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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att visa på hur Dagens Nyheter har valt att frama MeToo-

rörelsen och de problem med sexuella trakasserier och övergrepp som rörelsen lyft. Därtill 

vill vi specifikt belysa hur män framats inom ramen för #metoo. Det teoretiska ramverk 

vi använt oss av är Entmans teori om framing och Connells teori om hegemonisk 

manlighet. Som metod har vi använt en kvalitativ innehållsanalys utifrån vilken vi har 

arbetat tematiskt med att studera Dagens Nyheters artiklar för att ta reda på hur tidningen 

arbetat med framing i sin rapportering av MeToo-rörelsen. De frames vi ser som centrala 

i Dagens Nyheters porträttering av MeToo-rörelsen är; MeToo som naturkraft och MeToo 

– den feministiska hösten. Vidare ser vi hur Dagens Nyheter skildrar de problem rörelsen 

belyser som; Trakasserier som ett strukturellt problem, Arbetsplatskulturer som 

legitimerar trakasserier, Skam – ett tveeggat svärd samt Krav på förändring. Våra 

främsta resultat är dels att MeToo, som en #feministisk rörelse framställs som en 

naturkraft. Dels att den skildras som en revolution som drar fram för att störta den 

hegemoniska manligheten. Vidare är den systemiska framing som Dagens Nyheter 

använder för att beskriva de problem som MeToo-rörelsen pekar på genomgående. Detta 

genom att sexuella trakasserier framställs som ett strukturellt och kulturellt 

samhällsproblem. Vi har även kunnat se hur Dagens Nyheter valt att skildra sexuella 

trakasserier som ett arbetsplatskulturellt problem, istället för exempelvis ett 

klassproblem. Genom att använda systemisk framing istället för individualistisk bidrar 

Dagens Nyheter till att lägga ansvaret för såväl problemet som för lösningen på problemet 

på samhällsnivå, vilket friskriver den enskilda individen från ansvar. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

MeToo-rörelsen började med att skådespelaren Alyssa Milano den 15 oktober 2017 

uppmanade kvinnor att skriva #metoo (red. hashtag metoo) på sina sociala medier. 

Samma dag rapporterade media om händelsen genom fem artiklar och dag två skrevs 432 

artiklar världen över enligt databasen Retriever. Dagens Nyheter är en av de nyhetsbyråer 

som publicerade artiklar så tidigt som den 16 oktober. Den massiva uppslutning och 

uppmärksamhet rörelsen därefter fick har beskrivits som en flodvåg, en lavin, en 

explosionsartad utveckling. 

Vi lever i en tid av stora förändringar i det mediala klimatet (Werner, 2017, s. 91). Internet 

är idag tillgängligt för majoriteten av världens befolkning1, vilket har möjliggjort för den 

stora allmänheten att på helt nya sätt göra sin röst hörd. Detta blev tydligt under den så 

kallade ”Arabiska våren” när vanliga människor började använda sociala medier för att 

sprida nyheter och videofilmer över hela världen. Sedan detta genombrott, av vad som 

kommit att benämnas ”medborgarjournalistisk”, har forskare noterat att sociala medier 

blivit ett allt vanligare verktyg för aktivister att sprida sina budskap. Nätaktivisternas 

strategi, att förmå människor att på något plan engagera sig och bli en del av 

rörelsen  (Cabrera, Matias, & Montoya, 2017; Carter Olson, 2016), har i sin tur gett ringar 

på vattnet, ofta i form av nya aktivistiska rörelser.  

Idag är #feminism en av de mest populära formerna för feministisk aktivism. I en kontext 

där kvinnors engagemang i den offentliga sfären och deltagande i politiska debatter 

många gånger varit begränsad, har bland annat Twitter kommit att erbjuda ett alternativt 

utrymme för politiskt deltagande (Clark, 2016; Mendes, Ringrose, & Keller, 2018). Att 

                                                 

 

1 www.globalis.se/statistik/internetanvaendare 

http://www.globalis.se/statistik/internetanvaendare
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denna plattform har potential att nå ut till en bredare publik framträdde med all skärpa när 

MeToo-rörelsen under hösten 2017 fick en global spridning av sällan skådat 

slag. Hashtagen kom i USA att delas över en halv miljon gånger de första 24 timmarna 

men sett i förhållande till folkmängd är Sverige det land där #metoo haft störst genomslag 

(Mendes m.fl., 2018). MeToo-rörelsen är en i raden av #feministiska rörelser, vilket tyder 

på en växande trend hos kvinnor att använda sociala medier och hashtags för att 

organisera sig mot sexism och förtryck (ibid).  

Många frågor har väckts under MeToo. Bland annat de etiska aspekterna kring vem som 

ska hängas ut, där sociala medier kan sägas ha omdirigerat villkoren i hela det nya 

medieutbudet (Werner, 2017, s. 91). Det är sedan tidigare känt att traditionell media 

fungerar som ett slags filter, där den inramning som väljs kommer att påverka det 

perspektiv vi antar och således, vad vi uppfattar som varande ett problem (Entman, 1993; 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017; Strömbäck, 2004). Hur 

traditionell media framar företeelser på sociala medier blir därför centrala frågor för 

framtida forskning att besvara. Detta då traditionell media har en avgörande roll när det 

kommer till hur vi uppfattar vår samtid.  

Forskare har påtalat att kollektiva skildringar av kvinnor i rollen som offer riskerar att 

vidmakthålla snarare än kullkasta den könsmaktsordning som beskrivs (Engström, 2008; 

Gill, 2007). Därför är det intressant att som motvikt till detta, också studera hur 

mansrollen skildrats under rörelsens förlopp. Hur traditionell media framställer rörelsen 

och det sätt på vilket män skildras kommer därför att vara en viktig del i människors 

medvetande och grund för de effekter och eventuella förändringar som rörelsen på sikt 

kan generera på samhällelig nivå. 

  



 

 

 

6 

1.2 Syftesförklaring och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att studera hur MeToo-rörelsen framställs i artiklar publicerade i 

Dagens Nyheters internetupplaga oktober till december 2017. Mer specifikt vill vi studera 

hur Dagens Nyheter har framat MeToo, samt de problem som rörelsen belyser. Vi vill 

även studera hur män porträtteras i artiklarna utifrån Connells maskulinitetsteori om den 

hegemoniska manligheten. För att uppfylla syftet kommer vi svara på följande frågor: 

• Hur framar DN MeToo-rörelsen?  

• Hur framar DN de problem som är centrala för rörelsen? 

• Hur porträtterar DN männen inom ramen för MeToo-rörelsen?  

• Hur framas MeToo-rörelsens krav på förändring?  

1.3 Disposition 

Efter vårt inledande kapitel kommer vi, i kapitel 2, redogöra för tidigare forskning som 

på olika sätt bidrar med kunskap om sociala och nätverksaktivistiska rörelser. Kapitlet är 

uppbyggt så att vi först visar på vad forskningen säger om sociala rörelser och 

nätverksaktivism som sådan, vad de har för fördelar och nackdelar. Vi fortsätter under 

2.2 med att gå lite närmare vår studie genom att presentera forskning som berör hur media 

framar olika nätverksaktivistiska rörelser. Under 2.3 redogör vi för forskning som 

specifikt visar på hur media porträtterar män och manlighet. 2.4 summerar det tidigare 

forskningsavsnittet.  

