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Abstract: 

 
FROM TWEET TO REVOLUTION 

A comparative study of the media phenomenon #metoo 

 

On October 15th, 2017, the American actress Alyssa Milan posted a tweet on the Social 

Media Platform Twitter which soon would have led to major consequences for people 

across the globe. Milano urged her followers to comment “#metoo” on the post if they had 

ever been subjected to sexual harassment or abuse – an action of hers which quickly 

evolved into a widespread campaign in USA as well as in other countries, there among 

Sweden. With #metoo's great impact, we now have a unique opportunity to explore 

today's gender equality debate and feminist discourse based on the new type of 

networking community. Thus, this study aims – with a comparative as well as a charting 

intention – to further explore the #metoo phenomenon based on media reporting from the 

largest daily newspaper in Sweden (Dagens Nyheter) and in the USA (USA Today). The 

main purpose is to investigate how the journalism takes place in relation to contemporary 

gender discourse and how it differs between these two countries; which in the long run 

aims to contribute to increased knowledge about the inherent gender equality issues of 

#metoo and the discursive image of these problems each media has chosen to reproduce to 

their fellow residents. The method used in the study is sorted under a qualitative content 

analysis focusing on the interpretation and understanding of contentive meaningful 

aspects. Results show that articles from USA Today and Dagens Nyheter differ a lot in 

how they relate to theoretical concepts of performativity, normalization, power, and a 

broader understanding of gender structures. Correspondingly, large differences can be 

identified in how the articles relate – or lack to relate – to a further perception of "a male 

perpetrator" and "a female victim”. This variation is primarily derived from a lack of 

structural thinking in relation to perceptions about gender at the expense of a more 

individual- and celebrity- focused journalistic view but could also be partly correlated to 

an absent lingua franca within the gender discourse of these two countries.  
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1. Inledning  

Den 15 oktober år 2017 valde den amerikanska skådespelerskan Alyssa Milano att posta 

ett inlägg på den sociala medieplattformen Twitter som snabbt skulle komma att få stora 

konsekvenser för kvinnor och män världen över. I ett litet format begränsat av antalet 

tecken uppmanar hon följare som varit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp att 

kommentera posten med hashtagen ”metoo” i ett försök att ena kvinnor med liknande 

upplevelser som henne själv (Milano 2017). Att hon, i samma sekund som hon där och då 

tryckte på ”sänd”, skulle starta ett medialt upprop av sällan skådad omfattning hade hon 

troligen ingen aning om. Inlägget blev snabbt till en kampanj med enorm spridning där 

tusentals kvinnor, många av dem för första gången, genom sina sociala medier valde att 

berätta om sina erfarenheter kring sexuella övergrepp. Män, och även vissa kvinnor, har 

fått sparken, ställts inför rätta och hängts ut offentligt, Det har debatterats, demonstrerats 

och kommenterats – av enskilda individer såväl som av presidenter, kungligheter och 

politiker (TV4 Nyhetsmorgon 2017, The Guardian, 2017).  

 

Somliga talar om slutet på en livslång tystnadskultur, en revolution för kvinnor världen 

över och om en början på någonting så stort att vi ännu ej förstått vidden av det 

(Huffington Post 2017, Expressen 2017, s7). Andra är av en helt annan åsikt och 

benämner kampanjen som en häxjakt och ett drev präglat av ett samtida manshat 

(Arbetarbladet 2017, s39). Det är idag omöjligt att svara på hur vi kommer att benämna 

detta mediala fenomen i framtiden och vad för typ av långsiktiga konsekvenser det 

kommer att föra med sig, men vi kan, utan någon större tvekan konstatera att den 

spridning kampanjen har fått och de miljontals ställningstaganden och offentliga 

uttalanden som har gjorts, alla har bidragit till att göra fenomenet #metoo till en faktor 

som i betydande grad utmanat synen på sociala mediers roll i sociopolitisk debatt. 

Samtidigt som det rört om ordentligt i den demokratiska grytan – i synen på jämlikhet 

såväl som ur ett större samhällsperspektiv.  

 

Kampanjen, som alltså startade i USA:s mediabransch tog sig snabbt vidare både till andra 

länder och till andra yrkesområden. I bransch efter bransch, under egna specifika hashtags, 

gick kvinnor ut med sina vittnesmål om sexuella övergrepp och fysiska och psykiska 

trakasserier. Och bara en månad efter att Milano först avlossade startskottet gick det att 

uppmäta antalet inlägg som skrivits till hela tre miljoner, enbart på Twitter. Länder som då 

tagit sig till toppen i antal publicerade inlägg var förutom USA också Storbritannien, 

Indien, Kanada och Frankrike (Retriver världen, 2017).  
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Av någon anledning har fenomenet nått extra stora proportioner just här i Sverige och är, i 

förhållande till vår folkmängd, det land där antalet användningar av och intresset för 

hashtagen ”metoo” de facto blivit störst (Retriever Sverige 2017). Under kampanjens 

första månad publicerades hela 12 470 artiklar om kampanjen i svenska medier och det 

gjordes enligt mediearkivet Retriever hela 84 000 inlägg på sociala medier under 

hashtagen ”metoo” (ibid). Det visade sig dessutom, enligt en kartläggning gjord av 

Dagens Nyheter i december förra året där man undersökte antalet sökningar på ”metoo” i 

olika länder för att utröna befolkningens intresse för kampanjen, att just Sverige vara det 

land med överlägset flest antal sökningar (DN 2017).  

 

Idag kan vi se hur kampanjen, ”#metoo”, genererat en enorm mängd medierat material – 

alltifrån Tweets och Facebookuppdateringar, till radioprogram och tidningsartiklar – som 

med resonerande och/eller debatterande intentioner tar sig an frågor om jämställdhet på en 

folklig nivå. Plötsligt kommuniceras det, bortom fackliga termer och svårbegripliga 

begrepp, om kön, makt och kvinnors utsatthet på ett sätt som tidigare varit i stort sett 

omöjligt. Sociala medier har erbjudit en ny plattform för sociopolitisk debatt och vi kan 

tala om inträdande mediefenomen som ”Networked Social Movements” (Castells 2015, 

s17-18), och ”Hashtag feminism” (Clark 2016, s1).  

 

I och med #metoo’s stora genomslag har vi nu en unik chans att utforska dagens 

jämställdhetsdebatt och feministiska diskurs utifrån den nya typen av nätverkssamhälle. 

Vad är det som sägs och hur sägs det? Jag vill mena att vi genom en analys av medierat 

material publicerat kring #metoo kan få en bild av hur läget för närvarade är, men också – 

och kanske framförallt, vilken bild respektive media väljer att representera, och därmed 

även reproducera till sina invånare. Kanske utgör just svenska medier – som den plats där 

kampanjen blev som störst, och amerikanska medier – som den plats där kampanjen 

startade, speciellt intressanta mål för vidare granskning. Vad har dessa länders 

rapportering gemensamt och vad tenderar att skilja dem åt?  

 

Att en skillnad finns och går att identifiera är kanske underförstått, men exakt vad denna 

skillnad består i bör vara mycket svårare att fastställa – om än mycket intressant.   
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att kartlägga och jämföra fenomenet #metoo utifrån medial 

rapportering från USA:s respektive Sveriges största dagstidning, USA Today samt Dagens 

Nyheter. Studien ämnar utröna hur rapporteringen ser ut i förhållande till en samtida 

genusvetenskaplig diskurs samt hur den skiljer sig länderna emellan. Studiens syfte 

kanaliseras genom följande frågeställningar: 

 

• Hur förhåller sig artiklarna till performativitetsteori och normalisering?  

• Hur relaterats innehållet i artiklarna till könsstrukturer och maktbegrepp? 

• Hur konstrueras bilden av offer och förövare?  

 

 

2. Tidigare forskning och teori 
 

I följande avsnitt presenteras tidigare utförda undersökningar kring det berörda 

vetenskapsområdet i syfte att kartlägga terrängen för denna studie och dess intentioner 

samt placera den i en nutida kontext. Därefter följer en behandling av teorier och 

perspektiv som alla ligger till grund för studiens syfte och utförande. Detta i avsikt att 

forma ett ramverk till stöd för de resonemang som följer under uppsatsens gång.  

 

2.1 Tidigare forskning  

 
Tidigare studier har gjorts på området, både kring sexuella trakasserier och feministiska 

uttryck i medierapportering mer generellt och kring så kallad ”nätaktivism” mer specifikt. 

Det finns även studier som med en jämförande intention ställer den svenska 

genusmedvetenheten mot andra länders kunskap på området, även om detta inte specifikt 

gäller länderna Sverige och USA som i förevarande uppsats. Det går att återfinna 

forskning av såväl kvalitativ utformning som av mer kvantitativ typ kopplad till dessa 

tidigare studier.  

 

Genna David Institute utförde år 2017 en uppmärksammad studie inriktad mot den 

medierade bilden av kvinnan. Man undersökte hur den kvinnliga representationen och 

stereotypa mediebilden av kvinnan såg ut samt hur den förändrats under tio år av 

samhällelig och politisk utveckling (ibid). Studiens resultat låter oss se att lite har 

förändrats på området; kvinnan syns i lika begränsad utsträckning som tidigare och hon 

hörs lika lite – rentav ännu mindre. Till exempel demonstrerar Genna Davis Institute 
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genom studien att män visas fyra gånger så mycket som kvinnor i bild samt tillåts tala sju 

gånger så mycket. Kvinnliga huvudkaraktärer förekommer hälften så ofta som män, och 

när de gör det så används ett enklare språk med färre ord – mer kompatibelt med barns sätt 

att tala. Utöver detta visar studien också att kvinnor i reklam tenderar att avpersonifieras 

samt objektifieras i en betydligt högre grad än män. Samma institut har tidigare gjort en 

liknande studie på spelfilmer och då erfordrat snarlika resultat och där det dessutom 

poängterats hur få kvinnliga producenter som använts och hur få kvinnliga 

huvudrollsinnehavare det finns överlag (Geena Davis Institute, 2016, s3-6). Min uppsats 

bär visserligen på andra undersökande parametrar än de Geena Davis Institute valt att 

fokusera mot men de både studierna uppvisar samtidigt en gemensam relevans för den 

inneboende vikten i mediers könsbaserad representation. 

 

Gunilla Jarlbro (2013) försöker i sin tur besvara frågor om varför genusutvecklingen 

ligger så långt efter i just den mediala sfären, och kan man bedriva genusmedveten 

journalistik? Förutom att avhandla frågor om jämn könsrepresentation och den olikartade 

framställningen av kvinnor och män lyfts också frågan huruvida vi i svenska media är 

bättre än andra länder på att vara genusmedvetna. Svaret är entydigt, Sverige har en lång 

väg kvar att vandra för att bli jämställda i sin mediala genusrepresentation, och det är 

enbart på några få områden vi skiljer oss mot den övriga världen. De områden där Sverige 

ligger främst till, jämfört med resten av världen, är just inom politik och ekonomi – 

områden som traditionells sätt tillhört männens arena. När det kommer till inslag som 

förstärker stereotypa könsföreställningar är Sverige dock på efterkälken med sina 63% 

cementerande inslag, jämfört med exempelvis Storbritanniens 29%, och likaså när det 

kommer till kvinnorepresentationen i nyhetsmedier, där enkom 32% av samtliga 

nyhetssubjekt utgörs av personer av kvinnligt kön (Jarlbro 2013, s24-33). Jarlbros resultat 

visar på relevansen i att med en kritisk blick granska även det egna landets representation 

kring kön och genus utan att ta en progressiv syn på jämställdhet förgiven.  

