radikalfeminismen identifierar  inte  bara kvinnoförtryck i  politiska och yrkesrelaterade sfärer 

utan ser  förtryck i  alla  delar  av livet  och samhället  genom det  hot  om sexuellt  våld som män 

ständigt  kommunicerar  –  medvetet  eller  omedvetet  (Gemzöe,  2015:48;  Tollin  &  Törnqvist, 

2014:62). Detta hot om sexuellt våld är förtryckets ultimata form; förtryck och kontroll av kvinnor 

som  sexuella  varelser  med  sexuella  viljor,  tankar  och  känslor  (Gemzöe,  2015:50).  Enligt 

radikalfeministen Catharine A. MacKinnon visar sig detta inte minst genom att synen på kvinnors 

sexualitet  –  både mäns syn och kvinnors  syn på  sig  själva  –  sker  genom männens  perspektiv. 
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Kvinnlig sexualitet ses genom könsnormerna som existerande enbart för män och mäns begär; inte 

för kvinnan i sig (MacKinnon, 1989:110). Sexuellt begär är något som män har, och som kvinnor 

reagerar på (Coward, 1984:194, 196).

Könsnormerna, som synen på kvinnlig sexualitet grundar sig i,  är en del av patriarkatet som 

ytterligare fastställer mannens dominans; i populärkulturens historia är det passiva, svaga, vackra, 

nätta,  ängsliga,  icke-ambitiösa,  inkompetenta och obildade kvinnor vilka vill  sköta hemmet och 

vara mamma som porträtterats (Budge 1988:108; Marshment 1988:29, MacKinnon, 1989:110). De 

könsroller som finns än idag är på många sätt, om inte formade, så influerade av porträtteringen av 

kvinnor i  populärkulturen; det är genom populärkulturen som ideal,  mening och normer skapas 

(Gamman & Marshment, 1988:1, Laughey 2007, 97-8). Även om dessa könsroller inte är fullt lika 

strikta eller utbredda idag är de grundpelare för vad som räknas som kvinnligt och vad som ses som 

önskvärda egenskaper hos kvinnor – och vad som inte är det.

Dessa  strukturer  och  förtryck  upprätthålls  enligt  radikalfeminismen  via  patriarkatet,  de 

samhälleliga och sociala strukturer som fastställer att män får hierarkisk makt och dominans över 

kvinnor  i  alla  domäner  (Hartmann,  1981:14).  För  att  få  jämställdhet  mellan  könen  anser 

radikalfeminismen att det krävs gemensamt arbete av alla kvinnor om patriarkatets strukturer ska 

brytas; förändring är bara möjlig genom medvetandehöjning där personliga upplevelser är en del av 

det  kvinnliga  gemensamma  medvetandet  och  referensramarna  (Gemzöe,  2015:49).  Det 

gemensamma engagemanget och berättelserna under #metoo kan ses som skolboksexempel på hur 

radikalfeminismen vill uppnå medvetandehöjning och, via detta, främja jämställdhet.

3.2.3 SYSTERSKAPET 

Systerskapet är en feministisk tanke om solidaritet mellan kvinnor, grundad i idén om kvinnors 

gemensamma  kamp  mot  förtryck  från  män  (Ramazanoglu,  1989:20-1).  bell  hooks  beskriver 7

systerskapet som ett sätt att motverka föreställningen att kvinnor ska döma andra kvinnor efter de 

kriterier som män satt upp. Hon ser gemenskapen och solidariteten som ett sätt att bryta mot de 

patriarkala strukturerna (hooks, 2000:14-5). Genom att som kvinna stötta andra kvinnor, och på så 

sätt frångå de patriarkala mönstren och bedömningssätten som ligger i det kvinnliga medvetandet, 

uppnås det första steget mot ett mer jämställt, icke-patriarkalt samhälle.

Systerskapet  är  den  politiska  solidariteten  som finns  –  eller  antas  finnas  –  mellan  kvinnor, 

oberoende av klass, ålder, etnicitet eller andra förtrycksaspekter som står i kontrast och är direkt 

motverkande av sexism och patriarkala ageranden samtidigt som det lär kvinnor att sluta hata sig 

själva och andra kvinnor på ett strukturellt plan (hooks, 2000:15-6).

 bell hooks stavar sitt namn utan versaler.7
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3.3 SOCIALKONSTRUKTIVISM OCH KRITISK DISKURSANALYS 
För att diskurser överhuvudtaget ska ha substans och mening i forskningssammanhang är det viktigt 

att tolka dem utifrån ett verklighetsperspektiv som gör dem betydelsefulla. Denna studie tillämpar 

det  socialkonstruktivistiska  perspektivet  som  central  teoretisk  utgångspunkt,  vilken  diskursens 

utformning och betydelse är helt beroende av (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:10-1). Vidare har 

diskursbegreppet  specificerats  enligt  kritisk  diskursanalys  och  därigenom  anpassats  efter  den 

diskursdefinition som bäst passar studien och materialet.

3.3.1 SOCIALKONSTRUKTIVISM 

Diskursanalys  och  -teori  utgår  i  stort  sett  alltid  från  det  socialkonstruktivistiska  perspektivet 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11); det är en grundläggande del för förståelsen av diskurser 

och kunskapsproduktion i stort. Det socialkonstruktivistiska perspektivets uppfattning av språket 

och språkets innebörd i relation till samhället appliceras på denna studie dels som grundläggande 

teori, och dels som ett analysverktyg för memesens betydelse.

Perspektivet  poängterar  en  stark  koppling  mellan  språk,  kommunikation  och  samhället. 

Socialkonstruktivister  ser  samhället  som  en  social  konstruktion;  ett  samhälle  som  är  skapat, 

förändrat  och  upprätthållet  av  människan  (Ljuslinder,  2002:11).  Det  socialkonstruktivistiska 

perspektivet förklarar hur människan via språket och diskurser bildar kunskap och förståelse om 

människan, gemenskapen och samhället. 

Att kunskap kommer från delade upplevelser är vedertaget. Det är omöjligt för någon att veta allt 

och  därför  är  det  nödvändigt  att  de  individer  som  faktiskt  upptäckt  någonting  delar  det  med 

resterande.  Socialkonstruktivismen poängterar  att  allt  en individ vet,  men inte  själv  upplevt,  är 

någon  annans  tolkade  och  subjektiva  uppfattning.  Verklighetsperspektivet  menar  att  det  inte 

existerar  en  absolut  sanning  –  all  kunskap  som förmedlas  från  en  källa  till  en  annan,  oavsett 

uttrycksform, ses som en tolkad sanning eller vriden verklighet (Burr, 2003:3-4; Winther Jørgensen 

& Phillips,  2000:11). Då studien undersöker memes som opinionsverktyg och ett  sätt  att  sprida 

samhällskritik är det relevant att se till hur samhället formas och konstrueras, men också till hur en 

individs tanke och tolkning kan bli sanning och allmän kunskap.

Kunskapsbildande ligger enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet i språkbruket. I relation 

till  socialkonstruktivismen  innebär  språket  och  kommunikationen  någonting  mer  än  att  bara 

konversera; det är språket som genom kommunikation bildar kunskap och allmänt vetande (Burr, 

2003:8). Genom att dela upplevelser, tankar, känslor och åsikter bildas en gemensam uppfattning 

och kunskap kring det som diskuteras. Allt som kommuniceras har förmågan att sprida åsikter inom 

ett specifikt område och därmed också forma tankegångarna hos mottagaren (Fuchs, 2017:45). 
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Även  om förståelsen  för  verkligheten  menas  ske  genom språkanvändning  i  mer  traditionell 

mening, som genom tal eller skrift, är det inte svårt att anta och applicera samma tankar kring nya 

sorters språk, gestaltningar och uttryckssätt – som memes.

3.3.2 KRITISK DISKURSANALYS 

Den  definition  av  diskursbegreppet  som  denna  studie  behandlar  kategoriseras  som  kritisk 

diskursanalys. Kritisk diskursanalys utgår från att diskurserna samtidigt både formar och formas av 

samhället;  de fungerar  med och mot samhället  på samma gång (Winther  Jørgensen & Phillips, 

2000:67-8). Studien anammar diskursbegreppet ur ett kritiskt perspektiv då diskurserna antas vara 

både problemet och lösningen i den feministiska kampen; de upprätthåller, men har också potential 

att bryta, mansdominansen.

Diskurser innefattar ett osynligt regelverk för vilka åsikter, handlingar och ageranden som är 

rimliga och accepterade att sprida inom dem, men dessa regler och förhållningssätt existerar också 

enbart inom diskurser eftersom att reglerna följs. Samtidigt som aktörer inom diskurserna påverkar 

dess  utformning,  och  samhället  i  stort,  så  påverkar  också  samhället  diskursernas  utformning. 

Diskurserna  ses  som  dubbelriktade,  de  påverkar  förståelsen  av  verkligheten  genom  att  sprida 

utsagor som motsätter samhället,  men påverkas likväl genom att  bara sprida utsagor som anses 

lämpliga (Sahlin, 1999:91; Fairclough & Wodak, 1997:258).

Det är dock inte omöjligt att uttrycka kontroversiella budskap, det är bara svårare att sprida och 

för andra att acceptera. Normerna för vad som upplevs accepterat är justerade beroende på i vilken 

diskurs budskapet formuleras. Diskurserna utgör utrymmen med sociala regler för ageranden och 

uttryck (Berglez,  2010:271),  men de sociala reglerna omöjliggör inte några uttryck. Det är inte 

dikursen i sig som manipulerar uttrycket utan individen själv som omedvetet justerar och censurerar 

sitt agerande för att följa de normer som diskurserna skapar.

Kritisk diskursanalys med socialkonstruktivism som utgångspunkt uppfattar språket som medel 

för att dela subjektiva åsikter, upplevelser och uppfattningar – utsagor som vidare gallras enligt de 

socialt accepterade uttrycken inom diskursen. De utsagor som klarar gallringen bidrar till att skapa 

kunskap och sanning i samhället; ett samhälle som beroende på diskurstypen både upprätthålls och 

försöks raseras på samma gång (Burr, 2003:3-4; Fairclough & Wodak, 1997:258).

Den här studien använder dock inte bara kritisk diskursanalys som teoretisk utgångspunkt utan 

även som metod genom Norman Faircloughs tredimensionella modell. Kritisk diskursanalys och 

Faircloughs  metodmodell  skiljer  sig  från  andra  diskursanalytiska  inriktningar  eftersom  den 

behandlar diskurser både som lingvistisk metod och social teori (Bergström & Boréus, 2012:376). 

På det viset undersöks diskurserna både utifrån hur språket är använt och formulerat på grammatisk 
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nivå samtidigt som språkanvändningen tolkas i ett större socialt perspektiv. Detta undersökes främst 

genom diskursernas nivåer av interdiskursivitet.

Texter som påminner om varandra, som behandlar liknande saker och framförs i samma diskurs 

är konventionella då de följer redan existerande regler för diskursen och den sociala ordningen – de 

ändrar ingenting i samhället. Texter som istället skiljer sig från varandra, som visar olika perspektiv 

inom diskursen är interdiskursiva och icke-konventionella, är normbrytande. Det är dessa icke-

konventionella diskurser med hög nivå av interdiskursivitet som kan rubba diskursordningen och 

ändra och påverka samhället (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:77). Interdiskursiviteten är vad 

som åsyftas med att diskurserna är dubbelriktade, de upprätthåller status quo och förändrar 

samtidigt (Fairclough & Wodak, 1997:258).  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4 MATERIAL 
Materialet består av totalt 15 stycken olika memes baserat på ett urval med fem urvalskriterier som 

redovisas nedan. Materialinsamlingen har utgått från en blandad urvalsmetod bestående av icke-

sannolikheturval;  bekvämlighets-,  ändamålsenligt-  och  snöbollsurval  (Hartman,  2004:242-5).  I 

urvalskritiken  diskuteras  avsaknaden  av  representativitet  och  objektivitet  sett  utifrån  så  väl 

urvalsmetoderna som det totala antalet memes och studiens kvalitativa egenskaper.

4.1 MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 
I denna studie används en sammantagning av bekvämlighets- och snöbollsurval tillsammans med 

ändamålsenligt urval i form av följande urvalskriterier för att möta studiens syfte: 

- Alla memes ska ha publicerats under år 2016 eller 2017.

- Innehållet  ska  hantera  eller  referera  till  kvinnor,  kvinnors  relation  till  män,  kvinnors 

relation till  varandra,  patriarkatet  och kvinnors  ställning i  samhället,  kvinnors  politiska 

ställning, kvinnors utseende, kvinnors arbete eller kvinnors historia.

- Alla memes ska vara en kombination av text och bild.