Kapitel 3 är vårt Teorikapitel under vilket vi redogör för vår teoretiska ansats. Vi börjar 

med Entmans teori om framing, då det är den som är mest central i arbetet. Under avsnitt 

3.2 presenteras Connells maskulinitetsteori om den hegemoniska manligheten, vilken vi 

använder för att kunna analysera specifikt hur DN skildrar män inom ramen för MeToo-

rörelsen. Summerar teoriavsnittet gör vi under avsnitt 3.3. Därefter presenteras vår 

metodologiska ansats (kapitel 4). I detta kapitel redogör vi för vårt val av metod och 

analysmetod. Vi presenterar även vårt material och redogör för vårt urval (4.2). Vidare 

beskriver vi hur vi arbetat fram uppsatsen (4.3) och hur vi har arbetat med att säkerställa 
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kvalitet (4.5). Vi avslutar med en diskussion om våra etiska överväganden (4.6) samt en 

reflektion över våra val av metod (4.7). 

Därefter presenterar vi vår analys. Detta genom att presentera de frames som vi menar är 

de mest framträdande i Dagens Nyheters rapportering av MeToo och de problem som 

rörelsen visat på. Detta gör vi genom att visa på citat som illustrerar hur DN valt att frama 

olika aspekter av rörelsen. Vi börjar med att presentera de båda frames som beskriver 

MeToo-rörelsen som sådan; MeToo som naturkraft (5.1) och MeToo – den feministiska 

hösten (5.2). Därefter redogör vi för två övergripande systemiska frames; Trakasserier 

som ett strukturellt problem (5.3) och Arbetsplatskulturer som legitimerar trakasserier 

(5.4). Analysen fortsätter med att vi visar på hur Skam skrivs fram som ett vapen (5.5). 

Vi har valt att döpa denna framing till Skam – ett tveeggat svärd därför att det finns två 

berättelser om skam i DN:s artiklar. Den ena handlar om den skam som bidragit till en 

tystnadskultur. En skam som använts som vapen mot kvinnor. Den andra berättelsen 

handlar om kvinnor som använder skammen, som trycker den tillbaka mot förövaren. Vår 

sista framing, vilken vi presenterar under avsnitt 5.6 beskriver hur Dagens Nyheter 

skildrat MeToo-rörelsens krav på förändring.  

Vi avslutar uppsatsen med en diskussion (kapitel 6) där vi svarar på våra frågeställningar 

samt kopplar samman vårt resultat med tidigare forskning, teori och metod. Sist resonerar 

vi kring vad vi skulle tycka vore intressant som framtida forskning utifrån ämnet.  
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2. Tidigare forskning 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera tidigare forskning utifrån vårt syfte att studera 

hur MeToo-rörelsen framas samt hur män porträtteras i Dagens Nyheters artiklar. Då 

rörelsen ligger nära i tiden finns det i skrivande stund inte någon publicerad forskning om 

MeToo. Vi kommer därför presentera forskning utifrån vilken vi kan förklara fenomenet 

MeToo som en social rörelse och nätaktivism. Detta är viktigt eftersom #metoo bygger 

på en tradition av #feministisk aktivism, vilket kan påverka hur DN valt att lyfta fram 

rörelsen. Därefter kommer vi presentera forskning som mer specifikt handlar om media 

och dess centrala roll för nätaktivistiska rörelsers utveckling. Här presenteras även 

forskning som fokuserar på hur media framar olika nyheter och vilken betydelse det har 

för hur fenomenet förstås av den stora allmänheten. För att svara på hur DN porträtterar 

män kommer vi slutligen att presentera forskning kring män och manlighet utifrån hur de 

framställs i media. Det finns mycket forskning kring medias skildring av nätaktivism. Vi 

har valt att fokusera på den tidigare forskning som ligger nära vår studie, utifrån vårt 

syfte, teoretiska ramverk och metodval. 

Vi har sökt forskning på svenska och engelska. Databaser vi har använt i vårt sökande är; 

Communication & Mass Media Complete, SAGE Journals, ProQuest Social Sciences 

Collection samt Uppsala Universitets Bibliotekskatalog. Sökord vi använt är, på engelska; 

activism, "online activism", "hashtag activism", ”online activism AND media”, "men 

AND / OR masculinity in media". På svenska; "aktivism", "social rörelse", "hashtag 

aktivism", "social rörelse och media", "maskulinitet framad i media". 

2.1 Sociala rörelser och nätaktivism  

Nätaktivism och nätverksbaserade sociala rörelser är ett fenomen som väckt forskares 

uppmärksamhet de senaste decennierna. Aktivism i dess olika former har, enligt 

Dauvergne & LeBaron (2014) en gemensam nämnare. Det är en kollektiv rörelse vilken 

utmanar det förgivettagna, de rådande samhälleliga värderingarna, vilka inte sällan är 

riktade direkt mot auktoriteter som stater, myndigheter eller företag (Carter Olson, 2016; 

Dauvergne & LeBaron, 2014; Wang, Liu, & Gao, 2016). Centralt för sociala rörelser är 
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att de lyckas med att sprida sina budskap (Dauvergne & LeBaron, 2014) för att på så sätt 

skapa ett engagemang för en viss fråga. Christensen (2011) visar i sin kvantitativa studie 

av online-aktivism att nätaktivism ofta kompletterar traditionell ”offline” aktivism för att 

förmå skapa ett politiskt engagemang. 

Forskningen om nätaktivism är förhållandevis enig om dess förmåga att mobilisera en 

större skara människor som via nätet är beredda att på något sätt stödja, främja och/eller 

sprida rörelsens budskap (Cabrera m.fl., 2017; Carter Olson, 2016; Christensen, 2011; 

Wang m.fl., 2016) Däremot råder det delade meningar om hur effektiv nätaktivismen 

verkligen är när det kommer till att bidra till verklig förändring. Cabrera m.fl. (2017) är 

några av de forskare som menar att online-aktivism visserligen är effektiv när det kommer 

till att mobilisera den stora massan när så behövs, men att den är otillräcklig för att få till 

stånd en verklig social förändring. På samma sätt visar Wang & Liu (2016) på att sociala 

rörelser på nätet inte i första hand utvärderas efter hur väl de lyckas materialisera sina 

idéer i den politiska sfären, utan efter deras kapacitet att vidmakthålla en symbolisk makt. 

Detta i den mån de lyckats med att sprida sitt budskap till en stor publik. Mendes m.fl. 

(2018) visar i sin studie av kvinnlig nätaktivism att, inte minst unga kvinnor, anser det 

vara både lättare och säkrare att engagera sig online än offline. Utifrån det kan man se 

#metoo som en del i en stor trend, där folket är villigt att engagera sig i feministiska 

motståndsgrupper för att utmana sexismen och patriarkatet, genom att använda digital 

kommunikation som verktyg (ibid.). När nätaktivistiska rörelser växer och blir stora 

innebär det också att många deltagares engagemang, enligt Cabrera m.fl. (2017), skulle 

kunna kategoriseras som slactivism, det vill säga meningslösa aktiviteter som främst 

syftar till självbekräftelse genom att exempelvis gilla en sida, dela en #, byta profilbild 

för en dag etc. Christensen (2011) å sin sida menar att även den typ av online-aktivism 

som är att betrakta som slacktivism kan leda till att det skapas en politisk medvetenhet 

om en specifik fråga. 