 

Vart femte år sedan 1995 samlar The Global Media Monitoring Project (GMMP) in data 

kring specifika genusvetenskapliga parametrar där fokus bland annat läggs på förekomsten 

av kvinnor i relation till män, men också på mer abstrakta parametrar såsom könbaserade 

stereotyper samt representation av genus i en mediakontext (GMMP 2017). GMMP’s 

senast utförda undersökningen avslöjade att progressiviteten mot jämställdhet i den 

mediala nyhetssfären näst intill avstannat under de senaste fem åren, samtidigt som 

kvinnor stod för enbart 24% av den totala mängden personer som lyssnades till, lästes om, 



 
 

6 
 

eller sågs – i tidningar, på TV och på radion. Däremot kunde man spåra en ökning i 

andelen berättelser där frågor om jämställdhet och ojämlikhet blivit föremål för 

diskussion. De största framstegen kring denna integrering av ett köns- och 

jämställdhetsperspektiv var framförallt kopplad till en vetenskaplig mediasfär, samt 

nyhetsrapportering rörande hälsofrågor, ekonomi och brotts/våldshistorier (GMMP 2015, 

Highlights, s1-8). Denna ökning av jämställdhetsbaserad diskussion i kombination med en 

höjd andel nyhetsrapportering kring brotts och våldshistorier är något vi kan härleda också 

till #metoo som fenomen då detta utgör ett direktexempel på – samt är en möjlig 

konsekvens av – denna kartlagda förändring.   

 

Tidigare forskning, mer koncentrerad till vetenskapsområdet kring nätaktivism och politik 

i sociala medier, är Rosemary Clarks studie “Hope in a hashtag”: the discursive activism 

of #WhyIStayed” (2016) som i likhet med denna uppsats – som kretsar kring #metoo som 

mediefenomen, tar fasta på ännu en hashtag-baserad social aktion som även den kom att 

utvecklas till någonting högst politiskt (2016, s1). Med data insamlat ifrån nyhetsmedier 

och Twitter kunde Clark fastslå att hashtag-feminismens förmåga att initiera till 

sociopolitiska förändringar berodde på vad som skedde i kommunikationsprocessen 

mellan sändare och publik (2016, s13-14).  

 

Clark kartlade förloppet genom en trestegsprocess; startandes med en första händelse som 

eskalerar till uppenbar kris samtidigt som skilda aktörer tenderar strida för olika sociala 

intressen, -och som avslutas med en återanpassningsperiod där rörelsers interpreterande 

ramverk blir antingen avvisat, antaget eller reviderat. På detta vis, och i en tid präglad av 

sociala medier, har hashtag-protester som #WhyIStayed enligt Clark kommit att 

överskugga både offline-demonstrationer och konventionella organisationers arbete, vilket 

i sin tur resulterat i en mer öppen och intersektionell feministisk rörelse utan institutionella 

filter och exklusiva medlemskap (ibid), en intressant tes att applicera också på min studie. 

Clark kan dessutom konstatera att online-interaktioner definitivt kan initiera sociopolitiska 

förändringar även offline (ibid) och således bör betraktas som ett erkänt och existerande 

verktyg för förändring.  

 

Ytterligare forskare, som visserligen inte är feministiska i sitt anförande, men som genom 

sin koppling till nätaktivism och nätbaserad revolution ändå är väsentliga för förevarande 

uppsats, är bland annat Asef Bayat (2010) och Elizabeth Iskander (2011). De har båda 

studerat sociala mediers relevans för den så kallade ”arabiska våren”, och betonar i sin 
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forskning hur sociala medier, även om de inte bör beskrivas som den primära orsaken till 

en revolutions uppkomst, kan ha en verklig inverkan på en sådan händelse ur ett större 

demokratiseringsperspektiv. Detta framförallt genom mediala mobiliseringsstrategier och 

det mer öppna klimatet för politisk kommunikation och diskussion (2010, s2&s18, 2011, 

s10ff.) Bayat och Iskanders konstaterande ligger således i linje med Clarks (2016) resultat 

om sociala mediers plattform för en mer öppen feministisk rörelse.   

 

McLauhlin (2012) är i sin tur en forskare som kopplat samman feministiska teorier om 

sexuella trakasserier och makt med arbetsplatsers ofta hierarkiska struktur. Medan det 

klassiska perspektivet på arbetsplatsförlagda trakasserier ofta fokuseras mot förhållanden 

då mannen står i överordnad position gentemot kvinnan – som chef eller formell 

arbetsledare – och därmed utnyttjar sin makt på ett felaktigt och misogynt sätt, så ämnar 

McLaughlins forskningsansats ringa in den utsatthet som också kvinnliga överordnade 

ofta ställs inför. Är en kvinna i maktposition fredad ifrån sexuella trakasserier tack vare 

sin position, eller gör detta henne istället till en ny slags måltavla (2012, sid 625)? 

 

Genom denna forskning konstateras att sexuella trakasserier på arbetsplatser inte går att 

förklara enbart genom mäns ofta överordnade yrkesposition och kvinnors underordnade, 

istället krävs en betydligt mer komplex samhällsanalys där överordnade kvinnors position 

som utmanare av patriarkatet också måste vägas in som en avgörande faktor; McLaughlin 

föreslår att “The vulnerable victims perspective suggests that authority acts as a protective 

factor, exempting women from the suggestive gaze or unwelcome touch of co-workers, 

but we find that supervisory status actually increases women’s harassment, in keeping 

with the power threat perspective.” (McLaughlin mfl. 2012, s15). McLauglins forskning 

är genusvetenskaplig och fokuserar på sexualla trackasserier mot kvinnor, vilket i sig gör 

den till en relevant stöttepelare för studier om #metoo som fenomen. -Men då den 

dessutom diskuterar dessa parametrar i relation till arbetsplatser och yrkesliv är den av 

särskild relevans då vi placerar #metoo i en branschspesifik kontext. En kontext där man 

riskerar att glömma av könsstrukturer till förmån för yrkeshierarkier.  

 

Bernard, Legrand & Klein (2018) tar med en liknande ansats sig an frågan om sexuella 

trakasserier men med en bredare vinkling mot dagens media och det därtill vanligt 

förekommande sexualiserandet och objektifierandet av kvinnan. Forskarna tar avstamp i 

frågan om det dagliga framställande vi utsätts för kan ha en avtrubbande effekt på hur och 

vad vi upplever som sexuella trakasserier och därmed bidra till att göra oss mer toleranta 
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för problematiken (2018, s99). Bernard, Legrand & Klein (2018) utförde studien genom 

att låta studenter titta på sexuellt objektifierande respektive neutrala videoklipp och sedan 

svara på ett antal frågor rörande eventuell tolerans gentemot sexuella trakasserier. 

Resultaten talar för att exponering av objektifierande medieinnehåll också i en liten skala 

har en påverkan på hur man ställer sig till sexuella trakasserier i den verkliga världen. 

Resultaten tycktes också belysa betydelsen av självobjektifiering som upprätthållande för 

könsbaserade ojämlikheter (2018, s102-109). Applicerat på min studie skulle detta betyda 

att läsare av medieinnehåll rörande #metoo, om detta innehåll exempelvis är av 

objektifierande karaktär eller reproducerar en accepterande attityd gentemot sexuella 

trakasserier, blir direkt påverkade av innehållet – i en avtrubbande riktning och mot en 

ökad toleransnivå.      

 

Jag själv vill dock ställa mig något kritisk till denna studie. Dess tes och fokus på 

mediekonsumentens toleransnivå gentemot sexuella trakasserier är visserligen mycket 

intressant och relevant i dagens samhälle, men samtidigt upplever jag vissa brister i dess 

själva undersökningsmetod. Metoden är inte bara mycket injektionsteoretisk i sin 

utformning och saknar större beaktande av studenternas egen förmåga till kritisk hållning 

samt självreflektion, utan saknar även en direkt koppling till händelser i det ”verkliga 

livet. Att teoretiskt svara på en enkät direkt efter att ha sett ett videoklipp torde inte vara 

detsamma som att i praktiken ställas inför en angelägen situation i vardagslivet, och 

forskarnas intentioner med studien känns även, i viss mån, förutbestämd.  

 

Även om forskning kring #metoo mer specifikt ännu kan sägas vara i sin linda – 

framförallt med anledning av närheten i tid – så går det nu att finna åtminstone ett par 

forskare som fördjupat sig i ämnet. Vi har exempelvis Mendez, Kaitlynn & Jessicas studie 

(2018): där det avhandlas hur feminister i en ökad skala har börjat vända sig till den 

digitala tekniken och sociala medier för att föra dialog, nätverka och organisera sig mot 

den pågående sexismen, kvinnohatet och våldskulturen. Man drar slutsatsen att denna 

utveckling tycks vara tudelad när det kommer till vad den resultatmässigt kan möjliggöra 

för feministisk politik. Medan den digitala tekniken och sociala mediers allmänt hårda 

klimat sägs bidra till att göra dessa platser till ”giftiga” utrymmen för många kvinnor samt 

gör att ett stort antal användare upplever både ångest och ängslan för att bli attackerade för 

sina feministiska åsikter och tankar, så kan den digitala feminismen samtidigt upplevas 

som mycket positiv när det kommer till att erbjuda en förenad plattform och fungera 

stödjande för feministiska tankar i ett patriarkalt samhälle (2018, s244). Mendez, Kaitlynn 
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& Jessica (2018) placerar genom denna slutsats min studie i en kontext där mediers hårda 

klimat och eventuellt giftiga utrymme för kvinnor bör vägas in i den annars så positiva 

attityden gentemot sociala medier som feministiska verktyg och plattformar, och kan 

samtidigt fungera illustrativt när det kommer till bakgrunden av #metoo’s stora 

genomslag.  

 

2.2  Teoretisk ram  

 
I följande avsnitt presenteras ett antal teorier som ämnar fungera som utgångspunkter för 

förevarande studie och som – tillsammans med stycket för tidigare forskningen – avser 

stödja studiens egna resonemang och analytiska diskussion. Det bör även vara av relevans 

att redan nu fastställa studiens relation till grundläggande teoretiska perspektiv kring 

medieforskning och mediepåverkan då detta bildar en ståndpunkt som utgör basen för 

uppsatsen i sin helhet; dess syfte, analys och diskussion.  

 

2.2.1 Mediapolis och nätverkssamhället 

Tidigare har medieforskningen orienterad mot medieanvändning ofta rört sig om ett 

diskursivt samtal kring mediers eventuella påverkan på individen och inte helt sällan 

antagandet om att mediekonsumtion är någonting som verkar skadligt för individen. I 

förenklade ordalag kan man tala om injektionsteoretiska resonemang med utgångspunkt i 

frågan: Vad gör egentligen medierna med mottagaren? (Gripsrud 2011, ex s69). Även om 

generella medieforskningen idag har utvecklat detta resonemang, bland annat genom att 

erkänna makten och icke-passiviteten hos användaren själv (Fiske 1986), så anser jag att 

forskning kring medieanvändning i samband med dess effekt på samhället allt för ofta 

tenderar att falla tillbaka i gamla hjulspår där passivisering av individen åter blir 

närvarande. Det är inte avsikten med denna uppsats och studiens grundar sig istället på det 

aktualiserade konceptet om ett så kallat ”Mediapolis” (Silverstone 2006). 

 

Mediapolis (2006) har sin grund i en framskriden agendasättande teori och kan förklaras 

som ett perspektiv på den globala medievärlden som en gemensam plattform för politiskt 

och samhällelig kommunikation. Genom Mediapolis menar man att medier, med sin 

ständiga närvaro i våra liv, inte längre kan betraktas som enbart konstruerade av vår värld 

utan är också någonting som konstruerar den (Silverstone 2006, s5, Guo mfl 2012, s51-

54). Detta betyder att medier i hög grad sätter den allmänna agendan, inte genom att helt 

och hållet styra över vad du ska tänka, men genom att ha stor makt över vad du ska och 
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kan tänka om (Bryant & Oliver 2009, kap 1). Parallellt med grundhållningen i mediapolis, 

som bör ses på som en bakomliggande teori för tolkning snarare än ett direkt 

analysverktyg, vilar förevarande studie på den medieteorietiska idén om ett dominerande 

nätverkssamhälle. Castells (2004, s2) beskriver fenomenet på följande vis: “A network 

society is a society whose social structure is made of networks powered by 

microelectronics-based information and communication technologies” (2004, s2).  