- Alla memes ska vara publicerade på Twitter.

- Alla memes ska ha minst 1000 retweets eller 1500 likes vid insamlingstillfället.

För att hitta memes som passar in på kriterierna undersöks först forskarnas egna twitterflöden, men 

också träffarna från sökordet feminism i Twitters sökfunktion. När det identifierats en meme som 

uppfyller ovanstående fem kriterier används det avsändarkonto som publicerat memen, samt dess 

kommentarer  och svar,  som utgångspunkt för  vidare materialinsamling.  På så sätt  fungerar  den  

första  meme  som  uppfyller  kraven  och  det  konto  som  publicerat  den  som  snöbollen  i 

snöbollsurvalet; den blir informatör och vägledare i nästa val av material. Genom denna form av 

insamling används sedan de 15 första identifierade memesen som uppfyller kriterierna i studien.

Eftersom internetmemes inte har en bestämd population, finns på en bestämd plats eller samlade 

i en databas, är automatiserade slumpval – sannolikhetsurval – inte möjliga för urvalet. Med ett 

icke-sannolikhetsurval  minskar  den  automatiserade,  oberoende  och  slumpmässiga  delen  av 

urvalsprocessen samtidigt  som valfriheten hos  undersökarna ökar  (Denscombe,  2016:64-5).  Till 

icke-sannolikhetsval hör de tre urvalsmetoder denna studie använder. Dessa är bekvämlighetsurval, 

att  använda  det  material  är  närmast  tillgängligt,  ändamålsenligt  eller  subjektivt  urval,  att  välja 

material  baserat  på  hur  väl  det  passar  studiens  ämne  vad  gäller  relevans  och  kunskap,  och 

snöbollsurval, att välja ett litet urval baserat på antingen ett bekvämlighets- eller subjektivt urval 

och  sedan  låta  det  valda  materialet  leda  vidare  till  ytterligare  material  (Hartman,  2004:243; 

Descombe, 2016:74-5; Trost & Hultåker, 2016:32).
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4.2 URVALSKRITIK 
Representativitet  är  alltid  målet  vid  ett  urval,  men hur  representativiteten uppnås  beror  helt  på 

populationen av materialet och på materialets uttryck (Hartman, 2004:242). Memes har utvecklats 

till att fungera som det gemensamma internetspråket, som sociala mediers lingua franca; ett lingua 

franca som definieras av sin reproducering, replikering och stora spridning (Chmielewski, 2016; 

Shifman, 2014:41). Att få ett helt rakt och precist representativt urval är därför inte möjligt eftersom 

att det inte finns en definierad population av memes. För att få en någorlunda representativ bild 

krävs  ett  icke-sannolikhetsurval  med en  aktiv  forskare  i  införskaffandet  av  materialet  eftersom 

undersökningspopulationens storlek är okänd.

Detta gör visserligen att  objektiviteten kan tänkas minska med tanke på den mer aktiva och 

beslutsfattande forskarrollen, men i och med den kvalitativa studiens natur är undersökarens roll 

redan  central  och  avgörande  för  studiens  utfall.  Urvalsmetoderna  motiveras  utifrån  att  dessa 

tekniker erhåller en relativt representativ, om än inte helt representativ, bild av verkligheten.

Viktigt  att  notera  är  också  att  undersökningen,  både  i  materialval  och  senare  metodval,  är 

beroende av undersökarnas sociala och samhälleliga roller  och positionering.  Eftersom studiens 

material delvis baseras på de twitterflöden som två akademiskt utbildade vita feministiska kvinnor 

upplever kan det i viss mån komma att spegla materialet – och därmed studien – i grunden. Flöden 

på Twitter är i allra högsta grad baserade på användarens intressen, men tack vare snöbollsurvalet 

och kriterierna för urvalen fås ändå en spridning som, i viss mån, skiljer sig från utforskarnas egna 

profiler.  De memes som studien behandlar  kommer alltid  hantera kvinnor.  Det  är  ett  krav som 

identifierats för att studien ska uppnå sitt  syfte och ett urvalskriterium vilket sannolikt leder till 

material  med  höga  feministiska  tendenser.  Däremot  leder  den  blandade  urvalsmetoden  till  ett 

relativt  blandat  resultat.  Även  om forskningen  bygger  på  ett  material  som troligen  skapats  av 

individer med liknande bakgrund som undersökarnas möjliggör snöbollsurvalet tillgång till material 

skapat  av  individer  som tillhör  andra  delar  av  samhället  än  undersökarna.  Urvalskriterierna  är 

tillräckligt  generiska  och  urvalsmetoden  tillräckligt  bred  för  att  materialinsamlingen  ska  vara 

genreöverskridande vad gäller könstillhörighet, akademisk status, socioekonomisk klass och kultur, 

politisk preferens, världsuppfattning och geografisk plats. Materialet som studien undersöker är av 

den anledningen inte bundet till forskarnas sociala och samhälleliga positionering, roll och intresse, 

även om detta  i  viss  mån alltid  kommer prägla  insamlingen;  särskilt  med tanke på att  studien 

inledningsvis utgått från undersökarnas egna flöden och sedan låtit det material som först uppfyllt 

urvalskriterierna fungera som ny startpunkt för nästa meme. 

Valet  att  begränsa  till  15  stycken  memes  ligger  i  studiens  kvalitativa  egenskaper.  Då  varje 

materialenhet analyseras djupgående är det relevant att hålla urvalets antal lågt, samtidigt som det 

måste vara stort nog för att generaliseras, särskilt med tanke på studiens övergripande omfång.
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Denna generalisering är en teoretisk sådan. Den teoretiska generaliserbarheten utgår inte från hur 

väl materialet speglar faktiska förhållanden till verkligheten i form av en rak del av populationen. 

Teoretisk generalisering åtgår istället från hur väl och tydligt de valda teorierna hör samman med 

och reflekteras i  materialet;  genom teorierna ska samband och processer inom materialet  kunna 

urskiljas och tydas (Wallén, 1996:64).  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5 METOD 
För denna kvalitativa studie har två metoder valts; Norman Faircloughs tredimensionella modell för 

kritisk diskursanalys och den verbovisuella helheten . Studien använder dock en något modifierad 8

version  av  den  tredimensionella  modellen  för  att  anpassa  metoden  efter  studiens  syfte  och 

förutsättningar.  Genom  de  två  metoderna  analyseras  varje  enskild  memes  beståndsdelar  och 

referenser först textuellt,  sedan visuellt  och verbovisuellt.  Analysen avslutas i  den verbovisuella 

helheten; hur text och bild samspelar och påverkas av varandra. Metodkapitlet avslutas med en 

systematisk genomgång av den något abstrakta metodiken i praktiken.

5.1 DEN TREDIMENSIONELLA MODELLEN FÖR KRITISK 
DISKURSANALYS 
Denna studie använder Norman Faircloughs kritiskt diskursanalytiska metod i form av den 

tredimensionella modellen. Modellen bygger på att all skriven eller talad text tolkas i tre olika 

dimensioner; text, diskursiv praktik och social praktik  (Fairclough, 1992:73). Studiens material, 9

memesen, kommer analyseras som första utgångspunkt enligt modellen, men enligt en något 

modifierad version. Alla tre dimensioner kommer inte beröras i samma utsträckning och varje nivå 

kommer inte heller analyseras enskilt eller enligt den exakta mall Fairclough skapat. 

I den diskursiva praktiken kommer studien inte ta hänsyn till avsändare och mottagare så som 

Fairclough avsett det; avsändaren saknar generellt sett betydelse inom deltagarkulturen och memes i 

stort (Jenkins, 2006:549). Remixkulturen ser dessutom bara skillnad mellan professionella och icke-

professionella producenter och dess maktnivåer. För professionellt producerat innehåll är 

producenterna relevanta ur copyright- och intressesynpunkt (Lessig, 2008:84-5), men för de icke-

professionella som agerar utanför – som producenter av memes – finns inte samma relevans. När 

alla avsändare är på samma icke-professionella nivå, på samma plattform och agerar med samma 

villkor är en djupare ingång och analys av dem som individuella analysobjekt inte av vikt. Det  är 

snarare innehållet och dess reproducering än vem som skapat det som är relevant. 

 Det studien avser med den verbovisuella helheten har baserats på vad medieforskare Terje Hillesund kallar visuell-8

verbal helhet (Thörn, 2007:55). Begreppet har kastats om för att passa studiens metodupplägg och definierats utan 
bindestreck för att förtydliga att metoden utgår från att analysera text och bild tillsammans och inte som två separata 
enheter. Det är först när de båda uttrycksformerna tolkas tillsammans som det egentliga budskapet går att urskilja; därav 
den verbovisuella helheten. 

 Vissa författare, och även Fairclough själv i senare litteratur (Fairclough, 1995:57ff), kallar den sista dimensionen för 9

‘sociokulturell praktik’. Den här studien föredrar originaluttrycket ‘social praktik’ (Fairclough, 1992:4), men utgår ifrån att 
båda begreppen avser samma sak.
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Vad gäller mottagaren fokuserar analysen mer på vilka förkunskaper avkodaren behöver för att 

förstå memesen och inte till vem exakt budskapet är riktat; det är vad memesen säger, inte till vem 

det sägs, som uppfyller studiens syfte. 

5.1.1 TEXT 

Faircloughs första dimension är det som avskiljer metoden från de flesta andra diskursanalytiska 

modeller och är vad som gör den till en kombination av lingvistisk metod och social praktik 

(Fairclough, 1992:4). Den här dimensionen innebär att tolka texten utifrån rent språkliga 

analysmedel så som grammatisk uppbyggnad och ordföljd samt undersöka det explicita och 

implicita (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:75). Denna studie använder textdimensionen för att 

undersöka memesens text i två delar; tema och modalitet. 

Tema innebär att se vilket ämne som memesen behandlar eller förmedlar (Fairclough, 1992:236). 

Är temat explicit eller implicit och vilka förkunskaper krävs för att urskilja det? 

Modalitet avgör hur väl avsändaren står bakom innehållet som producerats. Även om studien 

inte avser lägga fokus vid avsändaren är avsändarens säker- eller osäkerhet vad gäller 

sanningshalten i innehållet relevant då det kan påverka diskursen (Bergström & Boréus, 2012:376; 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000:88). Materialet utgår från vilka grader av modalitet memesen 

består av. Är innehållet framhållet som faktabaserat, objektivt och som absolut sanning; alltså med 

hög modalitet? Är det presenterat som personlig åsikt, subjektivt och situationsbaserat; med låg 

modalitet (Fairclough, 1992:158-9)? Låg modalitet kännetecknas av personliga pronomen, 

osäkerhet och situationsbundenhet – “jag tror att politiken påverkade mig” – medan hög modalitet 

kännetecknas av säkerhet, generalitet och aktivitet; “politik påverkar människors liv”. 

5.1.2 DISKURSIV OCH SOCIAL PRAKTIK 

I Faircloughs andra dimension, den diskursiva praktiken, ligger fokus på klargörande och 

kartläggning av i vilken diskurs som budskapet bildats och spridits; dess formulering, avsändare 

och mottagare (Fairclough, 1992:78). En stor del av deltagarkulturen innebär dock att avsändaren 

generellt sett saknar betydelse (Jenkins, 2006:549); det är innehållet och dess reproducering snarare 

än vem som skapat den som är relevant. Detsamma gäller för remixkultur och memes i allmänhet. 

Med hänsyn till  avsändares avsaknad av betydelse har de tre analysnivåerna i studien anpassats 

något; den diskursiva praktiken kombineras med den tredje dimensionen, den sociala praktiken, för 

att reflektera kring memesen bidrag till upprätthållande eller rubbning och förändring av diskursen 

– och samhället (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:77). Den diskursiva och sociala praktiken 

appliceras först i slutet av analysen när hela materialet och alla delar av det undersökes tillsammans; 
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det är inte varje enskild memes plats i diskursen och samhället som undersöks utan hela materialet 

tillsammans. 

Modellen är i grunden enbart utformad för att studera text och inte bild, men då materialet 

innefattar båda appliceras diskursiv och social praktik på den verbovisuella helheten. Modellen 

avser kunna avgöra och synliggöra diskursbrytning och social förändring inom dessa dimensioner 

(Fairclough, 1992:237); detta innebär att det är relevant att helheten, och inte enbart texten, ingår i 

detta analyslager. 

Kombinationen av den andra och tredje dimensionen används för att tolka den totala nivån av 

interdiskursivitet och vilka följder detta har i frågan om förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:90). Hög nivå av interdiskursivitet innebär att diskursen präglas av icke-konventionellt 

diskursbrytande material; genreavvikande eller på annat sätt normbrytande inom diskursen och dess 

huvudsakliga utgångspunkt. Låg nivå är motsatsen; diskursen beror alltid på samma eller liknande 

perspektiv, genre, utgångspunkt, åsikt eller uttryckssätt (Fairclough, 1992:85, 232). 