MeToo-rörelsens enorma spridning var möjlig i och med att den startade som en 

nätaktivistisk rörelse, när kvinnor använde sig av hashtagen; #metoo. Den stora 

spridningen kan även ses som ett resultat av vad Cabrera m.fl. kategoriserar som 

slacktivism. Detta genom de många ”likes” och ”re-posts” av inlägg, delande av artiklar 

och inlägg/tweets som utan att tillföra något nytt i debatten taggats med #metoo.  
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Vi ska nu fortsätta med att visa på hur nätverksaktivistiska rörelser drar nytta av 

traditionella medier för att bli en del i den allmänna samhällsdebatten, även utanför 

internet, och på så sätt ha möjlighet att få till stånd en verklig social förändring.  

2.2 Nätaktivism framad i media 

Massmedias roll i att sprida budskapet från nätbaserade rörelser till den breda allmänheten 

är viktig för att rörelsen ska bli en offentlig diskussion och på så sätt lyckas engagera 

beslutsfattare (Guha, 2015; Hellsten, Dawson, & Leydesdorff, 2010; Moscato, 2016). 

Moscato (2016) visar i sin fallstudie av den Canadensiska hashtagaktivistiska kampanjen 

#IdleNoMore att media, genom den framing de väljer, styr hur den offentliga debatten 

kring rörelsen utvecklas. Hellsten m.fl. (2010) visar på samma fenomen i sin semantiska 

analys av implicita och explicita frames i New York Times skildring av artificiellt 

sötningsmedel under åren 1980–2006. Genom att studera hur frames har förändrats över 

tid och sätta det i relation till hur samhällsdebatten har förändrats har de kunnat urskilja 

de implicita frames som använts. Användandet av framing reducerar den komplexitet som 

ofta präglar sociala rörelser och fenomen. Detta kan göras både explicit och implicit. 

Explicit innebär att skribenten gör en medveten förenkling av ett komplicerat ämne, denna 

typ av frames är enligt Hellsten m.fl. enkla att hitta i en innehållsanalys. Med hjälp av 

explicita frames kan en specifik nyhet placeras in i en bredare kontext, ofta på ett sätt som 

gör att läsaren känner igen sig i resonemanget utan att för den skull behöva vara insatt i 

ämnet. För att studera användandet av implicita frames behöver studien göras över tid 

och med en mer avancerad automatiserad semantisk metod (ibid).  

Boni (2002) menar, liksom Hellsten m.fl. att media, genom att frama en produkt utifrån 

en stereotyp bild av ett manlighetsideal, kan få män att uppfatta en annars feminint kodad 

produkt som maskulin. Detta, för att på så sätt förmå män att börja handla exempelvis 

skönhetsprodukter. I det här exemplet ser vi hur media ändrat sin framställning av vissa 

produkter genom att, över tid, ändra framing, vilket Hellsten m.fl. även visade i sin studie.  

Hellsten m.fl. (2010) beskriver hur media även använder framing för att påverka hur den 

publika debatten speglar ansvarsfrågan i ett specifikt fall. Är det den enskilde individen 

som utmålas som skyldig i en viss fråga används en individualistisk framing. Används 

istället en systemisk framing friskrivs enskilda individer från direkt ansvar och istället 
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läggs skulden på strukturella och kulturella (systemiska) faktorer (ibid.). Den typen av 

framing kan urskiljas även i Bonis artikel om Men´s Health Magazine (2002), där en 

systemisk framing av den manliga kroppen används. Genom att lyfta fram en hegemonisk 

bild, en ”modell” av manlighet, friskrivs läsaren från ansvaret att försöka nå upp till dessa 

ideal, vilket ökar tidningens läsekrets. 

Guha (2015) har studerat #victimblaming, en feministisk nätaktivism i Indien som belyser 

den kultur i Indien som skuldbelägger offer som utsatts för sexuella övergrepp och 

våldtäkt. I sin studie framhåller hon vikten av att det utvecklas en bro mellan traditionell 

media och aktivism på sociala medier. I likhet med Moscato (2016) framhåller Guha 

(2015) mediernas viktiga roll i processen att få nätaktivismens budskap att påverka 

dagordningen kring viktiga frågor (Guha, 2015). Hashtagen #victimblaming, gav vid 

tiden inte den uppmärksamhet den hade behövt, vilket Guha menar beror på att de 

traditionella medierna inte fångade upp den på dagordningen. Guha såg dock ett tydligt 

skifte med efterföljande hashtags i ämnet, #Nirbhaya, som till skillnad från 

#victimblaming plockades upp av de indiska medierna. Det resulterade så småningom i 

en stor nationell kampanj mot våldtäkt. Carter Olson (2016) har i sin studie granskat 

hashtagen #bringbackourgirls som startades efter att Nigerianska skolflickor blivit 

kidnappade av terrorgruppen Boko Haram. Hon menar att hashtagen visar på den 

potential cybersamhällen har när det kommer till att styra de vanliga mediernas 

uppmärksamhet och mobilisera det offentliga samtalet. Sociala medier fungerar här som 

ett kraftfullt verktyg för att väcka uppmärksamhet och forma den offentliga agendan, 

vilket också kan ge en snabb förändring i det offentliga samtalet. I förlängningen kan det 

i sin tur skapa förändringar i ”den verkliga världen” (Carter Olson, 2016; Castells, 2015; 

Christensen, 2011). 

Flera feministiska rörelser har anammat nätaktivismen som form. Dessa har kommit att 

kallas hashtagfeminism (Carter Olson, 2016; Guha, 2015). #MeToo är ett exempel på en 

hashtagfeministisk rörelse som massmedia fångat upp, vilket resulterade i att rörelsens 

budskap om sexuella trakasserier dominerade samhällsdebatten under några månader 

under hösten 2017 och våren 2018.  

Vi kommer nu gå över till att presentera maskulinitetsforskningen och vad den säger om 

hur män och manlighet presenteras i media. 
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2.3 Manlighet framad i media 

Då sättet traditionell media framar nyheter är avgörande för hur vi uppfattar vår verklighet 

och omvärld blir det, mot bakgrund av intresset för hegemonin, väsentligt att titta på hur 

mansrollen speglas i traditionell media. 

Det mansideal som byggs på ett hegemoniskt ideal, vilket baseras på mäns inbördes 

relation och på mäns relation till kvinnor, gör sig gällande i medias skildringar av män, 

vilket framförs av en rad forskare. Fortfarande är det så att stora delar av den massmedia 

vi konsumerar utgörs av sociala och sexuella arketyper. Något som leder till att män 

stereotypiskt tilldelas en plats i det offentliga rummet och kvinnor som hemmahörande i 

den privata sfären (Boni, 2002; Engström, 2008; Giaccardi, Ward, Seabrook, Manago, & 

Lippman, 2016; Lomas, 2005; Messner, 2013; Millington & Wilson, 2010).  