 

Enligt Castells syn på nätverk befinner sig dessa antingen i samverkan med varandra eller 

i en konkurrenssituation. Ett eventuellt samarbete baseras på förmågan att kommunicera 

mellan nätverken, vilket i sin tur innebär att en översättning av betydelseenheter och 

”noder” måste göras möjlig för att ett gemensamt språkbruk ska kunna uppnås (Castells 

2004 s3-4). Det måste helt enkelt finnas ett lingua franca nätverken emellan. En 

förgrening av nätverksstudier som teoretiskt fält är konceptet om ”Networked Social 

Movements” (NSM), dvs nätverksbaserade sociala rörelser, speciellt relevant för 

förevarande uppsats. Castells (2010) är en framträdande forskare också inom detta 

delområde, tillsammans med den holländske professorn, van Dijk (2012). Konceptet utgör 

alltså en del av tidigare nämnda nätverkssamhället (NSS), och grundar sig i idén om 

elektroniska kommunikationsnätverk som fundamentala för våra moderna sociala rörelser 

(ibid). Nätverksbaserade sociala rörelser kan definieras som en ny form av 

samhällsorganisering där gemensamma online-nätverk är absolut dominerande ur en 

kommunikations- och organisationssynpunkt (Castells 2010, s71ff, van Dijk 2012, s103); 

”Networks constitute the new social morphology of our societiey”, (Castells 2010, s 500). 

 

En nyckelkomponent hos nätverksbaserade sociala rörelser är hur dessa, genom att utgöra 

en gemensam och öppen plattform, tenderar att skapa en ökad känsla av samhörighet för 

annars åtskilda individer (Castells 2015, s7). Med känslan av gemenskap och samhörighet 

tenderar också individens rädsla för saker och ting att minska; ”Togetherness ovecomes 

fear”(ibid), och den kollektiva makten blir därmed också större. Man kan tala om en 

motsättning mellan den ”institutionaliserade makten”, som tidigare varit dominerande, och 

en slags ”motkraft”, som nu tycks tillta i storlek (Castells 2015, s7, Rainie & Wellman 

2012, s3-9). Detta betyder att nätverksbaserade rörelser på många vis också har ändrat 

villkoren för den samtida politiska kontexten och gjort medier till primära plattformar för 

politiska uttryck och diskussion (Rainie & Wellman 2012, s19, Bennett & Segerberg 

2011, s773). Värt ett speciellt uppmärksammande för följande studie är det faktum att 

NSM kan sägas vara särskilt relevant ur en feministisk synvinkel då dess förmåga till 
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frambringande av gemenskap och samhörighet är av stort värde för kvinnor som 

tillsammans delar erfarenheter av att leva i ett patriarkat (Clark 2016 s1-2). 

Nätverkssamhället kan alltså tolkas vara av särskilt hög relevans i relation till patriarkala 

effekter som tystnadskultur, misstro och skam där omvandling från individ till kollektiv är 

en förutsättning för att många kvinnor ska våga kliva fram med sina historier (ibid). Detta 

givetvis med viss reservation för den utsatthet många kvinnor också kan uppleva i och 

med sociala medier (Mendes mfl. 2018, s244). 

 

 

2.2.2 Genus, patriarkat & makt  

 

En för uppsatsen bärande teori är den genusvetenskapliga, dvs läran om det sociala könet, 

den patriarkala överordningen och därmed också den skeva maktfördelningen kvinnor och 

män emellan. Genusteori och vår nutida genusvetenskapliga diskurs kan ledas tillbaka till 

feministiska pionjärer som Virginia Woolf – författare till Eget rum (1929), och Simone 

de Beauvoir som författat bland annat Det andra könet (1949), där man uppmärksammat 

och medvetandegjort kvinnorollen som just det – en spelad social roll. Det idag kända 

citatet: ”Man föds inte till kvinna, man blir det” (Beauvoir 1949, s325), är än idag talande 

för grundtanken inom genusteori och dess bas i kön som en social konstruktion snarare än 

biologiskt och medfött. Förenklat kan genusteori beskrivas som en disciplin inom vilken 

man tar avstamp i miljö och samhälle som den avgörande faktorn för hur människor 

formas till att bli antingen pojkar eller flickor, kvinnor eller män. Och där mycket av de 

normer som omgärdar respektive kön, och även till stor del dess sexualitet, bottnar i 

motsatsförhållanden där det traditionellt kvinnliga är värderat systematiskt lägre än det 

traditionellt manliga.  

 

Judith Butler, författaren till bland annat Gender Trouble (1990) och Bodies that matter: 

on the discursive limits of “sex” (1996), har tagit fasta på hur genus och sexualitet är 

något som i hög grad konstrueras som en social praktik genom språket. Butler har därmed 

stipulerat ett antal termer som ofta återkommer vid fördjupning inom genusteori och 

genusvetenskaplig metod, vilka är bland annat: ”Heterosexuell 

melankoli/Tvåkönssystem”, ”Performativitet” och den ”Heterosexuella matrisen”. Dessa 

termer är av relevans för förevarande studie och dess praktiska utförandet och ämnar 

därför förklaras ytterligare. Performativitet, eller Performativitetsteori som det också 

kallas är det teoretiska koncept som tar fasta på kön som en form av illusion. Istället för att 

vara biologiskt betingat menar man att kön skapas genom en repetition och konstitution av 
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performativa akter (1990, s124). Vår könstillhörighet är alltså i enighet med denna teori 

resultatet av någonting som gång på gång konstitueras och bevaras genom ett konstant 

upprepande av specifika ord och handlingar, och som vi i sin tur har lärt oss att förknippa 

med ett visst biologiskt kön (ibid).  

 

”Tvåkönssystemet”, i sin tur är det begrepp som används för att beskriva hur samhällets 

bild av kön sägs statueras – det finns två kön och inget däremellan. Dessa två kön skall 

bestå av män och kvinnor och utgör alltid normen för könsidentiteter såväl som 

sexualiteten. Enligt Butler grundar sig tvåkönssystemet i en ”heterosexuell melankoli”, där 

det enda som är accepterat är ett fastställande av de binära identiteterna man och kvinna, 

och som därmed gör allt utanför dessa ramar till någonting högst onaturligt. På samma 

linje menar Butler även att heterosexualiteten är en slags konstruktion skapad genom 

dessa performativa preferenser – ett av samhället påtvingat och förordnat system som hon 

kallar, den heterosexuella matrisen. Denna matris bygger då på förekomsten av ett 

genussystem med två definierbara kön, en man och en kvinna och fastslår – samtidigt som 

den reproducerar – den heterosexuella sexualiteten som den enda förklarliga och därmed 

också naturliga sexualiteten (Butler 1990, s151).  

 

Andra uppfattning när vi talar om genusvetenskaplig teori är, ”patriarkala 

strukturer”/”könsmaktsordningen” och det där tillhörande maktbegreppet. Dessa termers 

förgrening och starka beroenderelation till varandra är anledningen till att de tas upp i ett 

gemensamt stycke. Könsmaktsordning är, i korta ordalag, teorin om män som grupp som 

strukturellt överordnad kvinnor som grupp, samt ställningstagandet i att detta har en reell 

inverkan på samtliga aspekter av människans leverne, socialt, politiskt och ekonomiskt. 

Vårt samhälle sägs alltså vara uppbyggt av – och omkring patriarkala strukturer, där 

mäns status befinner sig hierarkiskt högre än kvinnors, och män således besitter mer 

social-, politisk- och ekonomisk makt. Män besitter enligt denna teori också större 

möjligheter att påverka de egna livsvillkoren, tillika vårt samhälle i stort och har en 

generellt sett större frihet i sitt varande och verkande även globalt (Wendt & Åse 1999, s7, 

Bennett 2006, s55, Butler 1990, s151).  

 

I genusvetenskaplig teori är begreppet könsmaktsordningen användbart för att beskriva 

kvinnor och mäns särskilda utgångspunkter på olika plan, samt på ett tydligt sätt 

identifiera de förtryckande och de förtryckta – subjekt och objekt (Jónasdóttir 2003, kap 1, 

Bennett 2006, s59). Makt är i denna kontext någonting som existerar i relationer och som 
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sprids över olika sociala praktiker, diskurser och representationer – ett begrepp som 

hänvisar till könsmaktsordningen som icke-neutral (Foucault 1984, s1-14, Peterson 1987, 

s65-67). Könsmaktsordningen sägs upprätthållas och återskapas genom praktik och 

diskurs av både kvinnor och män genom fördelningen i kvinnligt och manligt, där det 

manliga alltid tillåts utgöra normen. Detta upprätthållande sker på ett strukturellt plan 

såväl som individuellt och är en ofta omedveten akt, starkt rotad i kulturella och sociala 

föreställningar om kön. Patriarkala strukturer är i enlighet med denna teori den primära 

vidmakthållaren av objektifieringen av kvinnan samt kontrollen över henne och hennes 

sexualitet (Millett 2016, s25, Firestone 2015, s61).   

 

Detta upprätthållande av könsmaktsordningen och ojämlika villkor i vardagsliv såväl som 

yrkesliv kan kopplas till en så kallad ”normaliseringsprocess”. Normaliseringsprocessen 

innebär att något som först känts fel och avvikande gradvis går över till att vara något 

”normalt” (Lundgren 2012, s 13, 27-28, ROKS 2018). Att män står i strukturellt överläge 

gentemot kvinnor samt att det är mannen som utgör samhällets norm är ett sådant faktum 

och löper parallellt med kvinnans förmåga att anpassa sig efter mannens upprätthållande 

och utökande av kontroll. Denna normalisering kan sitta mycket djupt rotade i oss, såväl 

individer och som grupp och sällan klarar vi att själva identifiera avvikande beteenden och 

skeenden (ibid). Inom sociologisk och genusvetenskaplig teori används begreppet ofta för 

att identifiera varför en kvinnlig part i en misshandelsrelation med tiden kan komma att 

tolerera allt värre kränkningar och övergrepp, men bör också ses som en övergripande 

förklaring till patriarkatets fortlevnad. (Lundgren 2012, s49). Viktigt att poängtera är att 

normaliseringsprocessen är en överlevnads- och anpassningsstrategi som inte ska 

användas för att skuldbelägga kvinnors frånvaro av reaktioner samt accepterande 

gentemot kränkande behandling (ROKS 2018).  

 

Normaliseringsprocessen i sin tur har gjort det till en viktig del av så kallade 

kvinnorörelses samt feministisk/genusvetenskaplig teori att tydligt markera – verbalt och 

skriftligt, vem som är förövaren och vem som är offret. Tidigare har begrepp använts – 

exempelvis kring mäns våld mot kvinnor – som genom sin neutrala attityd ansetts bidra 

till normalisering av övergrepp snarare än ifrågasätta desamma. Begrepp som dessa är 

bland annat: ”Våld i hemmet”, ”familjevåld”, ”sexualiserat våld” och ”kvinnovåld”, och 

man har talat i termer av ”barnens bästa”, ”samhällsutveckling” och ”samhällsmoral” 

(Steen 2003, s 18–20, Eliasson 2014, kap. 3). Förutom att dessa begrepp kan uppfattas 

som direkt missvisande så menar man att de döljer den strukturella kärnan av problemet 



 
 

14 
 

och ofta lägger ansvaret på de utsatta kvinnorna istället för de utsättande männen. Många 

anser därför att vi idag bör vara noga med att benämna mannen som förövare och kvinnan 

som offer; samt likaledes betona att det oftast rör sig om mäns våld mot kvinnor (Eliasson 

2014, kap.3). Relevant är dock att förekommande våld och förtyck också i samkönade 

relationer inte bör glömmas bort som ett resultat av denna omdefiniering – även om det 

också i dessa fall framförallt rör sig om en förövare av manligt kön (Eliasson s.1).   

 

2.2.3 USA:s skilda medieklimat 

Exakt var i studien detta avsnitt bäst passar in är något oklart. Kanske hör det främst till 

uppsatsens inledande del som en förberedande erinran, och kanske behövs det ur vissa 

avseenden inte alls. Jag anser dock att avsnittet, just i denna studie, bäst förstås i relation 

till det teoretiska konceptet Mediapolis, och har därför valt att placera den efter nämnda 

stycke men också före avsnitten för resultat/analys för att förhindra upplevelsen av en 

förutbestämd mening under analysprocessen.  

 

Som nämndes i inledningen vore det troligen föga förvånande om inga som helst 

skillnader mellan tidningarnas innehåll gick att identifiera efter en genomförd 

innehållsanalys. Det bör kanske snarare anses vara ett allmänt känt faktum att Sverige och 

USA utgör två länder med relativt stora inbördes skillnader; i statsskick såväl som i 

sociopolitisk grundhållning. Men dessa skillnader är möjligen inte lika distinkta när det 

kommer till den journalistiska domänen vilket eventuellt skulle kunna leda till en skev 

tolkning av det empiriska material som presenteras senare i uppsatsen. Det bör därför 

relevant att kort nämna hur USA:s medieklimat skiljer sig ifrån vårt svenska och vad detta 

kan ge för innehållsliga konsekvenser på tidningarnas framställning av #metoo som 

fenomen.  