För denna studie innebär detta att tolka memesens nivå av interdiskursivitet efter det konstaterats 

vilken feministisk inriktning  som memesen förmedlar; analysnivåerna undersökes i den 10

verbovisuella helheten. 

5.2 DEN VERBOVISUELLA HELHETEN 
Den verbovisuella  helheten  används  för  att  förklara  vad  bild  och  text  förmedlar  tillsammans 11

(Hirdman, 2001:23; Thörn, 2007:55), och i denna studie vad memesen verkligen betyder. Att tolka 

text  och  bild  ihop  är  att  tolka  memesens  fullständiga  budskap.  Studien  använder  Faircloughs 

diskursanalys för att djupare undersöka den textuella aspekten av memesen. För att komplettera och 

undersöka även den bildliga aspekten används det konnotativa analyslagret från Roland Barthes 

modell för semiotisk bildanalys.

Alla som observerar en bild kommer i grund och botten se samma saker, men hur dessa delar 

upplevs och tolkas är subjektivt; detta är vad Barthes benämner för den konnotativa nivån (Fiske, 

1997:118; Barthes, 1977:17-8). Den konnotativa nivån undersöker vilka underförstådda ideologier, 

värderingar och kulturella koder som bilden förmedlar (Fogde, 2010:182-3). Utifrån dessa aspekter 

undersöks bildmaterialet. Hur konnoteras bilden? Vilka underliggande referenser, värderingar eller 

kulturella koder krävs av åskådaren för att avkoda budskapet? 

 Med feministiska inriktningar åsyftas de diskurser som återfinns inom första-, andra- och tredjevågsfeminism, 10

radikalfeminism och det feministiska begreppet systerskapet.

 Den verbovisuella helheten kommer i andra texter och studier refereras som visuell-verbal helhet. Se Thörn, 2007:55 11

och Hirdman, 2001:23 för exempel.
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För att väva ihop de två analysdelar som fås dels från texten och dels bilden används den 

verbovisuella helheten för att se vad de avkodade beståndsdelarna säger tillsammans. Text och bild 

tillsammans skapar effektivare och slagkraftigare kommunikation än var för sig (Bergström, 

2011:58). Det finns tre sätt att kombinera text och bild; i harmoni, hyperharmoni och disharmoni. 

Harmoni handlar om komplettering där texten eller bilden förtydligar budskapet och gör det lättare 

att förstå – instruktioner med visuella inslag är typexempel på när text och bild fungerar harmoniskt 

då bilderna förtydligar texten och informerar läsaren i totalkommunikation (Bergström, 2017:292). 

Hyperharmoni bygger på samma premiss, men istället för att texten eller bilden bidrar något nytt till 

budskapet sker en upprepning vilket gör budskapet både övertydligt och irriterande (Bergström, 

2017:293). 

Den disharmoniska metoden, när text och bild säger olika saker, men tillsammans bildar en 

större helhet, är ett intelligent samspel som utgör den mest effektiva kommunikationen. Genom att 

lämna ute vissa delar och reducera innehållet i både text och bild tvingas avkodaren använda sitt 

personliga register av referenser och tidigare information (Bergström, 2017:296). När budskapet 

inte är för enkelt eller övertydligt uppmuntras tolkaren undersöka och anstränga sig för att avkoda 

meddelandet, vilket gör budskapet allt mer betydelsefullt för tolkaren (Bergström, 2011:60, 59). 

Metoden används för att  tolka bilden och urskilja vilket  typ av samspel text  och bild utgör. 

Resultatet lägger grunden för diskussioner om memesens nivå av interdiskursivitet, dess slutgiltiga 

budskap, vilken social kritik som förmedlas och enligt vilka huvudsakliga feministiska inriktningar 

som memesen presenteras.

5.3 SYSTEMATISK METODIK 
För  att  genomföra  undersökningen  används  de  två  metoderna  i  modifierade  och  anpassade 

versioner. Rent systematiskt analyseras först varje meme enskilt enligt sju aspekter, för att därefter 

analysera memesen i kontexten av alla studiens memes. 

Enskilt undersöks först memens textuella delar, tema och modalitet. Vilket tema har memesens 

textuella del? Uttrycks det explicit eller implicit? Vilka grundläggande förkunskaper krävs för att 

förstå temat och hur uttrycks temat i texten? Därefter undersöks modaliteten; är den hög eller låg? 

Är innehållet framhållet som faktabaserat, objektivt och som absolut sanning eller som en personlig 

åsikt, subjektivt och situationsbaserat?

Den rent textuella analysen följs av en rent bildlig analys, genom att undersöka den konnotativa 

delen av bilden. Vad säger bilden? Vilka värderingar, kulturella koder och referenser förmedlar den? 

I nästa steg analyseras memens verbovisuella helhet; vilket budskap förmedlar memen som helhet? 

Är memen disharmonisk, harmonisk eller hyperharmonisk?
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Härifrån återstår de sista två aspekterna som undersöker varje meme individuellt från resten – 

feministisk inriktning och social kritik. Vilken feministisk inriktning är synlig i memen, och framför 

den någon slags social kritik? Vilken? 

När varje meme först analyserats helt enskilt enligt ovanstående steg grupperas sedan alla memes 

efter feministisk inriktning och analyseras vidare i hänsyn till sin diskursiva kontext – vilken nivå 

av interdiskursivitet innehar memesen var för sig? Behandlar de mer än ett feministiskt perspektiv 

på samma gång? Är memesen konventionella eller inte? Baserat på resultatet från analyserna av 

memesen både individuellt, i mindre grupper och totalen analyseras slutligen memesens potentiella 

roll i den politiska sfären.

5.4 METODKRITIK 
Eftersom memesen består  av  både text  och bild  är  det  rimligt  att  använda analysmetoder  som 

fokuserar på de olika uttrycken både var för sig och tillsammans. Studiens material är inte utformat 

efter en precis mall; en aspekt som problematiserar för analyser uppbyggda för separat hantering av 

en fristående text och en fristående bild. Memes på Twitter kan formuleras på flera olika sätt. Ibland 

är texten helt  fristående från bilden; andra gånger måste text och bild läsas tillsammans för att 

budskapet ska vara tydligt som när texten i bilden ger den ovanstående texten betydelse (se figur 1). 

Det finns också exempel där den ovanstående texten fungerar som irrelevant kommentarsfält till 

bilden som i själva verket är meme som studien vill och har valt att analysera (se figur 2).

När memesen är illustrerade på flera olika sätt kan inte allt empiriskt material analyseras likadant; 

ibland räknas texten till en enhet av bilden (figur 1), ibland har delar av texten tagits bort (figur 2).  12

Vilken text som behandlas i den tredimensionella modellen och vilken text som behandlas som en 

 Text som är icke-relevant (se figur 2) kommer alltid tas bort. Text som uppfattas som en kommentar till själva memen 12

kommer inte ingå i studien då den här undersökningen inte behandlar svar eller kommentarer utan enbart memesen i sig. 
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del av bilden måste därför avgöras från fall till fall, vilket förstås påverkar resultatet. Däremot ligger 

studiens huvudpunkt i analysen från den verbovisuella helheten, vilken tar hänsyn till alla delar av 

memesen. Ett modifierat text- och bildmaterial i forskningens två första metoder kommer därför inte 

påverka studiens slutgiltiga resultat.

Rollen som forskare är otvivelaktigt den största problematiken med all kvalitativ forskning. Att 

studien utförs av två vita och generellt privilegierade, om än kvinnliga, forskare kommer med all 

sannolikhet  att  prägla  studiens  analys  och  resultat;  de  slutsatser  som  dras  är  i  högsta  grad 

reflektioner av tidigare erfarenheter och värderingar, oavsett aktiv ansträngning att åsidosätta dem. 

Detta är något alla diskursanalytiska studier måste ta hänsyn till  (Börjesson, 2003:58).  Den här 

studien är, liksom all kunskap och sanning, en tolkad version och representation av verkligheten 

som präglar och präglas av diskurser (Burr, 2003:3; Fairclough & Wodak, 1997:258).  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6 RESULTAT OCH ANALYS 
Memesens textuella resultat delas in efter tema och modalitet och påvisar att memesen är utformade 

enligt tre övergripande teman och framställs generellt med hög modalitet. Memesens verbovisuella 

helhet  och det  resultat  rörande denna analysnivå innefattar  fyra aspekter;  konnotation,  samspel, 

socialkritik  och  feministisk  inriktning.  Bildens  konnotationer  visar  att  bildaspekten  av  memsen 

överlag  inte  kräver  särskilt  mycket  förkunskaper  förutom  grundläggande  feministisk  teori  och 

förståelse. Det verbovisuella samspelet klargör att memesen främst formulerar budskap genom ett 

disharmoniskt  samspel  mellan  texten  och  bilden.  Memesens  förmedling  av  samhällskritik 

identifieras enligt fyra synpunkter; kritik mot kroppsnormer, mot förminskande och förlöjligande av 

kvinnliga ageranden och åsikter, mot patriarkala strukturer och mot män som motarbetar kvinnor. 

Vad gäller  de  feministiska  inriktingarna  är  det  radikal-  och  andravågsfeminismens  synsätt  som 

memesen förmedlar mest frekvent.

Resultatet  visar att  memesens relation till  de feministiska diskurserna är varierade.  I  de små 

diskurserna  präglas  memesen  av  låg  nivå  av  interdiskursivitet,  samtidigt  som  den  stora 

onlinefeministiska  diskursen  kännetecknas  av  hög  nivå  av  interdiskursivitet  och  icke-

konventionalitet. Studien identifierar också att memesen har tre möjliga roller inom den politiska 

sfären  –  memes  som åsiktsspridning,  som verklighetskonstruerande  och  som ett  medel  för  att 

förändra maktbalanser och strukturer i samhället.

Studiens samtliga 15 memes återfinns i sin fullständiga form i bilaga 1.

6.1 TEXT 
Studien  visar  att  feministiska  memes  på  Twitter  i  huvudsak  kan  kopplas  till  tre  olika  teman. 

Resultatet visar att memesens texter generellt sett framförs med hög modalitetsnivå; de textuella 

delarna av memesen uttrycks i regel som självklara sanningar eller som fakta.

6.1.1 TEMA 

Studien visar att materialet följer tre teman; 

- (Mäns) kritik, förtryck, kontroll eller på andra sätt nedvärdering av kvinnor och deras intressen 

vilket innefattar åtta memes;

- Meme 1 - Kvinnogöra

- Meme 3 - Opposition 

- Meme 4 - Kvinnors intressen 

- Meme 9 - Smink 

- Meme 10 - Feminism på Twitter

- Meme 11 - Relationer 

 24



Lina Lundberg och Fanny Lövbom

- Meme 12 - Kvinnlighet

- Meme 15 - Manlig ignorans

- Skönhetsideal och kroppsnormer som syns i fem memes;

- Meme 2 - Underkläder

- Meme 5 - Skönhet

- Meme 8 - Kvinnoideal

- Meme 13 - Afrodite

- Meme 14 - Kroppsbehåring

- Kvinnor som stöttar andra kvinnor är temat i två av memesen;

- Meme 6 - Stöttning

- Meme 7 - Support

Det är uppenbart att majoriteten av studiens undersökta memes behandlar (mäns) kritik, förtryck, 

kontroll  eller  på  andra  sätt  nedvärdering  av  kvinnor  och  deras  intressen.  Skönhetsideal  och 

kroppsnormer  avhandlas  vidare  i  en  fjärdedel  av  studiens  material.  Kvinnor  som stöttar  andra 

kvinnor  är  temat  som minst  frekvent  syns  i  memesen,  men  utgör  trots  detta  ett  särskilt  tema 

eftersom innehållet inte kan relateras till något av de ovanstående.

Alla teman uttrycks genomgående väldigt explicit med få undantag där undantaget legat i någon 

enstaka  meme  och  inte  i  temat  som  helhet.  Det  krävs  till  följd  av  detta  inte  en  uppsjö  av 

förkunskaper eller tidigare referenser för att tolkaren ska uppfatta vad texten försöker förmedla, 

vilka händelser som problematiseras eller vilka fenomen, men det betyder inte heller att tolkaren 

kan vara helt utan kunskaper.