Män i likhet med kvinnor förväntas alltid sträva efter ouppnåeliga ideal. Det 

eftersträvansvärda mansidealet byggs i media på bilder av män som starka och uthålliga 

(Millington & Wilson, 2010) som aktiva och aggressiva och som dominanta (Giaccardi 

m.fl., 2016). Vidare porträtteras män, som regel oftare i en arbetsroll än i en familjär roll 

(Lomas, 2005). Det finns också en tydlig uppdelning angående vad män och kvinnor 

förväntas vara intresserade av (Engström, 2008). Gemensamt är dock att män, i likhet 

med kvinnor, bör sträva mot en hälsosam, attraktiv och vältränad kropp (Boni, 2002; 

Ricciardelli, Clow, & White, 2010). Ett framgångsideal som glorifierar en bild av 

maskulinitet och där läsaren regelbundet påminns om det ouppnåeliga i att leva upp till 

detta ideal (Messner, 2013). De framställningar av män som görs är universella och 

omfattar såväl tidningar som tv och videospel (Giaccardi m.fl., 2016; Messner, 2013; 

Millington & Wilson, 2010). Skildringar av män bygger i huvudsak på heterosexualitet 

som det normala där status och framgång framställs som mäns primära fokus (Boni, 2002; 

Giaccardi m.fl., 2016). Dessa skildringar visar sig konsekvent hylla den hegemoniska 

mannen, vilken utöver makt, ekonomisk status och aggression också innefattar virilitet 

och objektifiering av kvinnor (Giaccardi m.fl., 2016). Detta framställs frekvent som 

kontrast till kvinnlighet och homosexualitet (Boni, 2002). I Bonis framinganalys av 

mansrollen framkommer att tidningens frames producerar diskurser om mäns liv, kroppar 

och hälsa. Mäns kroppar skildras som ett föränderligt projekt, samtidigt som reproduktion 

av den traditionella relationen mellan hegemonisk och underordnad maskulinitet gör sig 
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synligt. I en studie där manliga studenter vid Vancouver High fått uttala sig om de 

maskuliniteter som framställs i media, framkommer dock att unga män i viss mån kan 

distansera sig från det hegemoniska mansideal som ges (Millington & Wilson, 2010). 

Även om männen tidigt anammade en ”hegemonisk sportig manlighet” kunde de också 

förhålla sig kritisk till det som de uppfattade som en stereotyp och orealistisk bild av män 

och manlighet (ibid.). Något som även Bonis studie visar, där vanliga män hade förmåga 

att uppfatta konstruerade maskuliniteter som ”onaturliga, groteska och sjuka” (Boni, 

2002). 

Att en del av det hegemoniska mansidealet går ut på att skildra män som dominanta och 

aggressiva lyfts av Lomas (2005), som studerat hur ojämlikhet mellan män och kvinnor 

(och olika former av våld i samband med denna ojämlikhet) är en effekt av bland annat 

påverkan från massmedia. Press och tidningar var i studien en bidragande faktor i 

uppbyggnaden av kvinnors sociokulturella ojämlikhet. Detta genom att underlätta 

stereotypa skildringar, vilka, utöver att dela upp kvinnor och män i det offentliga och i 

det privata, även bidrog till att främja en maskulin syn på sexualitet (Lomas, 2005). 

Uppdelningen i genus blev också tydlig i en studie av Engström (2008) som studerat 

genusdiskurser i dagspress. I studien där 219 tidningsartiklar ur DN och Aftonbladet 

granskats, framkom att män och manliga egenskaper framställs som normen, utifrån 

vilken det kvinnliga jämförs med. Den åtskillnad mellan könen som skrevs fram, 

skapades genom användandet av nyhetstekniker som exempelvis betoning av negativa 

aspekter, personifiering av händelser och företeelser samt polarisering och kontrastering. 

Tekniker vi tycker oss kunna spåra även i vårt material. Engström (2008) fann att 

nyhetstexterna, utöver att de bidrog till att förstärka skillnader i manliga och kvinnliga 

normer, också speglade en tydligt genuskodad fördelning av moral och skuld. En 

åtskillnad som blev särskilt uttalad i artiklar om jämställdhet där kvinnligt och manligt 

reproducerades relationellt genom frånvaron av män och närvaron av kvinnor i texterna. 

På motsvarande sätt förekom i kulturartiklar en åtskillnad i hur män och kvinnor 

positionerades som aktörer eller som delar av, alternativt offer för, en strukturell ordning. 

Beskrivningar av kvinnor som kollektiv kopplades till underordning och maktlöshet, 

kombinerat med att männen både som individer och aktörer var så gott som frånvarande 

i texterna. Beskrivningarna bidrog på detta sätt till en diskursiv konstruktion av kvinnor 

som både offer och aktörer och av män som passiva (Engström, 2008). 
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

I detta kapitel har vi presenterat forskning som på olika sätt bidrar med kunskap om hur 

nätaktivistiska- och sociala rörelser fungerar samt hur de framas av media. I det första 

avsnittet: Sociala rörelser och nätaktivism, har vi presenterat forskning om nätaktivism 

som fenomen. Vi kan se att det finns en stor enighet bland forskare om många av de 

fördelar som nätbaserade rörelser har men även att det finns en tveksamhet angående 

deras förmåga att skapa verklig förändring. Mendes m.fl. (2018) är några av de som ändå 

menar att sociala medier underlättar, framförallt för unga kvinnor att engagera sig i 

aktivistiska rörelser. I avsnittet; Nätaktivism framad i media, presenteras forskning om 

hur media använder sig av framing i sina skildringar av olika samhällsfenomen. Genom 

användning av explicit och implicit framing kan media styra den offentliga debatten kring 

ett visst ämne. Vikten av samarbete mellan massmedia och nätaktivistiska rörelser blev 

tydlig bland annat i Guhas studie från 2015. Medias rapportering visade sig vara 

avgörande för hur framgångsrik rörelsen blev.  

Sista avsnittet i vår tidigare forskning handlar om hur män och manlighet skildras i media. 

Forskningen visar att media frekvent porträtterar män i makt- och ledarskapspositioner 

samt lyfter fram egenskaper som dominans, aggressivitet och objektifiering av kvinnor 

som ”manliga”. Den hegemoniska manlighetskulturen visade sig tydligt i Millington & 

Wilsons studie (2010) av unga män och hur de påverkas av olika mediala framställningar 

av manlighet. Det visade sig att de genomskådade det hegemoniska manlighetsidealet 

under själva studien, men på idrottslektionen visade sig manlighetskulturen vara påtaglig, 

exempelvis genom ett sexistiskt språk.  

Vår förhoppning med detta arbete är att vi kan bidra med kunskap om hur media väljer 

att frama feministisk #aktivism. Genom att studera en feministisk rörelse utifrån ett 

maskulinitetsperspektiv vill vi öka förståelsen för hur män porträtteras i förhållande till 

en feministisk rörelse.  

Vi kommer nu att närmare redogöra för det teoretiska ramverk vi använt oss av i vår 

studie av DN:s framing av MeToo-rörelsen och hur männen inom ramen för rörelsen 

porträtterats i DN.  



 

 

 

15 

3. Teori 

Det teoretiska ramverket ger oss ett språk genom vilket vi kan skapa en djupare förståelse 

av vårt material (Alvehus, 2013, s. 26). Vi har valt att använda oss av Framingteorin för 

att få ett språk och ett teoretiskt ramverk som hjälper oss att uppfylla vårt syfte; att studera 

hur Dagens Nyheter har framat MeToo-rörelsen. För att svara på hur män porträtterats i 

DN:s artiklar inom ramen för MeToo-rörelsen kommer vi använda oss av Connells 

Maskulinitetsteori. De begrepp vi kommer att använda för att besvara våra 

frågeställningar är; framing, hegemoni, hegemonisk manlighet, och delaktiga män. 