 

I grund och botten handlar det om yttrandefrihet. Man skulle kunna tro att yttrandefriheten 

är betydligt hårdare reglerad i USA än i Sverige men rent juridiskt så är det snarare 

tvärtom. Ett förtalsbrott som i Sverige betraktas som av normalgrad blir till det betydligt 

lägre ”slandering” utifrån det amerikanska systemet. Det är snarare det som i Sverige 

betraktas som ”grovt förtal” som motsvarar deras förtalsbrott ”defamation” av normalgrad 

(Kronqvist 2013, s55,196ff). Men, detta faktum blir tämligen oväsentligt när det placeras i 

relation till USA:s rättsliga klimat, ett klimat där stämningsanmälningar görs i betydligt 

högre grad än i Sverige. Ett flertal aspekter spelar in här; då USA:s sociala skyddsnät är 

svagare och ser annorlunda ut tenderar stämningsanmälningar att fungera som ett slags 
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komplement till detta, samtidigt som man i USA praktiserar något som kallas ”punitive 

damages” (Perry 2005–2006, s177-236, Laycock 2002, s732ff). ”Punitive Damadge” 

innebär att slutligt skadestånd inte enbart ska fungera som kompensation för uppstådd 

skada utan också utgöra ett slags straff samt verka i avskräckande syfte. Detta gör att ett 

skadestånd i USA kan uppgå till enorma proportioner (ibid). Så även för brottet förtal.  

 

Dessutom praktiserar USA konstitutionslag – ”The United States Constitution”, vilket är 

en juridisk praxis där varje fall prövas enskilt mot den skrivna grundlagen (Billas 2009) 

och innehar man därmed ett stort ekonomiskt kapital kan man således dra en rättslig 

process mycket långt även på svaga grunder. Generellt, när det kommer till USA i 

jämförelse med Sverige kan man tala om något kallat ”The Chilling Effect” som präglande 

för utövandet av yttrandefrihet och således även den journalistiska praktiken (USlegal 

2018). Risken att bli stämd för förtal är helt enkelt så pass stor och kan leda till så 

betydande konsekvenser att man som journalist tenderar att väga sina ord på guldvåg 

innan de publiceras (ibid), även om man rent juridiskt har rätt till samma slags 

yttrandefrihet som svenska journalister.  

 

Detta har givetvis präglat också tidningarnas publicering kring #metoo. Journalister från 

USA Today kommer troligen att uttrycka sig vagare och med mer försiktighet än 

journalister från Dagens Nyheter och detta betyder inte nödvändigtvis att man i USA 

saknar förståelse för de jämställdhetsbaserade frågorna eller ligger efter Sverige i politisk 

korrekthet. Detta bör man givetvis ta i beaktande då vid analys av studiens empiriska 

material. Men då studien grundar sig mediapolis förhållningssätt till världen, där medier 

också konstruerar vår verklighet samt sätter agendan för de diskussioner vi 

överhuvudtaget kan föra i samhället (Silverstone 2006, Guo mfl 2012), så är dessa 

skillnader ändå av relevans, och de kommer därför även de att tas upp som innehållsliga 

differenser tidningarna emellan.      

 

3. Material och metod 
 

Förevarande del av uppsatsen redogör för studiens använda metod samt analyserat 

material. Därtill åligger resonemang kring metodens och urvalets för- och nackdelar, samt 

kring hur möjlig urvals- och metodproblematik har minimerats.  
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3.1 Material och urval 

30 artiklar från svensk media, samt 30 artiklar från amerikansk media har valts ut med 

hjälp av mediearkivet Retriever (2018), - från samma tidsintervall och från medier som 

kan betraktas som motsvarande för respektive land; nämligen USA Today – USA’s största 

dagstidning, och Dagens Nyheter – Sveriges största dagstidning. Därutöver har en 

närmare innehållsanalys utförts på 20 utav dessa 60 artiklar. Tidsintervallet ligger mellan 

oktober 2017 och december 2017; vilket man, sett till antal startade hashtag-baserade 

upprop, får räkna som fenomenets absoluta storhetstid. Vidare urvalskriterier följer. 

 

Innehållsanalys av text, i detta fall i form av tidningsartiklar, lämpar sig väl när ansatsen är 

undersökande (Esaiasson mfl. 2012, s211ff) och det är dessutom relativt okomplicerat att 

få en övergripande bild av samtliga publicerade artiklar genom diverse mediearkiv, som i 

detta fall använda Retriever (2018). Då min målgrupp var ”den vanliga människan”, dvs 

utan specifika förkunskaper på området eller med en begränsad materialtillgång föll valet 

på respektive lands största och mest lästa dagstidningar. Dessa har inte bara ett språk och 

ett innehåll anpassat för den breda massan utan har också – genom sin spridning och 

popularitet – en enormt stor räckvidd inom respektive land. För att på ett ytterligare plan 

omfatta så representativ och stor läsargrupp som möjligt vidgades analysen till 

dagstidningarnas webb-publicerade artiklar, ett lite bredare urval och för en bredare 

målgrupp än de som publiceras i tryckt format.  

 

Urvalet bygger på följande fasta parametrar, för att få en så bra spridning som möjligt och 

samtidigt nå för huvudämnet relevant material: Artiklarna ska vara i direkt relation till 

#metoo som fenomen. Antalet artiklar ska vara jämt fördelat mellan länderna. Samtliga 

artiklar ska vara publicerade under oktober, november eller december månad år 2017, med 

en jämn fördelning över dessa månader. Artiklarna ska även vara av beskrivande och 

förklarande diskurs för att på bästa vis besvara studiens forskningsansats samt då hela 

materialet, oavsett tidning, således blir av samma karaktär.  

 

Artiklar som överensstämde med dessa parametrar sorterades ut från de båda tidningarna 

med hjälp av i Retrievers sökmotor, för att därefter, genom slumpmässigt urval (NE 2018) 

minskas till en mängd av totalt 60 artiklar. Det slumpmässiga urvalet i denna del av 

urvalsprocessen var ett medvetet val för att minska risken för ”handplockning” samt få en 

garanterad spridning på materialet (ibid). Intentionen var alltså aldrig att närmare granska 

samtliga av dessa 60, utan enbart att få en jämn spridning samt en större övergripande bild 
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av återkommande meningsbärande enheter. Inga ytterligare parametrar än de ovan nämnda 

användes för att välja ut dessa 60 artiklar.  

 

Förfarandet då dessa 60 minskades till totala 20 artiklar som sedan analyserades på en 

djupare nivå gjordes däremot genom en grov sorterande läsning (Widerberg 2009, 

s140,148) för att reduceras till ett representativt urval (NE 2018,b) av totalt 20 artiklar – 

dvs tio artiklar för respektive land. Representativt urval avser i detta fall artiklar som i 

innehållsmässigt avseende utgör typiska exempel för den större grupp de tillhör – här 

baserat på övergripande meningsbärande enheter samt innehållets kategoriska och 

tematiska aspekter i enlighet med Widerbergs tillvägagångssätt för en ”första sortering” 

(2009, s140f). Detta betyder alltså att studien och dess resultat som sådant bygger på ett 

material av totalt 60 artiklar, medan tydliggörande exempel och djupare diskussion 

kommer att vara baserade på de 20 utvalda artiklarna (vars analysprocess beskrivs i 

metodbeskrivning). Fullständig förteckning över de 60 artiklarna, dess titel samt 

publiceringsdatum återges i källförteckningen.  

 

Studiens avgränsning innebär att den enkom täcker material ifrån två länder, två 

mediekanaler samt under en begränsad tid. Dessutom har studien gjorts enbart av 

kommersiellt medialt material och berör inte mer vetenskapliga diskurser, vi kan därför 

inte helt utesluta att diskussionen kring #metoo och de skillnader som nås också skulle 

kunna ta andra former i andra kontextuella situationer. Relevant att nämna är också att 

studien i första hand begränsats till att behandla #metoo i stort och inte fokuserat mer på 

branchspecifika hashtags vilket möjligen hade givit en större inblick det svenska 

mediematerialet, det hade dock varit svårare med en jämförelse länderna emellan då de 

branschspecifika hashtagsen tagit en helt annan dimension i Sverige än i USA.  

 

3.2  Metodbeskrivning 

Metoden sorterar mer specifikt under kvalitativ innehållsanalys – ett metodologiskt 

tillvägagångssätt som är användbart i studiet av olika typer av kommunikation, i detta fall 

textburna artiklar, för att systematisera och klarlägga texternas innehåll. Vidare går den 

kvalitativa innehållsanalysen ut på att genom systematiserad kategorisering av teman och 

mönster, nå de väsentliga innehållet i en text som helt eller delvis ligger dolt under ytan. 

Nyckelbegrepp inom kvalitativ innehållsanalys är bland annat: kodning, kategorisering, 

tema och meningsbärande enheter (Fejes & Thornberg 2009, s41, 114ff, Bruhn Jensen 

2011, s235ff). Innehållsanalysen kan göras utifrån olika abstraktionsnivåer och genom 



 
 

18 
 

olika strategier; i förevarande studie görs en tolkning av det manifesta innehållet men 

försöker även nå det latenta innehållet (Graneheim & Lundman 2004, s105-112). Jag 

valde även att ha en konventionell, induktiv ansats som strategi för min analys för att låta 

texten ”tala för sig själv” (Esaiason mfl 2017, s285, även om denne givetvis var präglad 

och till viss del styrd av studiens bakomliggande problemställning. 

 

Manifest innehåll utgörs mer specifikt av det som i texten är synligt och explicit, dvs det 

som står yttryck i ord. En manifest innehållsanalys är alltså deskriptiv (Ahlström 2018, s6, 

Graneheim & Lundman 2004, s105ff). Det kan exempelvis handla om att redovisa hur 

frekvent användningen av specifika ord är eller redogöra för vilka ordval som görs i olika 

sammanhang; ”hur många gånger används efternamnet på kvinnliga skådespelare 

respektive manliga skådespelare i en filmrecension?”. Latent innehåll utgörs i sin tur av 

det underförstådda och underliggande. Dvs, det som inte står uttryckt i ord men som ändå 

förmedlas genom texten. En latent innehållsanalys är således tolkande (ibid). Det kan 

exempelvis röra sig om vad man egentligen menar när man använder sig av specifika ord 

eller vad som uttrycks mellan raderna; Vad kan frånvaron av efternamn på kvinnliga 

skådespelare vara uttryck för?  

 

Analysprocessen utfördes med hjälp av ett framväxande kodningsschema och i enlighet 

med Graneheim och Lundmans’s (ibid) samt Fejes och Thornbergs (2009) 

tillvägagångssätt för tematisk innehållsanalys. Avsikten med denna närläsning var alltså 

att kartlägga hur #metoo som samhällsfenomen i relation till en genusvetenskaplig diskurs 

framställdes i de olika tidningarna. I syfte att få en överblick över de 20 artiklarnas 

innehåll i sin helhet, dess meningsbärande enheter och återkommande tematik gjordes 

först en närmare läsning, separat för respektive tidning. Under närläsningen, som innebär 

att samtliga texter läses mycket noga och ett flertal gånger, sorterades således ett stort 

antal meningsbärande enheter ut. Meningsbärande enheter avsåg i detta fall tematiskt 

innehåll rörande en generell jämställdhetsdiskurs, dvs innehåll som på ett eller annat vis 

relaterade till genusvetenskapens mest grundläggande begrepp: kön, genus och könsroller 

(Butler 1990). En meningsbärande enhet kunde exempelvis vara:  

 

“She suggests that change is possible when power shifts to more women at the top in 

certain traditionally male-dominated industries, such as the entertainment and media 

arenas, politics, the sciences and tech”, från artikeln “#MeToo isn't just a hashtag, it's 
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destigmatizing — and 'that's 'huge'” (USA Today 2017). En enhet som är intressant ur ett 

genusvetenskapligt perspektiv bland annat då den relaterar till begrepp om kön.  