I 12 stycken av totalt 15 memes har temat uttryckts explicit och de har, till följd av detta, överlag 

varit relativt lätta att uppfatta, även om texten i sig inte alltid varit tillräckligt omfattande för att 

återge temat helt självklart (se exempelvis meme 2 - Underkläder i bilaga 1). De förkunskaper som 

krävs för att uppfatta temat är generellt låga, men nivåerna varierar från meme till meme. Merparten 

av de teman som uttrycks explicit i texten refererar däremot i något avseende till feministisk teori. 

Tolkaren måste därför ha, åtminstone, övergripande kunskap och förståelse för feministisk teori vad 

gäller normer, värderingar, talesätt eller uttryck som används om eller till kvinnor för att budskapet 

ska kunna förstås.

I meme 1 - Kvinnogöra (se bilaga 1) används uttrycket “kvinnogöra” för att gestalta hur det finns 

yrken och intressen, i det här fallet broderi, som upplevs mindre åtråvärda och betydelsefulla då de 

kategoriserats  som kvinnligt.  Liknande problematik tematiseras i  meme 12 -  Kvinnlighet;  kritik 

riktas mot att det finns kvinnliga och okvinnliga ageranden och beteenden (se bilaga 1). Dessa är 

tydliga exempel på när trösklarna för textens förståelse varken är särskilt höga eller låga. Det krävs 
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viss  förståelse  för  vilka  beteenden  som 

tillskrivs en kvinnlig könsroll; svaga, passiva, 

ömtåliga,  omhändertagande  och  familje-

orienterade (MacKinnon, 1989:109), men inte 

mycket mer än så.

Vissa budskap kräver mer kunskap och fler 

referenser  än  andra;  mottagaren  måste  förstå 

vad som associeras i texten för att den ska få 

betydelse. I de enstaka fall när temat uttrycks 

implicit  har  kravet  för  förkunskaper  ökat 

markant. Memesens texter kräver så väl stora 

som  samtida  referenser  av  tolkaren  för  att 

budskapet ska förstås. Detta konstateras som tydligast i meme 4 - Kvinnors intressen (se figur 3) 

genom användningen av uttrycket, och i detta fall skällsordet, “hoes”. För att förstå den problematik 

som memen förmedlar – mäns kritik, förtryck, kontroll och nedvärdering av kvinnor – måste termen 

“hoes” kulturella bibetydelser vara uppenbara för läsaren; likaså förståelse för uttryck av kvinnliga 

könsroller.

Termen åsyftar inte till att förklara yrket som prostituerad, utan används som skällsord för att 

förminska, kränka och kontrollera kvinnor som uttrycker sin sexualitet; kunskap som är essentiell 

för budskapet. En kvinna ska, enligt hennes könsroll, vara söt, oskyldig och passiv – ett objekt för 

manligt  begär  utan  egentliga  egna  ambitioner  (MacKinnon,  1989:109-10).  Kvinnan  har  inte 

möjlighet  att  uttrycka någon form av egenvald  aktivitet;  det  ska  enbart  förekomma efter  mäns 

villkor eller behov. Kvinnans sexualitet existerar enligt könsnormerna bara som en förlängning av 

mannens intressen och ska bara uttryckas när mannen begär det (MacKinnon, 1989:110; Storey, 

2015:146). Detta innebär dock inte att meme 4 - Kvinnors intressen (se figur 3) blir helt innehållslös 

eller otolkbar utan denna kulturella referens, erfarenhet och kunskap, men vid första anblick kan 

memen verka substanslös utan dem. Kravet på förkunskaper gör budskapet och temat svårare att 

förstå av en tolkare som inte har de referenser som texten kräver.

6.1.2 MODALITET 

Memesens modalitet är övergripande väldigt hög. Den höga nivån uttrycks däremot på två olika 

sätt; antingen som självklar, vedertagen fakta eller som återberättande av beskrivande händelser. 

Text i memesen som uttrycks enligt det första alternativet är alltid konstateranden; män är på väg att 

behandla kvinnor illa  (meme 4 -  Kvinnors intressen),  män sexualiserar  och trakasserar  kvinnor 

(meme 3 - Opposition) eller så konstaterar texten orealistiska kroppsideal (meme 8 - Kvinnoideal). I 
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meme 13 - Afrodite är det tydligt att både läsaren och gudinnan Afrodite har värde även med icke-

idealkropp; det finns inget utrymme för tveksamhet eller ifrågasättande från läsaren eftersom det är 

ett direkt påstående (se bilaga 1, meme 13 - Afrodite). Samtliga texter är konstateranden skrivna i 

presens, de framhålls som fakta och beskriver nutiden, och det är därför inte orimligt att texterna 

tolkas som sanna.

Det  andra  alternativet,  när  texterna  är  återberättande,  kräver  dock  lite  mer  bearbetning  och 

upprepning innan budskapet kan uppfattas som en sanning för alla. Texten refererar i dessa fall till 

tidigare  händelser  eller  konversationer;  vilket  påverkar  modalitetsnivån  en  aning.  När  texterna 

meddelar vad som har hänt och inte vad som händer är det möjligt att anta att texterna förlorar en 

del  av  sin  modalitet,  men  inte  tillräckligt  mycket  för  att  budskapet  ska  uppfattas  som av  låg 

modalitet.

Vid de två tillfällen när modaliteten varit låg har innehållet refererat till situationsbaserade och 

personliga åsikter  som dessutom formulerats  med personliga pronomen och i  ett  första persons 

perspektiv; “me when I see women […]” (se figur 5: meme 7 - Support) och “when someone says 

what  I’m doing […]” (se  bilaga 1,  meme 12 -  Kvinnlighet).  Texter  som uttrycks  på  detta  sätt 

upplevs, i avseende till modalitet, inte lika sanna och självklara som de av hög modalitet trots att 

kunskap bildas genom att dela alla sorters åsikter och värderingar med varandra (Burr, 2003:4).

Genom  att  den  absoluta  merparten  av  memesen  använder  väldigt  svepande  och  generellt 

språkbruk som uttrycker händelser som har inträffat eller inträffar blir modaliteten också hög; dess 

tilltänkta  trovärdighet  och  möjlighet  att  förändra  på  ett  diskursivt  plan  är  därför  också  högt. 

Memesens  höga  modalitetsnivå  präglar  diskursen  (Fairclough,  1992:160).  Det  innebär  att 

diskursens hela innehåll, och då även de memes som förmedlar låg modalitet, med stor sannolikhet 

kommer tolkas som vedertagen fakta av dem som tar del av budskapet – fakta som vidare kan 

komma att forma och förändra tankegångarna hos dem som läser innehållet, deltar i diskussionen 

och diskursen (Fuchs, 2017:45).

Det är dock viktigt att ta hänsyn till att hög nivå av modalitet inte nödvändigtvis medför ändrade 

uppfattningar  eller  ny  kunskapsbildning –  kontexten,  forumet  och diskursen  i  sig  gör  att  vissa 

“sanningar” kommer ha svårt att uppfattas som sanna trots den höga modaliteten. Meddelanden och 

budskap som presenteras med hög modalitet i nyhetsdiskursiva sammanhang kommer förmodligen 

uppfattas  som  mer  sanna  än  kritik  som  framförs  via  memes  på  Twitter.  Nyheter  tenderar  att 

kännetecknas med objektivitet, politisk neutralitet och fakta, medan Twitter i grund och botten är ett 

forum för personligt berättande. Memesens höga modalitetsnivå kommer av den anledningen inte 

lika säkert kunna förändra och forma tankegångarna hos mottagarna eftersom meddelandet uttrycks 

via  sociala  plattformar  och  medier  som,  till  skillnad  från  exempelvis  nyhetsmedia,  präglas  av 

subjektivitet och diskussion.
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Memesens  modalitetsnivå  är  däremot  inte  irrelevant  då  hög  nivå  alltid  uppfattas  mer 

sanningsenligt  och faktatrogen än låg.  Hur väl  detta  sedan bidrar  till  att  mottagaren ändrar  sin 

uppfattning eller förståelse inför den sociala kritik och feministisk opinion som memesen förmedlar 

kan inte studien diskutera förrän modaliteten ställs i relation till memesens påverkan i den politiska 

sfären.

6.2 VERBOVISUELL HELHET 
Resultatet  för  den  verbovisuella  helheten  hanterar  fyra  aspekter;  bildens  konnotationer,  det 

verbovisuella samspelet,  memesens samhällskritik och de huvudsakliga feministiska inriktningar 

som urskiljts. Bildaspekten av memesen kräver generellt inte några större referenser, förkunskaper 

eller kulturella koder, samtidigt som den verbovisuella helheten visar att samspelet mellan text och 

bild  främst  formulerar  budskap  via  disharmoniska  konstellationer.  Memesens  samhällskritik 

centreras  i  huvudsak  kring  fyra  åsikter;  kritik  mot  skönhetsideal  och  kroppsnormer,  mot 

förminskande och förlöjligande av kvinnliga ageranden och åsikter, mot patriarkala strukturer och 

mot män som agerar i motstånd mot kvinnor i olika domäner. När det kommer till de feministiska 

inriktningarna är det klart att radikal- och andravågsfeminismens tankar genomsyrar och präglar den 

absoluta  majoriteten av memesen,  men också att  ett  antal  memes presenterar  flera  feministiska 

inriktningar samtidigt. 

6.2.1 BILDEN 

Kravet på förkunskaper, kulturella koder och referenser är väldigt varierade på bildens konnotativa 

nivå. Överlag är bilderna i sig generella och gestaltar föremål, situationer och sinnesstämningar som 

är  tillräckligt  allmänna  och  vedertagna  för  att  kunna  vara  enkla  att  identifiera.  Merparten  av 

memesens bilder behöver inte mer än några simpla och grundläggande konnotationer för att förstås 

– som hur en människa ser ut när den är upprörd (meme 3 - Opposition) eller ledsen och obekväm 

(meme 14 - Kroppsbehåring).

Det är bara vid ett tillfälle som bildens budskap helt vilat på tolkarens förkunskaper kring vad 

bilden faktiskt representerar. För att förstå bilden i meme 1 - Kvinnointressen (se figur 4) räcker det 

inte med ospecificerade förkunskaper eller referenser; tolkaren måste vara fullt medveten om den 

exakta referensen för att det tänkta budskapet ska vara påtagligt, men med den rätta referensen är 

bilden extremt tydlig. En helhet som består av delar som redan har tillskrivna och tydliga referenser 

och betydelser ger helheten en ny mening som är direkt beroende av delarnas budskap (Jenkins, 

2006:556); det är en meme som direkt följer remixkulturens mönster för spridning av budskap. 

Genom att ta dels en scen från en TV-serie och dels en meme och applicera det i ett helt annat 

medium och dessutom addera politiskt laddad text bildas en remix, och en mycket effektiv sådan.
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Bilden och memen som helhet förutsätter att mottagaren faktiskt har den referensram som åsyftas 

och att bilden och textens separata betydelser är tydliga; remixer förlitar sig på att konsumenterna 

redan känner till de budskap – de referenser – som används för att helhetens budskap ska förstås 

(Lessig, 2008:75). Utan de redan etablerade referenserna blir memen och budskapet platt och svårt 

att avkoda; främst eftersom bilden är en gestaltning av en annan gestaltning. Handen som illustreras 

tillhör i själva verket seriefiguren Arthur från barnprogrammet med samma namn och bilden som 

broderats är en reproduktion av ett urklipp från serien som under år 2016 fick viral spridning på 

internet (Lee, 2016).

Mottagaren  behöver  vara  medveten  om  handens  kontext  för  att  avgöra  den  förmedlade 

sinnesstämningen  och  det  tänkta  budskapet.  Den  broderade  bilden  syftar  inte  att  gestalta  en 

seriefigur som passivt håller handen kring en synål längst sidan på kroppen, vilket lätt kan tolkas; 

den refererar till en knuten hand som förmedlar frustration, irritation och ilska. Personen i bilden är 

arg och handen är hårt knuten som reaktion på känslan. Detta är något tolkaren förmodligen inte 

identifierar utan vetskap om att den slutna nävens, i det här fallet, ska konnoteras med ilska; detta är 

bildens originalmening.

Den broderade bilden är en replikation och modifikation av en redan existerande meme vilket 

höjer kravet på förkunskaper och gör den svårare att  förstå.  Den konnotativa nivån på bilden i 

meme 1 - Kvinnogöra (se figur 4) är komplex och utgör ett utmärkt exempel på remixkulturen; 

memen använder redan etablerade verk för att skapa en större helhet – för att berätta utan ord – och 
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visar på det viset hur underliggande kulturella referenser och förkunskaper avgör hur bilden och 

helheten tolkas (Lessig, 2008:82; Fiske, 1997:188; Fogde, 2010:182-3).