3.1 Framing 

Framing som teori ger, enligt Entman (1993) verktygen till att kunna beskriva den kraft 

som finns i kommunicerande text. Detta genom att belysa hur överförandet av 

information kan påverka mänskligt medvetande (ibid.). Framing som begrepp är vanligt 

både som vardagsbegrepp (i engelskan) och som teoretiskt begrepp. Vi har valt att 

använda oss av Robert Entmans definition av framing; 

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described 

(Entman, 1993, s. 52). 

Som framgår av Entmans definition är selection och salience viktiga begrepp (Entman, 

1993), se även (Hellsten m.fl., 2010). Framing står här för processen av att välja 

(selection) och redigera information inför distribuering via ett medium, i vårt fall 

tidningsartiklar som beskriver MeToo-rörelsen publicerade av Dagens Nyheters digitala 

tidning november till december 2017. Salience definieras som processen av att "making 

a piece of information more noticeable, meaningful, or memorable to audiences" 

(Entman, 1993, s. 3). Med andra ord är framing den process där nyhetsutgivare väljer 

vilken aspekt av en nyhet som ska få mest uppmärksamhet (salience) och vad som ska 

minimeras eller helt utelämnas (Entman, 1993; Novak & Hakenan, 2014). 
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Frames bidrar, enligt Entman, med fyra tydliga funktioner; att definiera problemet, 

diagnostisera orsaken till problemet, bringa moralisk rättvisa och slutligen föreslå vad 

som bör göras åt problemet (Entman, 1993, s. 2). Det är dock inte så enkelt att det är en 

absolut formel och en framing behöver inte innehålla alla fyra funktioner. Medan det i 

vissa meningar går att identifiera samtliga fyra innehåller andra meningar inte någon av 

dessa, medan ytterligare andra innehåller någon (ibid.). Entman menar fortsatt att det 

finns fyra positioner i kommunikationsprocessen; kommunikatören, texten, mottagaren 

och kulturen. Det är kommunikatören som, medvetet eller omedvetet väljer vad som ska 

sägas och hur det ska sägas. Texten innehåller frames, vilka manifesteras genom 

användandet av till exempel specifika nyckelord, stereotypa bilder och metaforer. De 

frames som guidar mottagaren i hur denne ska tolka och ta till sig informationen kan, 

men behöver inte reflektera kommunikatörens intentioner. Kulturen består av vanligt 

förekommande frames i en viss diskurs vilka definierar majoriteten av en specifik grupps 

tänkande. I samtliga av dessa fyra positioner inkluderar framing selection och salience 

samt användandet av de fyra funktionerna (Entman, 1993). 

Effektivt använt kan Frames, exempelvis i en artikel, bidra till att skapa en gemensam 

inverkan på stora delar av en mottagargrupp genom att uppmärksamma vissa aspekter av 

verkligheten, samtidigt som andra döljs. Det finns olika "knep" för kommunikatören att 

göra vissa delar av en text mer salience, exempelvis genom att strategiskt placera text och 

bilder på ett sätt som gör att vissa poänger görs mer tydliga. Att upprepa, exempelvis 

metaforer eller genom att använda ett språk som låter läsaren associera texten till 

kulturella och familjära symboler. På så sätt använder kommunikatören framing för att 

utöva inflytande i hur mottagaren uppfattar "verkligheten". 

Framing kan även ses som utövande av politisk makt. Hur en nyhetstext framar ett 

samhällsfenomen är en maktaspekt i den bemärkelsen att den registrerar identiteten av de 

aktörer eller intressen som tävlar om att dominera en text (Entman, 1993). Det är även 

vanligt att en specifik fråga publiceras utifrån olika och ibland även motstridiga frames. 

De olika ståndpunkterna presenteras då vanligen utifrån att det finns två alternativa sätt 

att se på saken. Den ena sidan läggs ofta fram som fakta, medan den andra sidan 

ifrågasätts av sakkunniga (ibid.). 
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Även om framing ger en sorts makt till publicisten genom valet av vad och hur något ska 

belysas, ligger tolkningen hos mottagaren. Entman poängterar att salience är en produkt 

av interaktionen mellan text och mottagare, vilket gör att de frames som kommunikatören 

använder sig av i texten inte garanterar att påverka mottagaren på det sätt som var tänkt 

(Entman, 1993, s. 3). Om den allmänna åsikten i en viss fråga är stark och artiklar 

publiceras med en framing som starkt skiljer sig från det allmänheten tycker sig veta 

(kultur), innebär det en stor risk för publicisten att bli betraktad som icke trovärdig av 

sina läsare. Det är därför viktigt för kommunikatören att använda ett språk och en framing 

som mottagaren känner igen sig i. 

Entmans teori om framing ger oss verktygen att studera hur Dagens Nyheter har skapat 

en bild av MeToo, genom att välja vilken del av rörelsens komplexitet som lyfts fram 

som salience, vad som framställs som sanning, vem som ses som ansvarig och hur 

lösningen presenteras. Vi ska nu fortsätta med att beskriva Connells maskulinitetsteori 

utifrån vilken vi kommer studera hur män presenteras i materialet. 

3.2 Maskulinitetsteori 

Connell definierar genus som en "social praktik som hela tiden refererar till kroppar och 

det kroppar gör; ”det är inte social praktik reducerad till kroppen” (Connell, 2003, s. 96). 

Maskulinitet, och femininitet kan förstås som genusprojekt, vilka hela tiden omförhandlas 

och vars positioner i genusstrukturerna förändras. Genus är en komplex struktur 

bestående av ett antal praktiker som går i och om varandra. Maskuliniteten är inget 

undantag. Det finns inte en homogen manlighet. Istället är ”maskulinitet, liksom 

femininitet, alltid motsägelsefull och splittrad" (Connell, 2003, s. 97). För att förklara 

genusstrukturen menar Connell att man kan särskilja relationer utifrån om de är byggda 

på makt, produktion eller katexis (emotionell bindning). Relationer som bygger på Makt 

står för själva grunden i den manliga dominansen och kvinnliga underordningen, det som 

av feministiska rörelser kommit att kallas patriarkatet. Relationer byggda på produktionen 

syftar till att synliggöra "kapitalets genuspräglade karaktär" (Connell, 2003, s. 98) medan 

katexis relationer och praktiker som väcker åtrå (ibid.). Dessa är, enligt Connell också en 

del i genuspraktiken vilket blivit en viktig fråga för feministiska aktivister, inte minst i 
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frågor som rör mäns dominanta sociala ställning i heterosexuella relationer (Connell, 

2003, s. 98). 

Denna del av Connells teori är själva basen för maskulinitetsteorin. Genusordningens 

strukturella underordning av kvinnor ligger till grund för den feministiska rörelse som 

MeToo-rörelsen är en del av. Vi ska fortsätta med Connells maskulinitetsteori om den 

hegemoniska manligheten. 