 

Efter denna närläsning gjordes en selektiv kodning av enheterna som därefter 

samanställdes i olika kategorier speglandes textstyckenas innehåll. Den selektiva 

kodningen innebär att ett urval görs av de meningsbärande enheter som framstår som 

viktigast i sammanhanget; här innehåll som var ständigt återkommande och därför kunde 

ses som stabila mönster i empirin (Fejes & Thornberg 2009, s46f). Kategorier som 

framkom var till exempel kvinnliga utsagors äkthet, manligt och kvinnligt som statiska 

eller föränderliga faktorer, och diskursen kring kvinnan som offer och mannen som 

förövare. Dessa kategorier är således det som utgör texternas manifesta innehåll. 

Avslutningsvis och utefter dessa kategorier formulerades innehållsmässiga teman 

kopplade till genus- och medievetenskaplig teori samt tidigare forskning; såsom 

normalisering, performativitet och makt. Det vill säga de teman som utgör rubriker för 

studiens resultat- och analysdel.   

 

Den kvalitativa innehållsanalysen liknar på många vis den närbesläktade diskursanalysen 

som också den kan användas för att analysera texters innehåll och underliggande mening, 

men med ett större fokus vid relationen mellan olika maktstrukturer (Fairclough 2010, ex. 

kap.1). Denna likhet blir förmodligen extra tydlig då studien angränsar till 

genusvetenskaplig forskning vilken i sig lägger stort fokus på social praktik samt utgör en 

tämligen kritiskt granskande och ifrågasättande diskurs (Lykke 2009, s59). Men en viktig 

skillnad, som placerar följande studie under spannet för kvalitativ innehållsanalys snarare 

än diskursanalys, är att det i detta fall rör sig om en beskrivande, systematiserande metod 

med huvudsakligt syfte att klargöra tankestrukturen och ringa in likheter och skillnader, 

istället för att kritiskt granska den (Esaiasson m.fl. 2017, s213ff). - Även om studiens 

analyserande delar stundvis tar en mer kritisk diskursanalytisk form.  

 

Den huvudsakliga problematiken kring studiens materialurval och metodologiska 

utgångspunkt kretsar som alltid kring en allmän kritik av kvalitativ forskning generellt, 

och kvalitativ innehållsanalys specifikt. Studien kan bli omedvetet styrd av mig som 

forskare samt utefter mina referensramar då ansatsen är tolkande och jag är en del av den 

värld som granskas. Samtidigt kan innehållsanalysen medvetet eller omedvetet riktas mot 

en på förväg antagen slutsats, och resultatet vinklas för att representera önskad bild 

(Esaiasson mfl 2017, 212, Widerberg 2009, s17).  
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Utöver detta har den största problematiken för studien varit att finna två mediekanaler som 

kan sägas vara motsvarande för respektive land, så att materialet som studeras de facto är 

jämförbart. Det är ingen hemlighet att USA och Sverige är mycket olika vad gäller 

politisk obundenhet och kommersialisering, och samtidigt är ländernas olika storlek en 

ofrånkomlig aspekt. Vi kommer heller inte ifrån det faktum att en viss språklig barriär 

förekommer i jämförelsen av innehållet. Samma vokabulär återfinns helt enkelt inte för 

bägge länderna och det har därför varit viktigt att fokusera på ordens mening och 

användning snarare än en direkt språklig översättning.  

 

Relevant är också den komplexitet som uppstår då en slutsats ska dras om skillnader 

mellan länder, enkom baserat på en analys av två dagstidningar. Målet är givetvis att nå en 

vidare förståelse för ländernas skillnad i uttryck och inte enbart diverse tidningars 

åtskillnader. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att resultatets primära applicerbarhet 

är grundad i just artiklar ut två tidningar, en svensk och en amerikansk, och allt för stora 

slutsatser avseende generella lansmässiga skillnader kan och bör därför inte dras. Jag vill 

emellertid mena att tidningarnas ställning, som största dagstidning för respektive land – 

och alltså de av folket mest lästa – utgör en mycket bra grund för jämförelse i just detta 

fall, inte för att på något sätt fastställa olikheter representativa för landet i sin helhet, men 

för att möjliggöra identifiering av tematiska skillnader som i sin tur kan sägas företräda en 

viss attityd.  

 

4. Resultat och Analys 

Till följd av studien som kvalitativt utformad löper uppsatsens resultatdel härmed 

parallellt med studiens analytiska diskussion, och är alltså inte separerad i två skilda 

stycken. Detta helt enkelt för att underlätta en sammanhållande läsning där redovisning 

och tillhörande resonemang tillåts gå hand i hand utan förvillande uppstyckning och ett 

utdraget läsförlopp. Förekommande fetmarkering i citat är gjorda av mig och ämnar 

tydliggöra speciellt meningsbärande enheter i relation till rådande tema. Resultat och 

analys har kategoriserats efter innehållsmässiga teman under rubrikerna; ”Förhållningssätt 

till performativitet och normalisering”, ”Relaterande till könsstrukturer och maktbegrepp”, 

” Hur konstrueras bilden av offer och förövare”, samt ”#metoo och nätverkssamhället”. 

Ordagranna, språkliga termer såsom ”genus”, ”könsstruktur” och ”normalisering” är sällan 

direkt förekommande i de analyserade texterna – då detta inte är ord som förkommer i en 

vardaglig vokabulär. Analysen bygger istället på de innehållsmässiga faktorerna i dessa 
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begrepp samt dess underliggande, kontextuella betydelse, vilka framgår i studiens avsnitt 

för teori.   

 

För att tydliggöra vilka berättelser som skildras i avsnittets material samt varför materialet 

utgörs av just dessa vill jag kortfattat upprepa tillvägagångssättet vid tematisk insamling 

och analys. Efter närläsning utav samtliga 20 artiklar och med en bas i en generell 

jämställdhetsdiskurs sorterades meningsbärande textstycken ut. Dessa meningsbärande 

enheter kategoriserades sedan efter sitt innehåll vilket i sin tur utgör analysens 

huvudsakliga teman (dvs. studiens frågeställningar och rubriker under resultat/analys). 

Analysen innehåller enheter ifrån samtliga 20 artiklar. De exempel som lyfts fram är alltså 

de som för mening till respektive tema och har inte plockats ut i efterhand. Först 

framkommer meningsbärande enheter – sedan formuleras teman. Relevant att komma ihåg 

är även att huvudsaklig avsikt var att klargöra tankestrukturer och ringa in likheter och 

skillnader inte att kritiskt granska dem. 

 

4.1  Förhållningssätt till performativitet och normalisering 

Hur relaterar medieinnehållet i den svenska dagstidningen Dagens Nyheter resonemangen 

kring #metoo till tankar om performativitet (Butler 1990, s124) och normalisering 

(Lundgren 2012, s13, 27–28)? Och skiljer det sig på något vis ifrån USA Today’s 

motsvarande rapportering? Låt oss börja med att redovisa vanligt förekommande enheter 

ur det svenska materialet.  

 

Gemensamt för en majoritet av artiklarna ur Dagens Nyheter är en slags latent, 

förutseende attityd gentemot fenomenet #metoo. Dess snabba och utbredda spridning i 

landet och världen, samt det gigantiska engagemang detta skapat tycks bemötas med ett 

väntat lugn snarare än förvåning och bestörtning. Den 12 november skriver tidningens 

chefredaktör exempelvis följande under rubriken ”Vi har bara sett början av #metoo i 

Sverige”:  

 

Vi kan alla påverka om Metoo utvecklas till vår tids digitala häxjakt eller en 

nödvändig uppgörelse med stötande normer, beteenden och tystnadskulturer. 

Poängen är inte att hänga ut skyldiga i stor skala, utan att synliggöra en vardag 

där kvinnors grundläggande rättigheter trampas på.  
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Och han understryker därmed hållningen att #metoo varken är överdrivet eller ogrundat, 

samtidigt som han – genom att benämna #metoo som en ”nödvändig uppgörelse” samt 

fastslå att fenomenets livslängd är långt ifrån över ger intrycket av att ha väntat på en 

händelse likt förevarande. Samma attityd kan vi se exemplifieras i artikeln ”Dags för 

männen att ta tag i den omoderna mansrollen”, där man påtalar att män och deras sedan 

länge rotade attityder och beteenden gentemot kvinnor onekligen och tämligen självklart 

kommer att rendera negativa konsekvenser och yttra sig, likt #metoo, förr eller senare. I de 

fall då fenomenet ändå bemöts med någon form av förvåning handlar det mer om en 

förundran över att allmänheten denna gång tycks lyssna till kvinnors historier än en 

reaktion på de faktiska händelser som #metoo synliggör. Se exempelvis utdrag från 

”Därför sköljer metoo-vågen in över Sverige”:  

 

Vi är chockade över att det har blivit så stort, säger Clara Berglund. Hon är 

generalsekreterare för paraplyorganisationen Sveriges kvinnolobby, som 

organiserar alltifrån kvinnojourer till 1,6 miljoners-klubben som kämpar för 

kvinnohälsa. — Vi jobbar med de här frågorna varenda dag. Vi upplever att det 

sällan är någon som lyssnar och att det är svårt att få upp dem på agendan.  

 

 Eller i den vädjan till samhället vi ser i artikeln ” Nu ställer de mest utsatta krav”:  

 

#meetoo öppnade en dörr. Ur den dörren välde århundraden av nedtystade 

övergrepp […] Svik oss inte nu, vi vet inte om vi någonsin igen kommer klara av att 

mobilisera oss som vi har gjort nu. Den ilska och kampanda vi känner nu kan lätt 

vändas till ännu mer uppgivenhet, skam och tystnad om våra rop inte hörs. Det är 

nu det måste hända. Vi faller. Tar ni emot?  

 

I linje med denna förutseende attityd gentemot mediefenomenet och dess radikala 

utvecklingskurva återkommer, i en stor mängd av artiklarna, en underliggande och 

tämligen förutsatt kunskap baserad på den genusvetenskapliga synen på kön som en 

socialt konstituerad roll (Beauvoir 1949, s325) och hänvisar därmed också till Butlers 

uppfattning om performativa akter (1990, s124). Vår könstillhörighet och det vis vi agerar 

och resonerar på betraktas i enlighet med denna teori alltså inte som någonting medfött 

eller statiskt utan antas istället vara resultatet av performativa akter som vi genom ständig 

repetition och konstitution lärt oss förknippa med ett visst biologiskt kön. Bara genom 

titeln på den tidigare nämnda artikeln "Dags för männen att ta tag i den omoderna 

mansrollen" tas det fasta på att det finns en ”mansroll”, och att det i sin tur är denne som 
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behöver förändras för att beteenden och attityder ska efterfölja med förbättring. Utöver 

denna rubrik finns givetvis ett stort antal övriga textexempel som indikerar ett mönster av 

genusmedvetenhet, här illustrerat genom följande utdrag från artiklar ur Dagens Nyheter:  

 

Ur ”Därför ursäktas alltid sexismen i skådespelarbranschen”: 

 

Jag misstänker att detta specifikt manliga skådespelarskrävel har sina rötter i 

teaterarbetets själva grundförutsättningar: i de kroppsliga och exhibitionistiska 

potentialerna, i sminket och perukerna, i inlevelsen i och utlevelsen av ett inre liv, 

av känslor. Egenskaper och företeelser som i en patriarkal samhällsordning 

traditionellt sett alltid har kodats som typiskt kvinnliga […] Ändå försvaras 

emellanåt denna stenålderssyn på manligt, kvinnligt och konstnärskap med en 

häftighet som tangerar Stockholmssyndromet.  

 

Ur ”Därför sköljer #metoo-vågen in över Sverige”: 

 

Men det finns ytterligare några områden där Sverige och Norden sticker ut. Det 

gäller synen på hur barn ska uppfostras, och det gäller individens rätt att fatta 

egna beslut – om alltifrån skilsmässor till aborter […] I ett samhälle där vita män 

har makt, kommer de att försvara den makten – och status quo. Kanske kommer 

backlashen i form av en ökad machokultur.  