Bilden i meme 7 - Support (se figur 5) visar ett annat exempel där konnotationerna och bildens 

porträttering bildar  budskapet.  En vanlig  bild  på  ett  ungt  barn  blir  i  princip  en  symbol  för  en 

övergripande makt, ett godkännande och en uppmuntran från någon i maktposition på grund av 

ansiktsuttrycket  och  kameravinkeln.  Bildens  komplexa  konnotationer  präglar  helheten  och 

budskapet; den uttrycker att kvinnor som stöttar andra kvinnor är bra och att dessa ageranden bör 

uppmuntras. Memen är på så sätt också kritisk mot kvinnor som inte agerar för att stötta andra 

kvinnor. Den riktar implicit kritik mot de patriarkala strukturer i samhället som uppmuntrar och vill 

att kvinnor ska tävla mot varandra enligt de standarder som män satt upp. Det uppmuntras istället 

att rebellera mot patriarkatets strukturer och att skapa kvinnlig gemenskap där man stöttar varandra 

(hooks, 2000:15).

6.2.2 VERBOVISUELLT SAMSPEL 

Text och bild tillsammans uttrycker ofta ett helhetsintryck som inte framkommer när text eller bild 

behandlas  var  för  sig;  samspelet  mellan  de  två  bildar  effektivare  kommunikation  och  starkare 

budskap (Bergström, 2017:290). Texten och bilden i memesen utgör många gånger ett intressant 

samspel  där  delarna var  för  sig  inte  alls  förmedlar  samma budskap som tillsammans.  Texten i 

memesen består i flera fall av ofullständiga meningar utan egen betydelse; samtidigt saknar bilden 

sammanhang  och  kontext  utan  texten.  De  båda  uttryckssätten  är  beroende  av  varandra,  och  i 

samspelet skapas en större helhet än uttryckssätten var för sig. Utan bilden saknar texten förklaring 

på hur – och utan texten har bilden inget varför.

Lite mer än hälften av memesen är  av disharmonisk natur  då texten och bilden tenderar  att 

uttrycka  helt  olika  saker  (Bergström,  2017:296).  De  visuella  aspekterna  lyfter  textens  tänkta 

budskap då bilden utgör en reaktion på textinnehållet, är ett svar på den problematik som texten 

förmedlar eller används som exempel på företeelsen eller händelsen som texten uttrycker. Texten 

konstaterar,  “just  another  unrealistic  body  expectation  for  women”  (se  bilaga  1,  meme  8  - 

Kvinnoideal),  och bilden förklarar.  Texten uttrycker  ouppnåeliga kropps-  och skönhetsideal  hos 

kvinnor, men den förklarar inte hur, varför eller på vilket sätt de är omöjliga; det illustreras istället i 

bilden med en överkropp formad som en hand.

Det  är  främst  att  texten  och  bildens  olika  innehåll  som  motiverar  att  samspelet  uppfattas 

disharmoniskt (Bergström, 2017:296). Både text och bild besitter mycket information och innehållet 

är i sig inte reducerat till den grad att tolkaren måste fylla luckorna efter sin egen förmåga och 

register.  Avkodningen  handlar  mindre  om  att  försöka  räkna  ut  svaret  genom  att  lägga  till 

information som saknas och mer om att skapa en helhet.
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Att bilden fungerar som ett svar på texten uttrycks i både meme 2 - Underkläder (se figur 6) och 

meme 14 - Kroppsbehåring (se figur 7), för att nämna några exempel. Det är tydligt att bilden spelar 

stor roll för hur den skrivna texten uppfattas. I meme 14, som behandlar mäns relation till  och 

reaktion på kvinnlig kroppsbehåring, gestaltar bilden en person som är klart missnöjd och i viss 

mån upprörd (se figur 14). Med en annan bild vars konnotationer förmedlat starkt gillande eller 

godkännande hade memen i helhet beskrivit något helt annat. Textens tänkta syfte vilar ofta på 

tolkarens  förståelse  och  konnotationer  av  bilden,  vilket  förstärker  det  disharmoniska 

förhållningssättet och låter memesen kommunicera budskapet så effektivt som möjligt (Bergström, 

2017:296).

Vid fyra tillfällen har samspelet uttrycks harmoniskt. I dessa fall är det framför allt texten som 

förmedlar memesens information och tänkta budskap (se bilaga 1, meme 5 - Skönhet och meme 15 - 

Manlig ignorans, för exempel). Bilden används då bara som stöd till texten genom att förtydliga 

syftet  (Bergström,  2017:292).  Memesens  samspel  har  bara  tre  gånger  varit  utformade  i 

hyperharmoni – bild och text upprepar varandra och beskriver samma sak. I meme 8 - Kvinnoideal 

(se  bilaga  1)  är  de  hyperharmoniska  tendenserna  uppenbara  då  både  text  och  bild  förmedlar 

orealistiska kvinnliga kroppsideal; texten konstaterar att de är orealistiska och bilden förklarar hur. 

Budskapet är på det här viset upprepande och utnyttjar inte potentialen som de olika uttryckssätten 

besitter (Bergström, 2011:60). Memes som framhålls hyperharmoniskt är i huvudsak textbaserade – 

budskapet framhålls lika tydligt med bild som utan.
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Studien visar att memesen huvudsakligen består av ett disharmoniskt samspel mellan texten och 

bilden.  Detta  är  fördelaktigt  eftersom  det  disharmoniska  samspelet  utgör  den  mest  effektiva 

kommunikationen då den aktiverar och motiverar läsaren, men när det kommer till att utbilda eller 

instruera har det harmoniska förhållningssättet mycket större potential att faktiskt bilda ny kunskap 

hos  tolkaren.  Detta  ligger  främst  i  hur  det  harmoniska  samspelet  informerar  läsaren  i 

totalkommunikation genom att i både text och bild instruera hur någonting går till, varför och på 

vilket  sätt  (Bergström,  2017:292).  Om  memesens  samhällskritiska  innehåll  har  som  avsikt  att 

utbilda tolkaren om vilka beteenden och ageranden som är accepterade och inte bör memesen vara 

utformade i  harmoniskt samspel,  inte disharmoniskt.  Bara en fjärdedel av memesen har skapats 

harmoniskt; utifrån denna aspekt är det möjligt att just dessa fyra memes har större potential att lära, 

undervisa och sprida kunskap än resten.

Den verbovisuella helheten tyder på att de feministiska memes som denna studie behandlat inte 

skapats med kunskapsspridning som syfte. Detta är dock inte särskilt märkvärdigt med tanke på att 

memes främst handlar om att spridning och delning (Shifman, 2014:2-4) – inte att utbilda.

6.2.3 SAMHÄLLSKRITIK 

Det finns i memesen fyra generella samhällskritiska åsikter som uttrycker sig i olika former; kritik 

mot  skönhetsideal  och  kroppsnormer,  kritik  mot  förminskande  och  förlöjligande  av  kvinnliga 

ageranden och åsikter, kritik mot patriarkala strukturer och kritik mot män.

De fem memes som kritiserar  skönhetsideal  och kroppsnormer framför alla normbildningens 

absurda aspekter och orimliga krav på kvinnor. Meme 5 - Skönhet lyfter kritiken genom att påvisa 

dess egentliga form som social konstruktion via texten “[…] beauty is a construct […] to make us 

see flaws that don’t exist […]”, samtidigt som meme 8 - Kvinnoideal illustrerar ett ideal som är 

fysiskt  omöjligt  att  uppnå  och  normaliserar  det  i  relation  till  samhällets  redan  existerande 

skönhetsideal  genom  att  jämföra  och  jämställa  dem  i  frasen  “just  another  unrealistic  body 

expectaion for women” (se bilaga 1). Meme 13 - Afrodite visar kritiken genom att påvisa hur en av 

de mest avgudade kvinnorna genom historien inte hade en kropp som följer de skönhetsideal som 

eftertraktas  idag;  “IF  GODESS  APHRODITE  CAN  HAVE  STOMACH  ROLLS  SO  CAN 

YOU” (se bilaga 1).

Den  kritik  som  rör  förlöjligande  av  kvinnliga  åsikter  och  ageranden  hanterar  främst  mäns 

ageranden och förminskning av kvinnliga åsikter och ageranden, men på olika nivåer. Meme 1 - 

Kvinnogöra riktar kritik mot hur kvinnligt arbete, i detta fall broderi, värderas lägre eftersom det är 

just ett kvinnodominerat yrke och intresse; meme 15 - Manlig ignorans belyser mäns falska intresse 

för kvinnliga åsikter genom att först be om ärlighet och sedan ignorera svaret.
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Kritiken mot patriarkala strukturer uttrycks som starkas i relation till hur patriarkatet uppmuntrar 

kvinnliga  könsroller  och  stereotyper  som  ställer  kvinnor  mot  varandra  och  gör  dem  till 

konkurrenter. Meme 7 - Support belyser med dess visuella konnotationer stoltheten inför kvinnor 

som agerar normbrytande och motsätter de strukturer i samhället som främjar kvinnlig rivalitet och 

jämförelse. Meme 6 - Stöttning hanterar samma strukturella praktiker, men kritiserar inte enbart 

patriarkatet  utan även de kvinnor som inte anstränger sig för  att  frigöra sig från de patriarkala 

strukturerna utan som fortsätter agera enligt dem. Texten i meme 6 – “[…] we both cuties who don’t 

tear other women down” – hänvisar implicit till  systerskapets tanke om förtryckande strukturer. 

Personer bryter eller följer dessa strukturer; strukturer som feminister enligt systerskapet agerar för 

eliminera (hooks, 2000:14-5).

Samhällskritiken  som  adresseras  till  män  handlar  i  första  hand  om  att  ifrågasätta  och 

problematisera  män  som  försöker  kontrollera  kvinnor  i  alla  domäner  oberoende  av  situation, 

omständighet  eller  relation.  Män  försöker  kontrollera  allt  ifrån  sina  partners  klädval  –  “My 

boyfriend wouldn’t let me wear that […]” (se bilaga 1, meme 11 - Relationer) – till främmande 

kvinnors (sexuella) uttryck (meme 4 - Kvinnors intressen). Meme 2 - Underkläder (se bilaga 1) är 

den enda meme inom denna kategori som inte explicit uttalar män som ansvariga utan riktar istället 

kritiken mot alla som tror sig äga rätten att kommentera eller kritisera någon annans kropp eller 

modeuttryck.

De identifierade samhällskritiska åsikterna är i stor utsträckning kopplade till de tre teman som 

kunnat urskiljas i  memesens textlager;  teman och åsikter  som alla är  relaterade och som i  stor 

utsträckning berör och präglas av de feministiska inriktningar de förmedlas genom.

6.2.4 FEMINISTISK INRIKTNING 

Studien  visar  att  de  feministiska  inriktningar  som  memesen  förmedlar  främst  består  av  två 

feministiska teorier; radikalfeminismen representeras i mer än hälften av memesen, samtidigt som 

andravågsfeminsmen återfinns i  en tredjedel.  Förutom dessa syns även förstavågsfeminism i  tre 

memes och teorin rörande systerskap i två.

Den radikalfeministiska inriktningen anger att män kontrollerar – eller försöker kontrollera – alla 

domäner  i  samhället  och  kvinnors  liv,  inte  bara  i  politiska  och  arbetsmässiga  sfärer  (Gemzöe, 

2015:48). Det är detta som på olika, men tydliga, sätt illustreras och framförs i memesen. Meme 3 - 

Opposition lyfter hur män dels agerat och agerar förminskande och maktupprätthållande gentemot 

kvinnor  och  dels  hur  män  agerar  vid  minsta  maktyttring  eller  ageranden  mot  maktordningen. 

Uppräkningen av hur män genom historien behandlat kvinnor – “[…] sexualize and harass women, 

limit their opportunities, tries to control them, and treat them like property [---]” – tillsammans med 

en manlig reaktion på ett, tillsynes harmlöst, kvinnligt uttalande som illustreras i meme 3 visar detta 
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tydligt  (se  bilaga  1,  meme  3  -  Opposition).  Även  meme  11  -  Relationer  visar  liknande 

radikalfeministiska tankar. Memen hanterar hur män agerar för att  kontrollera utseendet på sina 

kvinnliga partners – “My boyfriend wouldn’t let me wear that […]” – samtidigt som den visar hur 

avsändaren genom bilden uttrycker missbelåtenhet inför det, men memen kan också tolkas som att 

rikta kritik mot kvinnor som agerar efter männens villkor (se bilaga 1).