En viktig del i maskulinitetsteorin är tanken att män inte enbart speglas i sin relation 

gentemot kvinnor utan även i sin relation gentemot andra män. Här sammanlänkas 

genusteorin med såväl klass som etnicitet (Connell, 2003, s. 100). För att kunna förstå de 

multipla maskuliniteterna är det, enligt Connell, avgörande att fokusera på relationer, 

snarare än på olika maskulinitetstyper (som tex vita, svarta, medelklass, arbetare). 

Connells teori om den hegemoniska manligheteten bygger på dess relation med den 

delaktige- och den underordnade mannen. 

Hegemoni, i Connells teori, står för en ouppnåbar idealbild som råder i en viss kontext. 

De män som representerar den hegemoniska manligheten i vår västerländska kultur är 

ofta representerad av skådespelare eller andra män inom kulturen, samt fiktiva karaktärer, 

snarare än män med makt (Connell, 2003, s. 101). Hegemonin upprätthålls genom ett 

framgångsrikt hävdande av auktoritet och definieras av Connell som ”den konfiguration 

av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om 

patriarkatets legitimitet” (Connell, 2003, s. 101). Maskuliniteten, menar Connell, 

upprätthåller den hegemoniska positionen i ett mönster av genusrelationer, en position 

som alltid kan ifrågasättas. Det innebär även att den rådande hegemonin kan utmanas av 

andra män och av kvinnor, vilket gör den till en historiskt föränderlig relation (ibid). 

Den största kategorin män faller inom det som Connell kategoriserar som delaktiga män. 

Dessa män når inte själva upp till det hegemoniska idealet, men genom en delaktig 

relation till det hegemoniska projektet drar de fördel av den maskulina hegemonin. Detta 

genom att tillgodogöra sig den ”patriarkala utdelningen”, det vill säga alla de fördelar 

män vinner av den maktrelation som innebär kvinnors underordning (Connell, 2003, s. 

103). Den tredje kategorin i Connells teori är de underordnade männen, de män vilka de 

hegemoniska männen använder för att definiera sig mot, det vill säga, allt vad de själva 
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inte står för. Här, i botten av genushierarkin finner vi den homosexuelle mannen men 

även heterosexuella män som tillskrivs kvinnliga attribut (Connell, 2003, s. 102–103). 

Connells maskulinitetsteori om hegemonisk manlighet är en teori som ger oss ett språk 

med vilket vi kan förklara den bild av män och manlighet som Dagens Nyheter 

presenterar i sina artiklar om MeToo-rörelsen. 

3.3 Sammanfattning av teori 

MeToo-rörelsen, som den utvecklats i media har kommit att till stor del handla om män. 

Män som begår övergrepp, män som ber om ursäkt och beskrivningar av maskulina 

machokulturer etc. Framing, som teori och begrepp bidrar med verktyg att förstå hur 

nyhetsredaktioner, som Dagens Nyheter, använder språket för att genom förstärkningar, 

upprepningar och metaforer framställa verkligheten utifrån sin rådande världsbild. 

Connells maskulinitetsteori bidrar med teoretiska begrepp med vilka vi kan förstå 

maskulinitet och hegemoni. Dessa båda teorier tillsammans hjälper oss att besvara våra 

frågeställningar om hur Dagens Nyheter valt att frama MeToo, de problem som rörelsen 

lyft fram samt hur DN har porträtterat männen i rapporteringen av #metoo. 
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4. Metod 

För att kunna studera hur MeToo-rörelsen har porträtterats i Dagens Nyheter samt vad 

som framstår som centralt i artiklarna har vi valt att använda oss av kvalitativ textanalys 

som metod med tematisering och framing som analysmetod. Att analysera texter är 

viktigt. Texter påverkar, inte bara människors föreställningar och värderingar utan även 

relationen mellan människor och inte minst, relationen mellan grupper (Boréus, 2015, s. 

157). Dessutom påverkar texter vilka människor som betraktas tillhöra en viss grupp och 

vilka som inte gör det (ibid.). Den kvalitativa textanalysen ger oss möjlighet att se 

helheten i texten som mer än summan av dess delar (Esaiasson m.fl., 2017 s.211). 

Vi kommer i detta avsnitt börja med en kort introduktion av textanalys som metod i 

relation till framing. Därefter presenterar vi vårt urval för att sedan visa på hur vi har 

genomfört vår textanalys med hjälp av våra analytiska verktyg. Slutligen kommer vi 

reflektera över arbetets kvalitet och etiska aspekter och avslutar med att reflektera över 

hur de val av metod som vi gjort har påverkat resultatet. 

4.1 Kvalitativ Textanalys som metod 

Den kvalitativa textanalysen har gett oss verktyg, att i artiklarna se det som ligger dolt 

under ytan, vilket endast kan tas fram genom intensiv läsning av texten med analytiska 

verktyg till hjälp (Esaiasson m.fl., 2017, s. 212). Grundläggande i textanalys är att vara 

medveten om vilken genre texten tillhör (Boréus, 2015, s. 158), I vårt fall handlar det om 

dagstidningsgenre, där Dagens Nyheter tillhör en av de stora svenska dagstidningarna. I 

den kvalitativa textanalysen ligger därutöver fokus på att finna teman (Bryman, 2011, s. 

498). Utifrån vårt syfte att undersöka hur DN använder olika frames för att beskriva 

MeToo-rörelsen gjorde vi därför först en tematisk analys. Genom att identifiera teman i 

artiklarna skapade vi oss en överskådlig bild av materialet, utifrån vilken vi kunde arbeta 

fram våra slutliga frames. 

Utgångspunkten i en textanalys som använder sig av framing är att samhällsfenomen inte 

har en given mening utan att de kan tolkas och presenteras på olika sätt. Hur publicisten 
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väljer att frama ett samhällsfenomen har betydelse för hur mottagaren tolkar och reagerar 

på det framställda fenomenet (Esaiasson m.fl., 2017, s. 212), i vårt fall MeToo-rörelsen. 

Det centrala i framinganalys är inte enskilda publicisters motiv med att publicera en viss 

text utan inramningens innehåll, vilken ska ses utifrån aktuell kontext (ibid.). Vi har, i vår 

studie, valt att helt bortse från enskilda skribenters motiv för att istället se artiklarna 

utifrån att de är publicerade av Dagens Nyheter och framing används utifrån att de är en 

del i hur Dagens Nyheter som tidningsredaktion väljer att lyfta frågan.  

Vi ska nu gå vidare med att presentera vårt urval, samt de avgränsningar vi har gjort i vårt 

material. Avsnittet avslutas med en redogörelse för den kodning vi använt i vårt tematiska 

arbete. Det vill säga hur vi valt att strukturera arbetet med artiklarna för att veta vilket 

citat som kommer från vilken artikel. Därefter kommer vi övergå till en beskrivning av 

hur vi har genomfört vår analys. 

4.2 Material och Urval 

Materialet i vår studie är baserat på ett strategiskt urval. Vi har valt att avgränsa oss till 

Dagens Nyheters webbtidning då det är den nättidning som har det högsta förtroendet 

enligt Internetstiftelsen i Sveriges rapport ”Svenskarna och internet” 20172. DN är även 

en tidning som tack vare en lyckad digital omställning har vuxit med 40.000 digitala 

prenumeranter under 20173. Vi har, för vår empiriska analys arbetat utifrån ett större urval 

av artiklar för att succesivt bryta ner materialet till teman (se bilaga 1).  