 

Även om ett relaterande till genus och könsroller stundtals ligger dolt som latent innehåll 

– åtminstone under den mest uppenbara ytan, så är det ett faktum hur det i ovanstående 

utdrag finns element av både performativa akter (de kroppsliga och exhibitionistiska 

potentialerna i skådespeleriet), könsroller (”manligt, kvinnligt” och machokultur), och 

genus (uppfostring av barn som en inverkande aspekt). En annan återkommande koppling 

som de svenska artiklarna har i relation till ett vidare sammanhang av genusvetenskaplig 

teori är den om normalisering (Lundgren 2012, s49). Något som faktiskt går att se både i 

det direkt manifesta innehållet och i det mer latenta. Att denna medvetenhet om just 

normalisering och normaliseringsprocessen utrycks så pass tydligt som det ändock gör i 

texterna är att betrakta med viss förvåning; helt enkelt då ett opererande i det dolda verkar 

som själva förutsättningen för normaliseringens fortsatta existens.  

 

I reportaget ”Så mycket händer oss tjejer” som bygger på ett samtal med 14-åriga tjejer 

kring deras upplevelser av fenomenet #metoo, finner vi följande konstateranden, det första 
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som uttrycker en implicit medvetenhet och kunskap om själva normaliseringsprocessen, 

och det andra som är mer av ett konstaterande, i linje med normaliseringens inneboende 

egenskaper:  Det jag tycker är läskigast är att det är så inmatat i våra hjärnor att ”det är så här 

det är, det är så här det ska vara”. Och: Vi tog upp det med rektorn men sedan hände ingenting. 

Det var som att det inte sågs som någonting allvarligt. Likaså finner vi ett explicit exempel i 

”Därför sköljer #metoovågen in över Sverige” då genusforskaren Anna Wahl uttryckligen 

säger: 

I samband Harvey Weinstein fick jag frågan om filmbranschen var värre än andra. 

Nej, det är den inte. Det visste jag ju. Men som forskare är jag också innesluten i ett 

slags normalisering, och också jag har överväldigats av mängden upprop och 

kraften i dem. 

 

Och ett implicit sådant i en tidigare nämnd krönika: 

 

Kraften i kampanjen Metoo gör mig euforisk. Att plötsligt fatta hur många saker 

man inte alls hade behövt stå ut med, speciellt som yngre. Revolution, systrar, 

revolution! 

 

Medan Wahls uttalande genom direkt användning av begreppet ”normalisering” relaterar 

hennes första reaktion på fenomenet #metoo till en normaliseringsprocess så uttrycker 

Laurén en mer implicit koppling till det. Hennes uttryck ”att plötsligt fatta” indikerar på 

ett uppvaknande ur något man tidigare ansett normalt. Och ”hur många saker man inte 

alls hade behövt stå ut med” visar på den tidigare standardiserande attityden till 

förekommande sexuella trakasserier.   

 

Den förutseende attityden gentemot #metoo, och likaså den förutsatta synen på kön som 

en socialt konstituerad roll saknas i stort sett helt i artiklarna från USA Today, både i det 

manifesta innehållet och i det mer latenta. Man talar helt enkelt inte i termer av 

”machokultur” eller ”mansroller”, varken som orsaksgrundande till #metoo eller som 

överhuvudtaget förekommande. Denna stora skillnad länderna emellan är något som kan 

härledas till den skilda synen på problemets själva karaktär, liksom framställandet av det 

som ett problem begränsat till arbetsplatser och hierarkiska yrkespositioner, – aspekter 

som vi går djupare in på i nästkommande avsnitt. Men, att man inte skriver om #metoo på 

samma förutseende vis eller sätter fenomenet i samband med performativitet och genus 

betyder inte att man helt saknar uppfattning problematikens existens eller omfattande 

utsträckning. 
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Ett tydligt exempel på medvetenhet är artikeln: “The #MeToo movement didn't begin with 

Harvey Weinstein. And it won't end there”. Som redan i titeln antyder att #metoo står för 

någonting större än enbart en isolerad händelse. Journalisten poängterar här att sexuella 

trakasserier existerar också utanför filmvärlden, att även ”vanliga kvinnor” bär på negativa 

upplevelser ifrån sina arbetsplatser. Han skriver: 

 

The allegations of sexual harassment against movie producer Harvey Weinstein, 

and the lack of outrage, seem shocking. Sadly, incidents like these aren't limited to 

Hollywood. Ordinary women bravely share their experiences of harassment at 

work.  

 

Likaså kan vi i artikeln “Americans agree sexual misconduct must stop” läsa följande: 

 

Americans seem divided these days on just about everything but this: Sexual 

harassment on the job is a big problem, and it’s time for it to stop. (…) three in 

four of those surveyed -- including overwhelming majorities of men and women, 

Republicans and Democrats, said the issue was a major one that needed real 

solutions. 

 

Det råder folklig konsensus, sexuella trakasserier (på arbetsplatsen) är ett omfattande och 

reellt problem som måste ”lösas”. Vad som ligger bakom dessa problem adresseras dock 

inte genom paralleller till varken genus och performativitet eller patriarkala 

strukturer/könsmaktsordningen (Bennett 2006, s59). Istället kan vi genom följande 

exempel se hur frågan: ”Why does this continue to happen?” åtföljs av meningen: “It 

might help in part to look north”, följt av en länk till artikeln ” Here's why sexual assaults 

are less of a problem in Canada”. Förklaringen som framgår av artikeln är att det dels 

handlar om kulturella aspekter och dels om hur lagar och regelverk fungerar i Canada. 

Samtidigt framgår det att en eventuell differens länderna emellan likväl kan bero på 

skillnaden i den rättsliga definitionen av termen ”sexual assault”, då Canadas definition är 

snävare och alltså omfattar betydligt färre händelser. 

 

När det kommer till huruvida man i de amerikanska artiklarna relaterar #metoo till en 

normaliseringsprocess återfinns dock en större likhet med Sverige. Även om uttryck kring 

normalisering visserligen inte formuleringars i det manifesta innehållet så finns det 

absolut närvarande i en underliggande mening. 
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How many of our moms have had to deal with their asses getting grabbed at work 

and couldn’t say anything about it?  

Eller:  

And while Harvey Weinstein is a "pretty big fish, it's not like we haven't seen it 

before. It's not like we don't know."  

 

Istället för att adressera det som sker i termer av vad som har kommit att betraktas som 

”normalt” skildras det som ”något alla vet, men ingen talar om”, -också det ett typiskt 

tecken på en långt gången normaliseringsprocess (Lundgren 2012, s13).  

 

4.2  Relaterande till könsstrukturer och maktbegrepp   

Hittills uppvisade skillnader gällande den övergripande attityden gentemot #metoo, samt 

medieinnehållets relaterande till performativitet, könsroller och normalisering blir 

tydligare och mer nyanserat då de sätts i relation till resultatets nästkommande teman; 

könsstrukturer och makt (Bennett 2006, s55, Peterson 1987, s65-6). Meningsbärande 

enheter som sorterats under kategorier relaterade till köns/samhällsstrukturer och 

positioner av makt uppvisar nämligen ett tämligen tydligt resultat med stora skillnader 

tidningarna emellan. Det handlar framförallt om skillnader i artiklarnas huvudsakliga 

fokus; på enskild individ respektive på kvinnor som grupp. Men också i hur man väljer att 

vinkla problematiken talar man i termer av ”samhälls”-problem eller kanske snarare om 

”kvinno”-problem (Steen 2003, s18-20)? 

 

I Dagens Nyheter relaterar man, i linje med tidigare relaterande till performativitet och 

genus, huvudsakligen till en strukturell problematik (Firestone 2015, s61, Jónasdóttir 

2003, kap.1). Vittnesmål om sexuella övergrepp och trakasserier som framkommer i 

samband med #metoo benämns som ett samhällsproblem och kopplas i det manifesta 

innehållet såväl som i det latenta till upprätthållandet av strukturer, machokulturer och 

könsroller. Man har valt att vidga fokuset till att innefatta betydligt fler branscher än just 

mediebranschen, som är det primära målet i USA Today’s rapportering, men också till att 

innefatta icke-arbetsrelaterade situationer och därmed avhandla sexuella övergrepp ur en 

mer generell aspekt. Eller som DN:s chefredaktör uttrycker det: ”Om någon fortfarande 

tror att Metoo rör en specifik bransch eller en enskild person är det dags att ta sig ur den 

villfarelsen”. 
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Nedan ser vi några representativa exempel ur artiklar från Dagens Nyheter på hur man 

relaterar #metoo till termer av samhälleliga strukturer och kulturer:  

 

Det har aldrig varit tydligare hur gigantiskt problemet med sexuella trakasserier 

mot kvinnor är. Det är en kultur.   

 

Visserligen har svensk film och teater – precis som resten av samhället – på ett 

yttre plan mycket allmänna problem med den diskriminering av kvinnor som dväljs 

i dess själva strukturer.  

 

Hittills ser Metoo ut att kunna bli något av det bästa som hänt jämställdheten på 

länge. Strukturer avtäcks, tystnadskulturer bryts sönder. Skakande vittnesmål gör 

det omöjligt att fortsätta som förr. Det ser ut att bli ett ”före” och ett ”efter” hösten 

2017; en historisk milstolpe.  

 

Likaså framställs den ojämnt fördelade makten kvinnor och män emellan som en 

fundamental orsak till dessa trakasserier och övergrepp (Foucault 1984, s1-14, Peterson 

1987, s65-67). Maktbegreppet återfinns både implicit och explicit i texternas innehåll. Se 

exempelvis:   

 

Feminismen är central då vi fortfarande lever i ett samhälle där mannen har mer 

makt och fler fördelar på många områden. Kvinnor blir exempelvis fortfarande 

marginaliserade, underordnade, har lägre genomsnittslön samt har svårare att bli 

chefer. 

 

Och: I den nyutkomna samtalsboken ”Vrålstark & skiträdd” berättar Marie Göranzon – 

som också hon har skrivit under uppropet – om hur det var när hon själv 

debuterade inom yrket och om hur genimyten liksom fridlyste somliga manliga 

kolleger: ”Det var ju i många fall just de tafsande männen som kunde bestämma 

över din framtid”. 

 

Artiklarna från USA Today speglar i sin tur en annan vinkel, utan någon nära koppling 

mellan #metoo och samhälleliga/könsanknytna strukturer. Istället har denna förbindelse 

ersatts av ett nära fokus på den enskilda individen – och närmare bestämt – den enskilde 

kändisen, både vad gäller att vara utsatt och att utsätta, vilket kan anses vara en direkt 

motsats till det strukturella förklaringssättet gentemot trakasserier och övergrepp. På så vis 

skulle man kunna argumentera för att ett strukturellt förhållningssätt till viss del kan 
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fungera döljande för det individuella ansvaret till sådana handlingar, samtidigt som det ur 

en genusvetenskaplig synvinkel blir betydligt svårare att koppla till en könsmaktsordning 

(Butler 1990, s151, Wendt & Åse 1999, s7). Därutöver bidrar det manifesta innehållets 

övervägande fokus på arbetssituationer i allmänhet och mediebranschen som en speciellt 

drabbad sfär i synnerhet till uppfattningen om att detta inte är ett strukturellt problem. Det 

latenta innehållet talar istället för att #metoo är ett tämligen isolerat ”bransch”-problem 

med enskilda individer som ansvariga aktörer.  

 

Vi har exempelvis det stora antal artiklar som lägger innehållets huvudsakliga fokus på 

just Harvey Weinstein, men också artiklar som: ”What we can learn from how celebrities 

are dealing with the news”, eller “A flood of new accusations against powerful men”, 

vilka i stora drag utgörs av så kallad ”namedropping” av kända personer i 

mediabranschen:  

 

Jenny McCarthy joins other actresses in saying actor Steven Seagal sexually 

harassed her. A 15th accuser, Andy Holtzman, came forward against actor Kevin 

Spacey. Former model Scott R. Brunton says actor George Takei sexually assaulted 

him. J.Lo's manager, Benny Medina, was accused of attempted rape by actor Jason 

Dottley.  

 

Titeln på den sistnämnda artikeln sätter även fingret på en, för USA Today’s artiklar, 

vanligt förekommande och meningsbärande enhet, nämligen framhävandet av 

maktrelationer som förklaringsmodell till #metoo och dess inneboende problematik. 