Radikalfeminismen  berör  även  könsroller  och  manligt  förtryck  samt  kontroll  av  kvinnlig 

sexualitet (Gemzöe, 2015:48, 50) – aspekter som är aktiva och närvarande flera memes. I meme 12 

-  Kvinnlighet  illustreras  könsroller  genom  kritik  gentemot  kategorisering  av  kvinnliga  och 

okvinnliga ageranden. Detta framförs dels i texten som använder citationstecken runt ordet “lady-

like”,  någonting  som  i  sig  förlöjligar,  och  dels  genom  bilden  som  i  kombination  med  texten 

konnoteras  ifrågasättande  gentemot  könsnormer  och  ser  tanken  om  kvinnliga  och  okvinnliga 

ageranden som irrelevant och intetsägande (se bilaga 1). Mäns kontroll över kvinnlig sexualitet – 

eller snarare mäns vilja att  kontrollera kvinnlig sexualitet – är tydligt i  bland annat meme 15 - 

Manlig  ignorans.  Memen  lyfter,  främst  genom  texten,  hur  kvinnors  avvisningar  av  manliga 

närmanden ignoreras i förmån till mannens vilja (se figur 8).

De fem memes som presenterar andravågsfeminsitiska tankar hanterar alla samma grundläggande 

tema;  kvinnokroppen  och  dess  framställning.  Detta  är  kärnpunkter  inom  andravågsfeminismen 

(Fagerström & Nilson,  2008:69-70).  Meme 8 -  Kvinnoideal  hanterar  utseende-  och kroppsideal 

genom att med ett extremt absurt exempel, med en hand som överkropp, anspela på och referera till 

att många ideal och normer som exponeras i medier, reklam och butiker faktiskt är ouppnåeliga för 

kvinnor.  Samtidigt  motarbetar  meme 13 -  Afrodite  aktivt  idéen om en sexualiserad och perfekt 
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idealkropp genom att befästa andra kroppar än idealet som värdiga och accepterade och visar på att 

fler än en sorts (ideal-)kropp är åtråvärd och tillräcklig (se bilaga 1, meme 8 - Kvinnoideal  och 

meme 13 - Afrodite).

Förstavågsfeminismen  strävar  mot  social-,  arbetsmässig-  och  politisk  jämställdhet  (Laughey, 

2007:100;  Gemzöe,  2015:38);  något  som är  tydligt  i  meme 10 -  Feminism på Twitter.  Memen 

förmedlar hur kvinnlig opinion och diskussion i den politiska sfären förbises och förminskas av 

män (se figur 9).

Meme 6 - Stöttning lyfter och hyllar kvinnor som stöttar andra kvinnor, samtidigt som den riktar 

kritik mot kvinnor som dömer andra kvinnor; “[…] we both cuties who don’t tear other women 

down”. Detta är tydligt tankar som följer systerskapets inriktning; systerskapet ska motverka att 

kvinnor  dömer  andra  kvinnor  efter  kriterier  män  satt  upp  samt  stötta  varandra  i  kampen  mot 

patriarkatet (hooks, 2000:14-5). I vissa memes, så som meme 1 - Kvinnogöra, finns dock mer än en 

huvudsaklig  feministisk  inriktning;  Kvinnogöra  presenterar  både  förstavågsfeminsitiska  tankar 

genom att se till hur kvinnors arbete inte ligger på jämställd nivå som mäns, och radikalfeministiska 

tankar genom att se till könsroller och patriarkalt förtryck och nedvärdering (se bilaga 1).

Studien visar att memesen primärt framförs med en radikalfeministisk inriktning med fokus på 

den ojämställdhet som radikalfeminismen ser i alla samhällets domäner. Den andravågsfeministiska 

inriktningens  grundläggande  tankar  och  poänger  finns  också  synliga  i  materialet  via  den 

samhällskritik mot den kvinnliga idealkroppen och objektifiering av den – men alla memes visar 

tydligt att det finns jämlikhet att eftersträva i alla domäner.

6.4 FEMINISTISKA DISKURSER ONLINE 
Varje diskurs har särskilda regler och fiktiva styrdokument som avgränsar diskursen till specifika 

ämnen  och  förhållningssätt;  en  utformning  som  beror  på  sociala  kontexter,  situationer  och 

sammanhang som justerar och reglerar vad som förmedlas, hur det förmedlas och med vilken avsikt 

(Berglez,  2010:271).  Denna  studie  använder  material  som  formulerats  och  publicerats  inom 

regelstyrda diskurser – diskurser som kan sammankopplas med de identifierade teman, feministiska 

inriktningar och den samhällskritik som är utmärkande i materialet. De aspekter vilka ses viktiga 

inom  en  grupp  av  memes  som  tillhör  samma  feministiska  diskurs  speglar  i  något  avseende 

diskursens grundläggande uppbyggnad; oavsett om det är en liten diskurs influerad av enbart några 

få memes, eller stor och övergripande diskurs som är ett sammantag av alla memes.

Studien har identifierat två diskursnivåer inom materialet; den övergripande onlinefeminismen 

och de mindre diskurserna som utgör den onlinefeministiska diskursen. De mest intressanta små 

diskurserna  är  den radikalfeministiska  och den rörande systerskapet;  diskurserna  uppvisar  både 

konventionella och icke-konventionella drag.
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6.4.1 DEN RADIKALFEMINISTISKA DISKURSEN 

Inom det radikalfeministiska perspektivet står mannen i centrum. Mannen försöker, medvetet eller 

omedvetet, kontrollera kvinnan genom hot om sexuellt våld och hur kvinnan uppfattar sig själv 

upplevs inträffa på mäns villkor och utifrån deras perspektiv (Gemzöe, 2015:48; Tollin & Törnqvist, 

2014:62; MacKinnon, 1989:110). De patriarkala strukturerna uppfattas göra hela samhället till en 

produkt av mäns influens och det enda sättet för en kvinna att bryta sig loss och frigöra sig från 

manlig styrning menas ske genom att uppmärksamma och öka medvetandet kring det kvinnliga 

förtrycket män förorsakat (Gemzöe, 2015:49); detta är grunderna i radikalfeminismen.

Den manliga centreringen gör det lätt att anta att den radikalfeministiska diskursen, oberoende av 

forum eller form av presentation, består och präglas av samtal kring manlig dominans och kritik 

mot män och mäns ageranden. Radikalfeminister ser mannen, via patriarkatet, som innehavare av 

hierarkisk  makt  och  dominans  över  kvinnan,  samtidigt  som inriktningen  uttrycker  att  kvinnors 

sexualitet produceras genom mäns perspektiv (Hartmann, 1981:14; MacKinnon, 1989:110). Manlig 

dominans över kvinnor i alla domäner uttrycks alltså som vedertagen sanning och en självklarhet 

och material inom den radikalfeministiska diskursen bör då formuleras med hög modalitet.

Den radikalfeministiska diskursen har generellt en låg nivå av interdiskursivitet då memesen i 

huvudsak följer åsikter och uttryckssätt som kännetecknar perspektivet; samtliga memes behandlar 

mäns kontroll, förtryck, kritik eller nedvärdering av kvinnor, kvinnliga intressen och kvinnonormer. 

Majoriteten av memesen är författade med hög modalitet och merparten framhåller män som aktiva 

och  kvinnor  som  passiva  (se  exempelvis  meme  4  -  Kvinnors  intressen  och  meme  14  - 

Kroppsbehåring i bilaga 1), men trots detta har studien identifierat några undantag som kan påverka 

diskursens interdiskursivitetsnivå.

Mannen är nämligen inte alltid roten till problemet eller ensam ansvarig för kvinnoförtrycket i 

memesen. I meme 11 - Relationer är det så väl män som kvinnor som kritiseras för upprätthållandet 

av den manliga kontrollen eftersom kvinnor i relationer med kontrollerande män följer och anpassar 

sig  efter  mannens  åsikt.  Meme 12  -  Kvinnlighet  är  diskursbrytande  vad  gäller  regeln  om hög 

modalitet;  innehållet  är  situationsbaserat  och  skrivet  med  personliga  pronomen.  Dessutom  har 

kvinnan i  meme 9 -  Smink  och meme 12 -  Kvinnlighet  lämnat rollen som passiv mottagare av 

manlig dominans genom att  reagera på den, avfärda den och därmed frångått männens kontroll 

eftersom den inte accepteras (se samtliga memes i bilaga 1).

En  låg  nivå  av  interdiskursivitet  hanterar  inte  någon  större  förändring  då  diskursen  är 

konventionell och upprätthåller sin form (Fairclough, 1992:232; Fairclough & Wodak, 1997:258) – 

den radikalfeministiska diskursen följer den sociala ordningen och redan existerande regler och är, 

trots vissa undantag, överlag konventionell. Den radikalfeministiska diskursen är med detta ett bra 

exempel på hur diskurser kan vara dubbelriktade genom att påvisa några interdiskursiva tendenser, 
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trots  att  diskursen  i  stort  präglas  av  låga  nivåer  av  interdiskursivitet  som  inte  utmanar 

diskursordningen och då inte förändrar i samhället.

6.4.2 DISKURSEN FÖR DET FEMINISTISKA BEGREPPET SYSTERSKAPET 

Systerskapet  bygger på vikten att  som kvinna agera allierad med andra kvinnor och på så sätt 

motsätta de patriarkala strukturer som uppmuntrar kvinnlig rivalitet (hooks, 2000:14-5). Utsagorna 

som diskursen sprider bör genomsyras av solidaritet, uppmuntran och stöttning, men resultatet visar 

att detta inte alltid är fallet – i alla fall inte när det kommer till att alltid vara allierad och stöttande 

inför alla kvinnor.

Systerskapet gör sig tydligt i två stycken memes, i meme 6 - Stöttning och meme 7 - Support. 

Båda memesen behandlar systerskapets huvudsakliga tankar, men på olika sätt. Medan meme 7 är 

skriven som personlig åsikt, med personligt pronomen och är situationsbaserad, med låg modalitet, 

framhålls meme 6 precis tvärtom – med hög modalitet. Meme 6 - Stöttning  motsätter dessutom 

diskursordningen genom att lyfta systerskapets förhållningssätt samtidigt som memen kritiserar de 

kvinnor som inte stöttar andra kvinnor (se bilaga 1, meme 6 - Stöttning och meme 7 - Support). 

Memen bryter på det viset  diskursen för det feministiska begreppet systerskapet genom att bara 

uppmuntra vissa kvinnor och inte alla. Memen lyfter med detta systerskapets största problematik; 

kvinnor ska stötta alla kvinnor i alla domäner, även de som inte följer systerskapets grundläggande 

tanke.

Diskursen  för  det  feministiska  begreppet  systerskapet  har,  till  följd  av  dess  normbrytande 

material,  relativt  hög  nivå  av  interdiskursivitet;  till  skillnad  mot  radikalfeminismens  låga  nivå. 

Innehållet  skiljer  sig  däremot  inte  från  systerskapets  huvudsakliga  utgångspunkt  och  diskursen 

influeras inte heller nämnvärt av något annat feministiskt förhållningssätt; vilket påvisar låg nivå av 

interdiskursivitet (Fairclough, 1992:232). Det är dessutom bara två memes som kännetecknas med 

systerskapets diskurs. Inom alla diskurser lär det finnas undantag från regeln; med enbart två memes 

är det  därför svårt  att  avgöra om diskursen för det  feministiska begreppet systerskapet är  icke-

konventionell av sin natur eller av en händelse.

6.4.3 DEN ONLINEFEMINISTISKA DISKURSEN 

Studien visar att feministiska memes på Twitter tillhör den onlinefeministiska diskursen. Den kan 

sammanfattas  som  en  icke-konventionell  diskurs  med  hög  nivå  av  interdiskursivitet;  den 

onlinefeministiska diskursen är uppbyggd av flera mindre diskurser. Innehållet i diskursen författas 

med hög modalitet med få undantag. Män och manligt agerande uppfattas i stort som den största 

problematiken  till  samhällets  ojämställda  tillvaro,  något  som  kan  grunda  sig  i  memesens,  i 

huvudsak,  radikalfeministiska  inriktning.  Memesen  uppvisar  vanligtvis  bara  ett  feministiskt 

perspektiv  i  taget,  men  3  av  studiens  15  undersökta  memes  är  genreöverskridande;  meme 1  - 
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Kvinnogöra och meme 4 - Kvinnors intressen framhåller så väl radikal- som förstavågsfeministiska 

tankar  samtidigt  som  meme  9  -  Smink  hanterar  både  andravågs-  och  radikalfeminismens 

grundläggande ståndpunkter (se samtliga memes i bilaga 1).

Den feministiska ideologin, och även onlinfeminismen, är alltså paraplygrepp med flera olika 

undergrenar  och  inriktningar  (Laughey,  2007:100,  Martin  & Valenti,  2013:6-9).  Feminism som 

ideologi förespråkar endast ett jämställt samhälle (Wendt Höjer & Åse: 1999:7); det är de olika 

feministiska perspektiven, vågorna och tankarna som lägger grunden för det feministiska uttrycket. 