Artiklarna är hämtade från Uppsala universitets bibliotekstjänst Mediearkivet (Retriever 

Research), där vi angivit sökkriterierna metoo, och avgränsat källor till Svenska, Web - 

Låst och Dagens Nyheter. Sökning av material har gjorts från den 15 oktober 2017 till 

och med 31 december 2017. Vi börjar sökandet den 15:e oktober då det var detta datum 

Alyssa Milano startade uppropet (svensk media, DN inkluderad hakade på den 16 

                                                 

 

2 www.soi2017.se  

3 https://www.dagensmedia.se/medier/dagspress/sa-gick-dn-2017-6898637 
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oktober). Vi valde att avgränsa oss till artiklar publicerade under 2017 av två anledningar. 

Rörelsen har med tiden kommit att refereras till som den feministiska hösten. Det var då 

det började, varför det föll sig naturligt att studera denna period. Den andra orsaken var 

att vi upplevde en mättnad avseende mängden material. DN publicerade under denna 

period 786 webbartiklar. De artiklar från 2018 som vi läste innehöll ungefär samma 

retorik även om det fortlöpande skrevs om nya upprop och om nya män som föll. 

I vårt första urval valde vi bort samtliga Ledare och debattartiklar. Detta för att dessa kan 

ha en partipolitisk prägel, vilket inte varit vårt intresse samt att de ofta framställs av 

oberoende skribenter och därmed är att se som i första hand representativ för skribentens 

åsikter. I detta skede valde vi även bort artiklar vilka inte hade MeToo-rörelsen som 

huvudsakligt ämne, artiklar som var för individorienterade (exempelvis artiklar som 

enbart handlade om någon av de medieprofiler som hängts ut) samt artiklar som enbart 

gick ut på att diskutera mediernas pressetiska regler eller hur andra medier rapporterat om 

MeToo. Även om dessa artiklar i sig är intressanta bidrar de inte till att uppfylla vårt syfte. 

Efter att på detta sätt fått ett urval på 79 artiklar gjorde vi en första genomläsning. Därefter 

la vi undan ytterligare några vilkas innehåll antingen var ren politik eller specifika upprop. 

Med andra ord artiklar som inte kan påstås representera Dagens Nyheters val av framing. 

För vår slutgiltiga analys har vi använt oss av 51 artiklar från Dagens Nyheter. Dessa har 

vi kodat utifrån vilken del i tidningen som de är publicerade i och därefter numrerat dem, 

i publiceringsordning med de tidigaste först. De avsnitt, med tillhörande kod, som vi 

använt är; Kultur (K), Nyheter (N), Sverige (S), Ekonomi (E), Stockholm (Sth), Insidan 

(I), Politik (P), Sport (Sp) och Konst (K). 

Vi kommer nu fortsätta med att redogöra för hur vi mer specifikt gått till väga i vårt arbete 

med uppsatsen, vårt val av metod och hur vi arbetat med tematisering. Därefter kommer 

vi, under avsnitt 4.4 redogöra för vår databearbetning och analysmetod.  

4.3 Genomförande 

När vi i januari 2018 började fundera kring vad vi skulle skriva om var MeToo-rörelsen 

i full blom. Nya avslöjanden och nya upprop kom i princip dagligen under den mest 

intensiva fasen och vi ville titta närmare på denna rörelse för att förstå dess struktur och 

potential. Efter att ha läst in oss på nätaktivism och sociala rörelser landade vi i den roll 
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som medierna spelar för aktivistiska och sociala rörelsers möjlighet att nå framgång. Vi 

bestämde oss därför för att göra en kvalitativ textanalys av tidningsartiklar för att få en 

förståelse för hur dessa porträtterat rörelsen. 

Efter att ha samlat in vårt material och efter flera genomläsningar gjorde vi en 

tematisering av artiklarna (se bilaga 1). Vi har haft en induktiv ansats i det att vi förhållit 

oss öppna till vilka teman texten förmedlat och vi har därmed byggt våra slutsatser enbart 

utifrån dessa. Detta bidrog till att vi kategoriserade materialet i flera omgångar tills dess 

att vi inte tyckte att det gick att urskilja fler teman. Frågor vi i det här skedet ställde till 

vårt material var: hur är olika kategorier relaterade till varandra? Bör en kategori ses som 

underkategorier till en annan? (Alvehus, 2013, s. 111). I och med att vi delat upp 

materialet sinsemellan, gavs vi möjlighet att i nästa skede jämföra artiklarna mot varandra 

för att stämma av de likheter och skillnader vi funnit. Vid tematiseringen var vi också 

vaksamma på det material som sade emot tematiseringen (ibid.). Det vill säga, de tillfällen 

då artiklarna i DN gav oss motstridiga budskap kring ett specifikt tema. Vid tematisk 

textanalys är det också av vikt att lyfta även sådant i materialet som inte talar för en 

entydig tolkning och att se såväl delarna som helheten, vilket vi konsekvent strävat efter 

i vår slutliga analys. De slutgiltiga teman vi baserat analysen på är ett resultat av denna 

kategorisering i flera led. 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Efter att ha valt artiklar (se urval ovan) började vi arbetet med att läsa igenom vårt 

material. För att få en djupare förståelse av texterna har vi läst igenom materialet, först 

snabbt och översiktligt och därefter mer noggrant och med hjälp av våra metodologiska 

såväl som teoretiska verktyg (Esaiasson m.fl., 2017, s. 213). Efter att vi gjort en 

genomläsning av artiklarna började vi arbetet med att hitta olika teman för att på så sätt 

skapa oss en överskådlig bild av materialet. 

I vår studie av artiklar som på olika sätt berör MeToo-rörelsen har vi identifierat de 

bärande teman som ligger till grund för den framing som kan utläsas i texterna och hur 

dessa framställningar skapar en bild av MeToo-rörelsen. Som hjälp i vår analys har vi 

utformat tre analytiska frågor vilka syftar till att fokusera på hur problemets natur, orsak 

och lösningar inramas (ibid.).  
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De preciserade frågor vi använt oss av är följande: 

1. Hur är ”metoo-rörelsen” inramad? 

2. Vilka subjekt (aktörer) finns med i inramningen? Med vilka karaktärsdrag, motiv och 

handlingskapacitet beskrivs de? 

3. Hur är lösningen på rörelsens krav inramad? Vilka handlingsalternativ möjliggörs, 

utifrån hur rörelsen beskrivs? 

4.5 Kvalitet 

Kvalitet inom samhällsvetenskaplig forskning mäts traditionellt utifrån forskningens 

validitet och reliabilitet. Validitet säkerställer att vi undersöker det vi har för avsikt att 

undersöka. Reliabilitet står för att säkerställa att mätningarna är pålitliga (reliabel) 

(Alvehus, 2013, s. 122; Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009, s. 112-117). Begreppen är 

dock utformade för kvantitativ forskning, utifrån tankar om att det finns en absolut 

sanning. Därför har det tvistats om dessa begrepp är lämpliga för att bedöma kvalitativ 

forskningskvalitet och trovärdighet (ibid). Vi har därför valt att använda oss av tre 

kvalitetsbegrepp, vilka är framtagna för kvalitativ forskning; Hantverksvaliditet, 

Teoretisk generaliserbarhet samt Transparens (Alvehus, 2013, s. 123–124, 127). 