Istället för att – som i artiklarna ur Dagens Nyheter – relatera utsagor om sexuella 

trakasserier till en könsstruktur män och kvinnor emellan relaterar man alltså dessa i en 

högre grad till individers olika positioner av makt i en arbetslivssituation: “The drip, drip, 

drip of allegations of sexual assault, abuse and harassment against powerful men have 

become a deluge.“. Eller: “This is happening everywhere. Wherever there is a position of 

power, there seems to be potential for abuse”.   

 

Innehållet i USA Today’s artiklar är alltså betydligt mindre könande när det kommer till 

diskussioner om makt; man nämner sällan könsaspekten överhuvudtaget utan frågan har 

kommit att handla mer om aspekter som klass, ekonomiska möjligheter och framförallt 

hierarkiska positioner på arbetsplatsen. På många vis är denna könsneutrala diskurs ett sätt 

att formulera sig som genusvetare och feminister stävar efter; en värld där kön och 

könsroller inte längre är av väsentlighet då alla är egna individer – och alla individer ju är 
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likvärdiga – oberoende kön. Men, man kan också hävda att man genom denna retorik 

samtidigt skyler de ojämlika maktförhållanden som existerar mellan kvinnor och män 

idag, samt övertäcker oförrätternas själva grundorsak. Det går heller inte att komma ifrån 

att majoriteten av de som står som drabbade för samtliga oförrätter, både i de amerikanska 

artiklarna och i de svenska, de facto är av kvinnligt kön, oavsett vilken övrig samhällelig 

position de innehar.  I likhet med studien av McLaughlin mfl. (2012, s625), dvs ”Sexual 

Harassment, Workplace Authority, and the Paradox of Power”, så kan man här sägas 

missa aspekten av hur en kvinnlig överordnad också utgör ett hot mot patriarkatet och 

därmed blir till en måltavla också hon, trots sin hierarkiskt höga position.  

 

Tydligt framträdande är dock det faktum att artiklarna, då deras manifesta innehåll 

kopplas till ett större antal samhälleliga sfärer samtidigt som man håller ett 

könsstrukturellt förhållningssätt till sexuella trakasserier, latent framställer problematiken 

som ett samhällsproblem snarare än ett ”kvinno”-problem. En distinktion som kommer att 

framträda än mer tydligt när vi går över till nästa tema, ”offer och förövare”. För trots att 

USA Today’s artiklar framförallt är vinklade mot #metoo som enskilda, branschbundna 

händelsen utan koppling till könsstrukturer så finns det även innehåll som implicerar 

#metoo och fenomenets framförda problematik som ett slags kvinnoproblem; det vill säga 

ett problem som främst angår kvinnor och som de därför är ansvariga att lösa. Denna 

tendens kan bland annat illustreras genom följande exempel: 

 

“Women are speaking up, and the political environment feels different,” she said. 

The worldwide women’s march on Jan. 21 “was huge. Women may better 

understand the importance of fighting for their rights.”  

 

 

Eller genom litteraturtipset som finnes i artikeln, ”Harvey Weinstein: 2 more criminal 

investigations open”: 

 

The former Fox News Network host, whose new book 'Be Fierce: Stop Harassment 

and Take Your Power Back' is out Tuesday, delivers a personal message about 

ending workplace harassment.  

 

Här säger man alltså att #metoo rörelsen är ett resultat av att kvinnor har börjar förstå att 

de ska kämpa för sina rättigheter och uppmanar dem att skrida till aktion, sluta acceptera 

att de blir trakasserade och ”ta” sin makt tillbaka. Om man bara ser till dessa uttalandens 
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manifesta innehåll så låter ju dessa åsikter och uppmaningar tämligen bra ur en 

jämställdhetssynpunkt; då kvinnor bör ha lika rättigheter och inflytande över samhälle och 

sina egna liv som män har. Men om vi istället placerar dessa uttalanden i förbindelse till 

Eliassons (2014, kap.3) teorier om den felpositionerade skulden så talar det latenta 

innehållet snarare för att man här lägger ansvaret på de utsatta kvinnorna istället för de 

utsättande männen, samt att de bidrar till att mörka den strukturella kärnan av problemet 

genom att fokusera på den utsatta.  

 

4.3  Hur konstrueras bilden av offer och förövare? 

Nästa tematiska område utgör i stora drag en förlängning av tidigare diskussioner kring 

åtskillnaden mellan sexuella trakasserier som kvinnoproblem respektive samhällsproblem, 

samt mellan den utsatta å ena sidan och den utsättande å den andra. Meningsbärande 

enheter kring detta tema har nämligen varit omisskännligt konsekventa genom hela den 

analytiska processen; och utgör också den fundamentala basen i hur de båda tidningarnas 

innehåll skiljer sig åt ur ett större genusvetenskapligt perspektiv. I detta stycke kommer 

jag att tala om ”offer” och ”förövare” och hänvisar då till den teoretiska ställningen kring 

relevansen i att tydligt markera och identifiera – verbalt och skriftligt, vem som faktiskt är 

förtryckande och vem som är förtryckt, för att förflytta ansvaret från kvinnan – och till 

patriarkatet (Steen 2003, s18-20, Eliasson 2014, kap. 3, Jónasdóttir 2003, kap.1, Bennett 

2006 s55). 

 

I de svenska artiklarna har tidigare konstaterats att man framförallt talar om sexuella 

trakasserier och övergrepp i strukturella termer vilket också gör att samtalet kring offer 

och förövare naturligt hamnar på en strukturell snarare än personlig nivå. Vi kan också 

förmoda att svenska journalister generellt är bekanta med det betecknande begreppet 

”Mäns våld mot kvinnor” då detta, både politiskt och socialt – samt efter mycket 

diskussioner i frågan – kommit att bli ett vedertaget använt uttryck (Steen 2003). Nedan 

ser vi några exempel ur Dagens nyheter på hur distinktionen mellan offer och förövare 

skrivs fram: 

 

Ur ”Så mycket händer oss tjejer”:  

 

Sexuella trakasserier och närmanden från äldre män beskrivs som vardagsmat av 

högstadietjejer som DN träffat. Metoo-upproret har fått flera av dem att förstå att 

det som de drabbats av inte är okej. 
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Ur ”Därför sköljer #metoo-vågen in över Sverige”: 

 

Det är en social revolution som kommer att ändra relationen mellan män och 

kvinnor mycket mer än vilken bra lagstiftning som helst. Det kommer att ändra vad 

män menar att man kan göra och vad man kan tillåta sig, det kommer att ändra vad 

kvinnor menar att man kan stå ut med. 

 

Ur ”Nu ställer de mest utsatta krav”:  

 

Ni män, som utnyttjat utsatta flickor och kvinnor, det finns ingen ursäkt. Sluta. Ni 

män, som inte gjort det, men som låtit det passera när ni sett andra män göra det. 

Sluta. Sluta titta åt andra hållet. Se på oss och se en människa.  

 

Det framgår här vem som är aktör och vem som är utsatt samtidigt som man väljer att inte 

tala om männen som enskilda individer och därmed lägger större fokus på problemet som 

ett samhällsproblem med strukturell grund. I de amerikanska artiklarna ser vinklingen 

oftast annorlunda ut, även om de på ett första manifest plan kan te sig ganska lika; de 

handlar om samma sak, dvs trakasserier och övergrepp gentemot kvinnor, och det framgår 

oftast att det är just en man som står som anklagad. Se exempelvis:  

 

Thousands of women are identifying themselves as victims of sexual harassment or 

assault following a call to action propelled by Alyssa Milano in the wake of 

Hollywood mogul Harvey Weinstein's downfall over of allegations of sexual 

misconduct.  

 

Eller:  

 Americans agree sexual misconduct must stop. 

Americans seem divided these days on just about everything but this: Sexual 

harassment on the job is a big problem, and it’s time for it to stop.  

 

I det första utdraget framgår det att kvinnor är de som upplever sig som utsatta samt att 

Harvey Weinstein, som ju är en man, utgör en påstådd förövare. Det görs dock inte tydligt 

vilka som utsatt de tusentals kvinnor som säger sig vara offer för sexuella trakasserier och 

det explicita fokuset på just Milano och Weinstein som individer och kändisar istället för 

representanter för diverse kön kan eventuellt komma att bidra till bilden av detta problem 

som ett individuellt problem snarare än strukturellt. I det senare utdraget har man däremot 
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gjort problemet helt könlöst genom att explicit kalla det för ”Sexual harassment on the 

job”, och subjekt och objekt ”americans”.  Man identifierar därmed inte vem som är offer 

och vem som är förövare, men speglar delvis, som tidigare nämnts att det rör sig om ett 

omfattande och reellt problem, ej bundet till enskilda individer.  

 

En ytterligare aspekt relaterad till distinktionen offer/förövare är hur man i de amerikanska 

artiklarna tenderar att koppla samman rollen som ”förövare” med säregna män och 

samhälleliga ”undantag”. En ”sexual predator” utgörs inte av någon vanlig människa i en 

alldaglig samhällskontext utan är i någon mån ”speciell” och befinner sig i ett utstickande 

sammanhang. Ur “Harvey Weinstein: 2 more criminal investigations open”: 

 

Gabrielle Union hopes Weinstein scandal becomes day of reckoning for sexual 

predators. Union says the A-list status of some of the women who have come 

forward to allege complaints against Harvey Weinstein, says something about the 

fearlessness of sexual predators. 

  

Kanske blir denna trend än mer tydlig då det uttrycks som i artikeln: ”Matt Damon said 

there's a sexual violence 'spectrum.'” där skådespelaren Matt Damon i ett samtal om 

#metoo och sexuella trakasserier vill framhäva att sexuellt våld faktiskt utgörs av ett brett 

”spektra” av beteenden och att vi inte bör döma alla som utför detta lika hårt, samt att han 

själv skulle kunna ”se” på människor i sin närhet om de var sexualförbrytare:  

 

"I do believe that there’s a spectrum of behavior, right?" Damon said in his sit-

down with Peter Travers. "And we’re going to have to figure — you know, there’s a 

difference between, you know, patting someone on the butt and rape or child 

molestation, right”. […] “That’s criminal behavior, and it needs to be dealt with 

that way. The other stuff is just kind of shameful and gross."  

 

Han fastställer härmed myten om sexualförbrytaren som en outsider som enkelt går att 

identifiera genom sina säregna drag. Att därtill tala om pedofili i samma mening som 

#metoo tenderar att leda mediekonsumenten mot uppfattningen att denna problematik 

handlar om extremfall, och inte varje kvinnas vardag. Men, trots att denna artikels mest 

centrala innehåll kretsar kring Matt Damons åsikter och uttalanden så torde det vara 

relevant att också nämna några av de kommentarer på intervjun som USA Today placerat 

på samma textsida. Här kan man läsa uttalanden som: "If people don't understand the 

relationship between a rape joke or an inappropriate comment or unwanted touching ... 
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then we aren't able to challenge the overarching culture" och “While sexual harassment 

might not have the immediate, dreadful, traumatizing aftermath of rape, make no mistake, 

it is a form of sexual violence that in the end can derail a victim's life just as surely as 

rape”. Uttalanden som genom sitt relaterande till samhällsstrukturer/kulturer bidrar till att 

nyansera artikelns manifesta och primära innehåll.   

 

Ytterligare en skillnad i hur respektive tidning tenderar att förhålla sig till mannen som 

förövare och kvinnan som offer är hållningen till sanningshalten i kvinnors utsagor. Det 

snuddades vid tidigare då ett textexempel illustrerande hur det är kvinnor som upplever sig 

som utsatta samt att Harvey Weinstein, som man, utgör en påstådd förövare, men vi flyttar 

nu fokus från könsdistinktionen till tendenser av tro och misstro; vad impliceras vid 

användningen av uttryck som ”Kvinnor upplever att de är offer för sexuella trakasserier”, 

eller ”Den påstådda förövaren, Harvey Weinstein”, och vilken bild av offer och förövare 

ges utrymme för reproduktion? 

 

Dagens Nyheters artiklar håller allmänt en mer tilltroende ställning gentemot kvinnorna 

ifråga, även om män som grupp stundtals tillåts uttala sig. Möjligen blir tidningens ansvar 

till en neutral hållning gentemot bägge parter också mindre då samtalen förs i strukturella 

termer istället för på en individnivå som i USA Today. En enskild och utpekad man måste 

rimligtvis få mer utrymme för svar på tal än ”män som grupp”. Kanske gör vetskapen om 

att kvinnor generellt är mer utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp att attityden till 

kvinnors uttalanden och anklagelser med rätta bör vara tilltro snarare än misstro.   