De olika feministiska inriktningarna använder olika feministiska glasögon för att  problematisera 

vad det ojämställda samhället beror på och ger förslag på hur jämställdheten främjas. Inriktningarna 

utgör  alltså  små  specifika  diskurser  för  sig  själva  samtidigt  som  de  tillhör  den  stora 

onlinefeministiska diskursen. Radikalfeminism på sociala medier tillhör onlinefeminismens diskurs, 

men den är samtidigt en egen, mindre, diskurs som specifikt behandlar radikalfeminism; detsamma 

gäller för förstavågs- och andravågsfeminismen och systerskapet.

Memesen förhåller sig i första hand till de små feministiska diskurserna som kännetecknas som 

konventionella  diskurser  med  låg  interdiskursivitetsnivå,  men  de  ingår  också  i  den  större 

onlinefeministiska  diskursen  som  präglas  av  icke-konventionalitet  och  hög  nivå  av 

interdiskursivitet. Systerskapet, radikal-, första-, och andravågsfeminism är små specifika diskurser 

med  tydliga  regler  om  vad  som  uppfattas  problematiskt  och  varför,  vilket  memesen  tydligt 

exemplifierar.  Till  följd  av  den  onlinefeministiska  diskursens  utformning  med  stora  och  små 

diskurser kan memesen karaktäriseras både som specifika feministiska perspektiv, vågor eller tankar 

samtidigt som samma meme kan vara strikt onlinefeministisk. Memesen förhåller sig på det sättet 

både till den stora onlinefeministiska diskursen och de små specifika diskurserna på samma gång.

6.5 MEMES POLITISKA ROLL 
Memes är,  i  grunden,  inte  ett  uttryckssätt  för  diskussion,  politiskt  engagemang eller  egentligen 

spridning av information. Memes kännetecknas som skämt, koncept och formuleringar som sprids 

mellan personer på internet (Shifman, 2013:2); som en slags humorform. Att studera humor ur ett 

samhällskritiskt och politiskt synsätt har ofta setts som orimligt, men Lawrence Mintz (1985:1), 

professor inom populärkultur och humor, menar att humor är den mest användbara och avslöjande 

formen för att  se samhälleliga värderingar,  attityder och tendenser.  Denna syn har under denna 

studie realiserats; de teman, den samhälleliga kritik och de budskap som memesen framför är i allra 

högsta  grad  humor  som  illustrerar  samhälleliga,  och  feministiska,  värderingar  och  attityder. 

Memesen är en kreativ output för både humor och politiska åsikter och samhällskritik, men dess 

faktiska roll inom den politiska sfären är inte lika självklar som dess roll inom onlinehumor.
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Kommunikations-  och  journalistikprofessorn  Limor  Shifman  menar  att  memes  inom  politik 

kännetecknas av politisk markering och politiskt deltagande där fokus ligger i att delta i debatten 

och  genom memesen  framföra  sin  idealvärld  och  hur  den  nås  (Shifman,  2014:120).  Under  de 

senaste två decennierna har dock politisk deltagarkultur överlag, och memes i synnerhet, påverkat 

amerikanska  presidentval  och  stärkt  respektive  försvagat  förtroendet  för  möjliga 

presidentkandidater under pågående valkampanjer (Jenkins, 2012:219; Hsu, 2016). I det material 

denna  studie  behandlar  finns  en  universell  grundtanke  om  kritik  gentemot  förtryck  och 

förminskande  av  kvinnor.  Däremot  kvarstår  det  faktum att  dessa  memes  i  första  hand  är  just 

humoristiskt  framlagda  och  formulerade;  det  är  inte  debattartiklar,  politiska  upprop,  grävande 

journalistik eller argumenterande texter som framförs, utan skämt som bygger på att publiken ska 

relatera – inte agera eller förändra.

Deltagarkulturen, som memesen är en del av, innefattar tankar om ett skifte i produktionsmakt 

som ger individer som producerar medieinnehåll, utan stora bolag och dominanta medier bakom 

sig, en chans att sprida sina egna agendor (Jenkins, 2012:15, Jenkins, 2006:555). Deltagarkulturens 

tankar är utformade för att passa och hantera den kulturella sfären och dess strukturer, men samma 

tankegångar är enkla att applicera i den politiska sfären. Precis som fanfiction  i den kulturella 13

sfären agerar memesen i den politiska sfären som format för informations- och åsiktsspridning från 

icke-etablerade aktörer;  från individer.  Båda uttryckssätten använder  internetplattformar  som en 

plats  att  sprida  sina  personliga  tolkningar  av  verkligheten  –  oavsett  om  det  är  Harry  Potters 

verklighet  eller  den  verklighet  som individerna  lever  i  (Jenkins,  2012:186-8).  Deltagarkulturen 

möjliggör för engagemang på individnivå; med sociala medier kan fler göra mer i form av att sprida 

åsikter  där  andra  kan  relatera  och  agera.  Memesen  kan  framföra  politiska  inriktningar  och 

samhällelig kritik som inte tar plats i de dominanta mediekanalerna och därmed fungera som en 

medieform för  spridning  av  åsikter.  Däremot  tyder  memesens  delvis  höga  krav  på  förkunskap 

rörande  feministiska  teorier  och  dagens  kvinnliga  normer  på  att  memes  snarare  fungerar  som 

diskuterande och övertalande än helt informerande. För att fungera som informationsspridare och på 

riktigt kunna informera alla – med eller utan feministiska förkunskaper – skulle mer grundläggande 

information behöva framgå och kravet på förkunskaper minska.

Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet kan dock memesen skapa förändring trots detta; 

även om memesen i sin grundläggande form och spridning inte på något sätt kan agera för att ge 

direkta politiska eller samhälleliga konsekvenser, kan de – särskilt med hög modalitet – agera för att 

 Fanfiction är publicerade berättelser på internet som skildrar eller hänvisar till fiktiva universum som redan existerar 13

inom populärkulturen. Fanfiction är de historier som skrivits och skapats av icke-professionella konsumenter till 
originalkällan – av fansen. Berättelserna använder eller refererar till professionellt publicerade texter, filmer, TV-spel och -
serier och oftast utan upphovsrättsliga tillstånd. Fanfictionförfattare skildrar nya händelseförlopp och skapar sina egna 
alternativa versioner av populärkulturens omtyckta textvärldar (Lindgren Leavenworth & Isaksson, 2012:77). 
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skapa en ny verklighetssyn. Socialkonstruktivismen menar att det är genom språk som samhället 

och  fakta  både  konstrueras  och  upprätthålls  samtidigt  som  hög  modalitetsnivå  bidrar  till  att 

innehållet upplevs som sanning (Burr, 2003:8; Ljuslinder, 2002:11; Fairclough, 1992:160). I takt 

med att fler delar av samhället har möjlighet att genom kreativ kommunikation, däribland memes, 

sprida sina åsikter och upplevelser på sociala medier kan fler påverka samhället. Genom det språk 

som används och de tankar som förmedlas kan normer, värderingar och sanningar förändras och 

påverka samhällsstrukturerna på sikt. Memes definieras dessutom som grundläggande enheter för 

kulturell evolution bestående av informationsdelar (Powell, 2006:6-7); en aspekt ytterligare pekar 

på memesens möjlighet till att förändra samhället.

De budskap och den världsbild som memesen förmedlar har alltså möjlighet att delta i rubbandet 

av rådande samhällsstrukturer och bidra till att skapa nya. Det som memesen förmedlar, som kritik 

mot skönhetsideal och kroppsnormer och kritik mot förminskande och förlöjligande av kvinnliga 

ageranden,  kan  skapa  en  ny  syn  grundad  i  dessa  aspekter  genom en  verklighetsskildring  som 

fördömer de beteenden och företeelser som kritiseras. Genom spridning av en världsbild som bildar 

kunskap kan det öka medvetenheten och skapa motstånd; på så sätt utmanar kvinnorna de strukturer 

som tillåter män att  motverka och dominera kvinnan. På samma sätt  upprätthålls  inte heller de 

mansgynnande strukturer i samhället som tillåter dominansen. Memesen kan därmed, istället för att 

upprätthålla  patriarkala  strukturer,  lägga  grunden  för  att  skapa  en  ny  världsbild  där  kvinnan 

bestämmer och agerar självständigt – memesen har potential att skapa nya normer och ny kunskap 

som leder till förändring.

Memesen  har  dock  inte  bara  potential  att  förändra  samhället  och  politik  genom  att  vara 

kunskapsbildande.  Under  presidentvalet  i  USA 2016 fastslogs  att  memes  använts  för  att  rubba 

politiken och dess maktordning; memes och internetskämt om Ted Cruz, som kandiderade för att bli 

republikanernas presidentkandidat, och hans likhet med en seriemördare gjorde att han förlorade 

förtroende  och  sin  seriösa  framtoning  hos  många  väljare.  Alla  uttalanden,  debatter  och 

framträdanden förvrängdes  för  att  passa  in  i  teorin  och skämtet  om att  Cruz egentligen enbart 

försökte dölja sitt dubbelliv som mördare (Hsu, 2016). Memesen gjorde inte att Cruz på något sätt 

hindrades från att bli presidentkandidat genom att helt eliminera hans möjligheter, de gjorde istället 

att hans trovärdighet och anseende förändrades. Detta är någonting som i längden kan ha påverkat 

det faktiska resultatet negativt; en ledare som saknar auktoritet och trovärdighet tappar en stor del 

av sin relevans och övertygande kraft i allt från uttalanden, ageranden och rådgivning.

Det är alltså klart att memes inte direkt kan avsätta ledare eller förändra maktstrukturer som 

upprätthålls, men det betyder inte att de är maktlösa. De feministiska memes som hanteras i denna 

studie kan således inte direkt förändra patriarkala strukturer, kroppsideal och -normer eller mäns 

makt över kvinnor, men genom att förlöjliga detta kan makten rubbas. Meme 8 - Kvinnoideal och 
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meme 14 - Kroppsbehåring är tydliga exempel på hur memesen uppvisar absurditeten i strukturerna 

och vad de säger om och till kvinnor; meme 8 visar en skyltdocka med en hand som överkropp och 

befäster det som ideal samtidigt som meme 14 illustrerar mäns relation till kvinnlig kroppsbehåring 

och jämför detta med männens relation rörande allt annat. Genom att förlöjliga de strukturer som 

skadar  kvinnor  kan  kredibiliteten  hos  dem  också  minska,  vilket  i  slutändan  kan  göra  att 

strukturernas makt förändras. På samma sätt som en ledare som saknar auktoritet och trovärdighet 

tappar en stor del av sin relevans och övertygande kraft tappar också strukturerna sin dominans om 

de ses som absurda.

Memes i  den politiska sfären ses  av Shifman (2014:120) som markeringar  och deltagande i 

debatten, men denna studie visar på en bredare användning och fler roller än så. De feministiska 

memesen har – potentiellt – tre olika roller inom den politiska sfären; som åsiktsspridning, som ett 

verklighetskonstruerande  språk  och  som  ett  verktyg  för  rubbning  av  maktstrukturer.  Shifmans 

antagande om deltagande i debatten – åsiktsspridning – är alltså en slutsats som även denna studie 

nått,  men  den  verklighetskonstruering  och  förändring  av  maktstrukturer  som  påvisats  skiljer 

studierna åt.  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7 SLUTDISKUSSION 
Denna studie avser undersöka och analysera memes som feministiska ställningstaganden och som 

bärare av samhällskritik genom att se till de samhällskritiska åsikter, feministiska inriktningar och 

feministiska diskurser som memesen förmedlar och skapas i. Studien syftar även till att utforska 

memesens  potentiella  roll  inom den  politiska  sfären,  och  genom resultat  och  analys  har  syftet 

uppfyllts.

Studiens resultat visar att  memesen förmedlar samhällskritik enligt fyra övergripande åsikter; 

kritik mot skönhetsideal och kroppsnormer, kritik mot förminskande och förlöjligande av kvinnliga 

ageranden  och  åsikter,  kritik  mot  patriarkala  strukturer  och  kritik  mot  män.  De  identifierade 

samhällskritiska åsikterna är nära kopplade till och en utveckling av de tre teman som den textuella 

analysen synliggjort. Samhällskritiken som illustrerats och framförs är också generellt präglade av 

de  övergripande  och  dominerande  feministiska  inriktingar  som  setts  i  memesen;  radikal-  och 

andravågsfeminism. 