Låt oss jämföra följande textexempel: 

 

Med hashtaggen #metoo har sociala medier fyllts av vittnesmål från kvinnor som 

utsatts för sexuella trakasserier […] Kriminologen Nina Rung berättar att hon de 

senaste dagarna fått en lång rad mejl och samtal från unga kvinnor som nu vågat 

anmäla övergrepp de utsatts för. […] Många kvinnor som varit utsatta har länge 

hållit tyst och upplevt sig själva vara en del av skammen. 

och:  

Ordinary women bravely share their experiences of harassment at work. […] The 

campaign started Sunday on Twitter, through a tweet by actress Alyssa Milano, in 

response to multiple women accusing Hollywood producer Harvey Weinstein of 

sexual misconduct. Since then, countless people — both men and women — have 

come forward sharing the phrase, as well as their stories about sexual harassment 

or assault. […] Weinstein denies the allegations.. 
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I det svenska utdraget använder man bland annat ordet ”vittnesmål” istället för 

motsvarande ”experiences”, och uttrycker heller inget tvivel mot att dessa kvinnor faktiskt 

talar sanning om sina upplevelser; man skriver ”kvinnor som utsatts/som varit utsatta”, 

istället för exempelvis ”upplever sig ha varit utsatta”. Grundhållningen tycks vara att man 

tror på kvinnornas utsagor.  I det amerikanska utdraget utrycker man sig däremot mer vagt 

gällande trovärdigheten och är noga med att påpeka att dessa ”stories” (vilket i sig kan 

upplevas vara ett speciellt ord att använda i sammanhanget) är baserade på kvinnors 

upplevelser av händelserna, samt lägger till den preventiva meningen: ”Weinstein denies 

the allegations”.  

 

Exempel likt dessa är mycket vanligt förekommande. I de amerikanska artiklarna 

använder man termer som att kvinnor ”experiences” och ”feels” att de blivit kränkta, 

påpekar att det handlar om ”allegations” och ”accusations”, och framhäver även ett flertal 

gånger i analyserat material att möjligheten finns att kvinnor säger dessa saker för att det 

skulle kunna främja deras agenda, att kvinnor alltså kan använda våldtäktsanklagelser för 

att komma åt män med makt och själva nå en vinning av det. Samtidigt finns vissa artiklar 

i det amerikanska materialet som sticker ut med en mer tilltroende ansats gentemot 

kvinnorna, och precis som tidigare nämnts är detta i fall då man berör problematiken i 

generella termer, utan enskilda individers inblandning.  Precis som tidigare blir det här en 

skillnad som inte är speciellt uppenbar i det manifesta innehållet, det kan på ytan upplevas 

som att man säger samma saker på tämligen lika sätt. Men placerat i anknytning till en 

offer/förövare dynamik samt en grundläggande förbindelse till samtida tystnadskultur och 

rädsla för misstro kan man alltså häva att de amerikanska innehållet latent ger uttryck för 

någonting helt annat (Clark 2016, s1-2, Bennett & Segerberg 2011, s773). 

 

4.4  #metoo i relation till nätverkssamhället  

Avslutningsvis, och för att runda av delen för resultat och analys, kan det vara intressant 

att också kort öppna upp blicken för hur det empiriska materialet på ett manifest och/eller 

latent plan tenderar att relateras till en nuvarande nätverksdiskurs och tidigare nämnda 

teorier om nätverksbaserade sociala rörelser Utifrån detta perspektiv ses således 

kommunikationsnätverk som fundamentala för våra moderna sociala rörelser och 

medieavändares politiska och sociala agenda, samtidigt som de erbjuder gemensamma 

plattformar för annars åtskilda individer på ett vis som tycks förändra relationen mellan 

individ och kollektiv (Castells 2004, s 2-6, van Dijk 2012, s1-3).. Även om någon utbredd 
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analys på just detta område inte varit möjlig så tål några exempel att lyftas fram. Det går 

nämligen att identifiera kopplingar till teorier om nätverksbaserade sociala rörelser i 

artiklar från både USA Today och Dagens Nyheter. Se exempelvis följande utdrag ur två 

av de amerikanska artiklarna: 

 

But that feeling quickly passed as she saw the ability of those two simple words, 

"me too," to unite people. 

 

It connects one person’s story to a much broader story and simultaneously creates 

heft to your story. It’s not just me. My voice is a part of this giant groundswell. 

 

Här framgår latenta uttryck för hur #metoo förenar människor i ett kommunikativt 

nätverk, men också hur det specifikt tycks ha rubbat relationen mellan individen och 

gruppen. Istället för att som kvinna behöva stå ensam med en personlig historia får man 

utgöra en del av någonting större tillsammans med andra utsatta – ”this giant 

groundswell” – vilket samtidigt verkar få den enskildes berättelse att öka i trovärdighet. 

Liknande exempel, om än mer manifesta, finner vi i Dagens Nyheter:  

 

Sociala medier kan bidra till att ge röst åt kvinnor. Men sociala medier ska inte 

användas som en skampåle där människor som inte är dömda för brott hängs ut.  

 

Grupp efter grupp klev fram med vittnesmål. Plötsligt blev det möjligt även för oss, 

att göra våra röster hörda. 

 

Medan det första exemplet fokuserar på den feministiska aspekten av nätverksbaserade 

sociala rörelser och dess möjlighet för kvinnor att göra sina röster hörda i ett patriarkalt 

samhälle så handlar det andra, som är taget ur artikeln ”Nu ställer de mest utsatta krav” 

mer specifikt om prostituerade kvinnors möjligheter och pekar alltså här på nätverkens 

potential att erbjuda ett utrymme också för särskilt utsatta grupper. Dessa utdrag ligger 

alla i linje med både Clarks (2016) tankar om ”hashtagfeminism” och resultatet från 

Mendes m.fl. (2018) nyliga studie om hur feminister i ökad skala vänder sig till digital 

teknik och sociala medier. Mendes studie tog så även upp en viss problematik med denna 

utveckling; mediers hårda klimat, sociala medier som giftiga utrymmen för kvinnor osv. 

Aspekter som inte gått att finna i denna studies empiri. Här verkar fokuset istället ligga på 

nätverkens förmåga att stärka kvinnor – från individ till kollektiv – och utmana en 

skampräglad tystnadskultur (Clark 2016 s1-2, Bennett & Segerberg 2011, s773). 
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6. Slutdiskussion 

 

Så, vilka slutsatser går nu att dra i relation till studiens initiala frågeställningar. Hur ser 

kartläggningen av respektive tidnings rapportering ut i förhållande till en samtida 

genusvetenskaplig diskurs och har det framgått några uppenbara skillnader i artiklarnas 

innehåll? 

 

Redan initialt i analysprocessen framgick en skillnad i den övergripande attityden 

gentemot #metoo som expanderande fenomen. Medan Dagens Nyheter antog en mer 

latent, förutseende attityd och benämnde fenomenet i termer av ”nödvändig uppgörelse” 

och bärande på en problematik som förr eller senare oundvikligen hade fått bägaren att 

rinna över, så uttryckte man sig i USA Today framförallt i termer av förvåning och 

överrumpling – även om man generellt sätt också erkände problemet som något 

omfattande och verkligt. Den förutseende attityden var något som löpte vidare i Dagens 

Nyheters förhållningssätt till de teoretiska begreppen performativitet och normalisering då 

det återfanns en underliggande och tämligen förutsatt kunskap baserad på den 

genusvetenskapliga synen på kön som en socialt konstituerad roll.  

 

Artiklarnas innehåll formulerades i ordalag som pekade på vår könstillhörighet samt vårt 

sätt att agera och resonera på som ett resultat av djupt rotade performativa akter snarare än 

någonting statiskt och biologiskt betingat, samtidigt som det gick att se referenser till en 

normaliseringsprocess i både manifest och latent innehåll. I USA Today drogs däremot i 

stort sett inga paralleller från #metoo och dess inneboende problematik till varken genus 

och performativitet eller patriarkala strukturer/könsmaktsordningen, däremot kunde man 

se latenta uttryck för en långt framskriden normaliseringsprocess.  

 

Det var dock först vid avsnittet för könsstrukturer och makt som de verkliga skillnaderna 

USA Today och Dagens Nyheter emellan blev framstående; framförallt gällande 

framställningen av problemet som strukturellt respektive individuellt betingat. I de 

amerikanska artiklarna rådde ett överhängande fokus kring den enskilde människan – allt 

som oftast en känd person – och problematiken kring #metoo hänvisades framförallt till 

som ett ”branschproblem”, istället för det övergripande ”samhällsproblem” som talades 

om i Dagens Nyheter. Det gick också att utröna en skillnad i problematikens relaterande 

till maktaspekter, då man i de svenska artiklarna fokuserade på en könsmaktsordning i 
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första hand, och andra maktaspekter i det senare, -vilket var en direkt motsats till de 

amerikanska.  

 

Den övergripande skillnaden i uttrycken för synen på trakasserier och övergrepp som 

individuellt snarare än strukturellt fokuserat gav även stora konsekvenser på studiens 

tredje tema, uppfattningen om ”den manliga förövaren” och ”det kvinnliga offret”.  En 

kartläggning kunde göras av hur artiklarna i Dagens Nyheter genom sitt generellt 

strukturella innehåll också placerade samtalen kring offer och förövare i en strukturell 

kontext, något som i sin tur gjorde det lättare att tydligt våga benämna förövaren som man 

och offret som kvinna utan att för den delen ”hänga ut” enskilda personer. Motsvarande 

samtal i USA Today hade således hamnat på en individfokuserad, och således betydligt 

känsligare nivå, vilket förmodligen är en av anledningarna till att distinktionen mellan vem 

som är utsatt och vem som utsätter här generellt sett är mycket vag. I de amerikanska 

artiklarna uttrycks även en mer tveksam ställning till sanningshalten i kvinnors utsagor 

genom användning av begrepp som ”kvinnor upplever sig som offer” och ”påstådda 

förövaren”, medan man i de svenska artiklarna håller en mer tilltroende ställning.   

 

Möjligen pekar det sammantagna resultatet mot att Sverige i jämförelse med USA ligger 

tämligen mycket i framkant när det kommer till genusvetenskapligt tankesätt och diskurs. 

Vilket förmodligen också är sant i viss mån. Samtidigt måste resultaten sättas i relation till 

USA:s särskilda klimat gällande stämningsanmälningar – ”The Chilling Effect” – som gör 

att eventuella ställningstaganden blir betydligt mer vaga på grund av rädslan för stämning. 

USA är dessutom ett land där referensramar och begrepp som vi i Sverige tycks se som 

självklara de facto inte existerar. Tidigare i studien nämndes betydelsen av gemensamma 

betydelseenheter och noder för att ett gemensamt språkbruk skall göras möjligt (Castell 

2004, s3-4), och kanske handlar åtminstone en viss del av skillnaderna länderna emellan 

om brist på just detta, ett lingua franca kopplat till en genusvetenskaplig diskurs. Z© 

 

Jag är även övertygad, efter stor empirisk genomgång och översikt, om att det finns också 

amerikanska tidningar med exempel och resonemang mer i linje med de i Dagens Nyheter; 

USA besitter generellt stora kunskaper i området även om dessa sällan tillåts ta plats i 

kommersiella dagstidningar. Samtidigt så går det givetvis inte att blunda för att studiens 

jämförelse är gjort på de mest lästa tidningarna och att attityder sprungna ur dessa därmed 

också torde ha en viss inverkan på människors uppfattning rörande jämställdhetsfokuserad 

problematik.  
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Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att innehåll som redan initialt kretsar kring 

enskilda män och kvinnor snarare än övergripande strukturer kommer att göra det svårare 

också för resterande delar av artiklarna när det kommer till hur innehållet kan relatera till 

en samtida genusvetenskaplig diskurs. Vi ka tala om en slags snöbollseffekt. Så fort man 

skiftar fokus till grupper istället för individer i kombination med ett hänsynstagande till 

könsnormer och performativitet så kommer troligen samtliga delar av processen naturligt 

följa efter. 
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