Trots  att  dessa  feministiska  utgångspunkter  i  stor  utsträckning  skapades  för  nästan  ett  halvt 

århundrade sedan är de historiska fokuspunkterna fortfarande relevanta för kvinnor idag. Studien 

visar  att  memesen  i  första  hand  framförs  med  en  radikalfeministisk  inriktning,  även  om  en 

andravågsfeministisk inriktning också är  synlig i  materialet.  Radikalfeminism har historiskt  sett 

varit den feministiska åskådning som främst uppmärksammats i media och populärkultur (Laughey, 

2007:102); därför är det inte heller förvånande att detta synsätt fått ytterligare medial spridning på 

de nya plattformarna. Inom onlinefeminsim är radikalfeminismen en tydlig influens; att göra det 

personliga  politiskt  är  den  radikalfeministiska  slogan  som  även  funnit  kraft  inom 

onlinefeminismens kärna (Hartmann,  1981:14;  Martin & Valenti,  2013:11-2).  Sociala  medier  är 

definierade av just personlighet och individualism, men på ett gemensamt plan; det är utformat för 

att låta individer sprida innehåll efter sina personliga preferenser. Att de feministiska memes som 

publicerats på ett socialt medie som Twitter är präglade av den feministiska inriktning som av alla 

perspektiv som tydligast bemöter den enskilda kvinnans åsikt och upplevelse är därför logiskt. 

Dessutom  är  radikalfeminismen  en  åskådning  som  hanterar  och  fokuserar  på  aspekter  som 

majoriteten  av  kvinnor  upplevt  oavsett  ålder;  könsnormer,  förtryck  av  kvinnlig  sexualitet  och 

dominanta  män  är  mest  troligt  vanligare  och  närmare  vardagen  för  unga  kvinnor  idag  än 

förstavågsfeminismens politiska och arbetsmässiga ojämlikhet. Detsamma gäller den relativt stora 

förekomsten av andravågsfeministisk  inriktning i  memesen;  utseende,  kvinnlig  framställning av 

kvinnokroppen och skapandet av normer och ideal i media och populärkultur är något som alla i 

västvärlden tar del av dagligen. Individen som skapar en meme gör det för att memen är någonting 

hen  känner  till  och  upplever;  inte  för  att  avsiktligt  påvisa  eller  sprida  en  specifik  feministisk 
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inriktning. Vanliga människor som delar med sig av erfarenheter och humor på sociala medier syftar 

inte till att framföra någon feministisk teori – därför kommer inte heller någon meme enbart förhålla 

sig till en enda specifik inriktning, utan snarare lyfta de aspekter av feminismen som är relevanta för 

den  egna  verkligheten.  Verkliga  företeelser  är  komplexa  och  kommer  aldrig  helt  påvisa  någon 

enskild teoretisk feministisk inriktning; bara tendenser av dem. Det faktum att mer än hälften av 

memesen som studien behandlar  ändå,  på ett  tydligt  sätt,  presenterar  radikalfeministiska tankar 

tyder i allra högsta grad på dess relevans i samhället idag.

Studien visar, förutom de feministiska inriktningarna, på memesens relation till de feministiska 

diskurserna.  Resultatet  visar  att  memesen  och  diskurserna  är  varierade;  en  hög  nivå  av 

interdiskursivitet inom den övergripande onlinefeministiska diskursen gör den icke-konventionell, 

samtidigt  som  de  små  diskurserna  inom  onlinefeminismen  utmärks  av  en  låg  nivå  av 

interdiskursivitet och konventionalitet.  Detta är framför allt  intressant i  relation till  diskursernas 

dubbelriktade natur;  de små diskurserna med låg interdiskursivitetsnivå upprätthåller  diskursens 

status quo samtidigt som de tillhör en större diskurs med hög nivå av interdiskursivitet som bryter 

mot  diskursordningen.  Studien påvisar  med detta  hur  de  feministiska  diskurserna  bidrar  till  att 

upprätthålla samhället precis som det är, även om diskursen i sig framför samhällskritiska åsikter, 

samtidigt  som  de  parallellt  agerar  för  att  rubba  samhällsstrukturerna,  och  därigenom  bryta 

mansdominansen, genom att inte rätta sig efter diskursnormativa beteenden.

 Studien identifierar också att memesen har tre potentiella roller inom den politiska sfären: för 

åsiktsspridning,  för  verklighetskonstruktion  och  för  att  förändra  maktbalanser  och  strukturer  i 

samhället. Memes roll som verktyg för åsiktsspridning sker genom själva formen; memes är genom 

sin  användning  av  redan  kulturellt  betingade  och  betydelsefulla  delar  en  medieform som utan 

tvekan kan agera och gynnas av internet. Uppmärksamhet på internet mäts i sekunder (Weinreich et 

al.,  2008:18)  –  en  debattartikel  eller  ett  grävande  reportage  kräver  både  en  intresseväckande 

inledning och innehåll som är nog uppseendeväckande att fånga in och behålla konsumenten fram 

tills att budskapet säkert förmedlats. Memesen kan minska glappet mellan första intryck och att 

konsumenten förstått budskapet; memen behöver enbart några ord och en bild för att förmedla sin 

ståndpunkt.  Memesen lyckas genom detta tygla och kuva deltagarkulturens potential  (Marwick, 

2013:13), och förkroppsliga och utnyttja det digitala uppmärksamhetsspektrat.

När det gäller memesens roll som ett verktyg för verklighetskonstruktion är det viktigt att notera 

att den potentiella förändringen av verkligheten är baserad på att mottagarna uppfattar memesens 

höga  modalitet,  uppfattar  kritiken  som  förmedlas,  ser  helhetens  budskap  och  accepterar  alla 

aspekter av memesen som både rimliga, sanna och relevanta – något som inte på något sätt  är 

säkert.  Studien  visar  att  memesen  inom  den  onlinefeminsitiska  diskursen  generellt  sett  är 

konventionella förmedlingar av vedertagna sanningar och verklighetsuppfattningar, men inom den 
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stora  onlinepolitiska  diskursen  –  som  även  inkluderar  debattforum,  politiska  webbsidor  och 

liknande – är det svårt att se memesens höga modalitet och budskapen som vedertagna.

Caitlin  Brehenys  masteruppsats  “By Any  Memes…”  visade  att  memes  inom ett  feministiskt 

Instagramcommunity  används i  första  hand som ett  sätt  att  hantera  och skapa gemenskap,  och 

sekundärt som ett informerande verktyg (Breheny, 2017:71-6, 84), och detsamma kan teoretiskt sett 

ses för det material som denna studie behandlat. I detta fall är inte communityaspekten relevant på 

samma sätt  eftersom memesen är  tagna från vitt  skilda konton.  Att  dela personliga upplevelser 

skapar  dock  gemensam  konsensus  hos  dem  som  sprider  dem  (Martin  &  Valenti,  2013:11-2); 

delningen av memesen skapar alltså en övergripande samhörighet och gemensam sanning inom 

ramarna för den onlinefeministiska diskursen.

Denna studie visar på memes som kopplade till de disruptiva affinitetsplater internetforskaren 

Simon Lindgren (2015:197,  199-201)  klassar  som möjligheter  för  att  ändra  maktordningar  och 

samhällsnormer; även om potentialen att förändra samhället finns är det ingenting som sker utan 

hårt  arbete  och  hårt  motstånd  (Lindgren,  2015:198).  Lindgrens  syn  på  sociala  medier  som 

potentiella verktyg för förändring visar också på det synsätt memesens roll som förändrande av 

maktbalanser och strukturer i samhället har. Det finns en potential, men det innebär inte att det 

kommer ske utan kraftig ansträngning, om alls. 

Studien  har  lyckats  med  att  komplettera  den  del  av  onlineaktivism  och  feminism  som  i 

forskningsfältet  tidigare varit  outforskad. Lindgrens forskning har fungerat  som kartläggning av 

sociala medier som potentiella verktyg för social förändring (Lindgren, 2015:198), Kellers studie 

konstaterande  onlinefeminism  som  en  förlängning  av  den  traditionella  feminismen  (Keller, 

2012:433) och Brehenys kartläggning visade memes som medel för feministisk gemenskap och 

synliggörande  av  förtryck  (Breheny,  2017:71-6,  79-82);  det  har  saknats  studier  som visar  vad 

aktivismen faktiskt säger. Denna studie gör dock detta – studien lyfter feministiska memes online 

som bärare av samhällskritiska åsikter  genom radikalfeministiska uttryck.  Forskningsfältet  visar 

därför inte längre bara hur och varför feministisk åsiktsspridning på sociala medier agera – utan 

också vad som förmedlas.

Med  tanke  på  sammanhanget,  det  faktum  att  det  finns  större  och  mindre  diskurser,  och 

urvalsmetoden  är  det  dock  rimligt  att  diskutera  hur  allmängiltigt  detta  resultat  är  för 

onlinefeminismen. Normerna och reglerna för diskursen sätter standarden för vad som uttrycks, och 

även om denna studie visat tecken på att  den stora onlinefeministiska diskursen utgörs av flera 

mindre  feministiska  perspektiv  och  diskurser  vore  det  naivt  att  hävda  att  diskursen  i  sig  är 

tillräckligt generell eller interdiskursiv för att representera alla och allas åsikter i den feministiska 

frågan online. Den största problematiken med diskurser är exkludering – diskurser bygger på att 

man måste hålla med för att vara med. Det är därför rimligt att anta hur denna studie, med avseende 
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till  forskarrollen,  urvalsmetoden och materialinsamlingen,  anammat ett  särskilt  västvärldspräglat 

feministiskt  perspektiv  och  feministisk  utgångspunkt  redan  från  början.  Det  är  lätt  att  anta  att 

studien  avslutat  på  samma  ställe  som  den  börjat  –  inom  en  segmenterad  del  av  den 

onlinefeministiska sfären. Om materialet, vid något tillfälle, har hämtats från någon annan del eller 

diskurs än den onlinefeministiska den utgick från kan inte denna studie avgöra, vilket ligger helt i 

materialinsamlingens bristfällighet. 

Det går även att ponera att urvalet, och resultat i sig, har präglats av och hållit sig inom ramarna 

för den vita, akademiska och relativt privilegierade delen av den feministiska diskursen. Det är en 

aspekt  som  genom  valet  att  använda  urvalskriterier  aktivt  försökts  undvikas,  men  som  ändå 

potentiellt kvarstår eftersom snöbollsurvalet fortfarande utgått från undersökarnas personliga sfär, 

och därmed undersökarnas del av den feministiska diskursen, online. Skulle urvalet gjorts av en 

icke-vit man utan akademisk bakgrund kunde urvalet och resultatet sett annorlunda ut. Denna studie 

har i många avseenden präglats av undersökarna, dess värld och världsbild; en aspekt som förstås är 

problematisk, om än relativt vanlig inom kvalitativa studier.

Fortsatt forskning inom onlineaktivism, som tolkar innehåll på sociala medier som avslöjande av 

samhälleliga värderingar,  åsikter och attityder,  kommer alltid vara relevant så länge det digitala 

samhället fortsätter att utvecklas. Att återskapa eller lätt modifiera redan genomförda studier inom 

det här fältet kommer aldrig vara meningslöst – snarare tvärtom. Dessa studier är dagsfärska; något 

som  påvisas  inom  den  digitala  världen  idag  kan  vara  föråldrat  imorgon.  Det  vore  av  den 

anledningen helt rimligt att om bara om ett år, eller ett halvår, undersöka feministiska memes på 

Twitter med liknande urvalskriterier som denna studie använt eftersom resultatet då kan vara helt 

annorlunda. Fördelarna med en kvalitativ studie som undersöker ett levande och evigt föränderligt 

material är detsamma som nackdelarna; resultatet skiljer sig beroende på vem som utför studien.

För  att  fortsätta  och  stärka  de  resultat  som  denna  studie  visat,  så  som  radikalfeminismens 

dominans vad gäller  inriktning och utformningen av de samhällskritiska åsikterna i  memes om 

kvinnor på Twitter, bör studiens omfång utvidgas för att eftersträva ett empiriskt generaliserbart 

resultat istället för enbart ett teoretiskt sådant. Den här studien är dessutom utförd utan hänsyn till 

landsgränser och kulturellt ursprung. För att skildra en tydligare bild av onlinefeminismen och vilka 

samhällsproblem som framhålls som viktigast bör materialet därför sättas i relation till vilken tid, 

plats och vilken kultur som åsikterna har skildrats. Det geografiska läget, tiden och kulturen spelar 

säkerligen stor roll för memesens innehåll. Studien bör därmed också tillämpa en metod som tar 

hänsyn till både avsändare och mottagare. 

Där denna studie enbart ser till potential och förmedling kan en kompletterande studie ta hänsyn 

till, och beröra, de faktiska mottagarna, dess relation till memesen och det budskap dessa personer 

anser vara viktigt.  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