Hantverksvaliditet avser att resultat och slutsatser grundas på metodiskt arbete med såväl 

datainsamling som analys. Detta har vi arbetat med kontinuerligt genom arbetet med 

uppsatsen, allt ifrån vår första sökning av lämplig empiri till slutgiltig genomgång och 

analys av materialet. Vidare har vi, i vårt arbete med analysen haft nära till materialet 

vilket hjälpt oss att kunna gå tillbaka för att kontrollera analysens rimlighet. Det andra 

kriteriet för att uppnå en hög nivå av hantverksvaliditet handlar om att vi, utifrån våra 

metodologiska resonemang genom uppsatsen kritiskt har granskat våra val, allt från val 

av material och de avgränsningar i material vi gjort till val av teori och metod. Sista 

kriteriet handlar om att vi teoretiskt problematiserat Dagens Nyheters val av framing.  

Teoretisk generalisering är ett sätt att arbeta med generalisering inom kvalitativ 

forskning, inom vilken det är svårt att uttala sig om en klassisk empirisk generalisering. 

Istället har vi arbetat utifrån de teorier som vi arbetat fram. Med hjälp av tidigare 

forskning hoppas vi på att kunna bidra med en ökad förståelse för hur media kan använda 
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framing i sin framställning av olika sociala fenomen, som exempelvis mäns sexualiserade 

våld mot kvinnor. 

Transparens handlar om att den undersökning vi genomfört kan granskas och att all data 

och de resonemang vi fört redovisas. Vi har arbetat med att uppnå en hög transparens 

genom att beskriva våra forskningssteg. En del i detta är att vi i analysen visat på en rad 

citat från vårt material, vilket belyser tidningens sätt att frama MeToo-rörelsen och de 

fenomen som blivit aktuella i och med rörelsen. Därutöver har vi även redogjort för vår 

tematiseringsprocess i bilaga 1.  

4.6 Etiska aspekter 

I rollen som forskare kan det hända att man själv är en del av den kontext man studerar, 

något som kan göra det svårt att förhålla sig helt objektiv inför sitt material. Detta har vi 

båda har funderat kring när det gäller vårt förhållningssätt till vårt undersökningsämne. 

Vi är båda unga kvinnor och de skildringar av våld vi tagit del av i vårt material påverkar 

oss förmodligen på ett omedvetet plan. Likaså det faktum att vi ofrånkomligen är en del 

av den kontext vars problematik med mäns överordning i samhället MeToo försöker 

beskriva. Vi är medvetna om att detta i någon mån kan påverka resultatet av vår analys, 

men så långt det varit möjligt har vi i rollen som forskare försökt att förhålla oss så 

objektiva som möjligt när vi närmat oss vårt material. Vi är också medvetna om att 

resultaten av vår studie endast är en tolkning av verkligheten. En tolkning av flera möjliga 

tolkningar där vi inte utger oss för att göra något annat än att i vårt fall försöka fånga 

DN:s framställning av MeToo-rörelsen utifrån de artiklar vi valt att granska. 

Ett etiskt övervägande vi gjort är att medvetet sålla bort de artiklar som ingående skildrar 

de olika (främst manliga) medieprofiler som hängts ut under rörelsen. Detta för att vi inte 

anser att dessa artiklar hjälper oss att uppfylla vårt syfte och då vi väljer att ställa oss 

utanför den process som bidragit till att dessa män namngivits utan rättslig prövning. Vi 

kommer heller inte att använda oss av citat som beskriver övergreppssituationer. Även då 

de är publicerade vill vi inte lyfta denna typ av känsligt material ur sin kontext och 

använda det för annat ändamål än det personen givit sitt samtycke till. 
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4.7 Reflektion över metod 

Inför vår studie diskuterade vi olika angreppssätt att ta oss an de artiklar vi ville närma 

oss för vårt syfte och våra frågeställningar. Med ett diskursanalytiskt perspektiv hade vi 

kunnat ställa vårt textmaterial i relation till en omgivande social praktik. Men, då vårt 

primära intresse var att granska medias texter och de frames som används av media, 

framstod innehållsanalys som den metod som bäst hjälper oss svara på vårt syfte. 

Kvalitativ innehållsanalys är även den metod som framförallt förknippas med analyser av 

massmedialt innehåll (Bryman, 2011, s. 498). Utifrån vårt syfte att studera hur media 

använt frames frångick vi den traditionella textnära innehållsanalys som vanligen används 

i kvantitativ metod. Istället har vi använt oss av en tematisk kvalitativ textanalys. Med 

denna metod gavs vi möjlighet att bryta ner materialet till de kategorier som präglade 

artiklarna och kunde därigenom få fram de frames som varit tongivande i DN:s 

framställningar. Innehållsanalysen har många fördelar. Utöver att vara en "öppen" 

forskningsmetod där man lätt kan konkretisera hur man gjort sitt urval och utformat 

kodningsschemat kan den också bidra med viktig information om sociala grupper. 

Svagheten med innehållsanalys kan vara de problem som kan uppstå då målet är att koda 

latent och inte enbart manifest innehåll. Risken att dra ohållbara slutsatser ökar också då 

man exempelvis letar efter traditionella markörer för kvinnligt och manligt (Bryman, 

2011, s. 296–297). 
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5. Resultat och Analys 

För att svara på vårt syfte, att studera hur Dagens Nyheter framat MeToo-rörelsen samt 

de samhällsproblem som MeToo-rörelsen har belyst, använder vi oss av Entmans 

framingteori. De framings vi ser som framträdande för hur Dagens Nyheter presenterar 

MeToo-rörelsen är; MeToo som naturkraft och MeToo – den feministiska hösten. De 

framings som inramar de olika samhällsproblem som MeToo-rörelsen har lyft upp till 

ytan ser vi som; Trakasserier som ett strukturellt problem, Arbetsplatskulturer 

legitimerar trakasserier, Skam – ett tveeggat svärd samt Krav på förändring. För att 

kunna svara på hur DN har porträtterat männen i MeToo-rörelsen har vi använt oss av 

Connells maskulinitetsteori. 

Analysen är uppbyggd med våra frames som rubriker. Utifrån dessa kommer vi analysera 

hur MeToo-rörelsen framställs samt redogöra för hur vi ser DN:s porträttering av män 

utifrån Connells maskulinitetsteori om den Hegemoniska- och den delaktige mannen. 

5.1 MeToo som naturkraft 

Dagens Nyheter använder frekvent metaforer i sin beskrivning av MeToo-rörelsen. Redan 

i rubriksättning finner vi flera metaforer som leder läsaren in i associationer av rörelsen 

som en naturkraft. Detta kommer till uttryck i rubriker som "Så tog #metoo Sverige med 

storm" eller "Därför sköljer #metoo-vågen in över Sverige". De metaforer som används 

är så gott som alltid förknippade med vatten och förmedlar att rörelsen närmast är att 

liknas vid något slags naturfenomen. 

Kvinna efter kvinna trädde fram och vittnade om att den mäktiga amerikanska filmproducenten 

begått övergrepp och trakasserier, i decennier. Det var som att en fördämning släppt, och i 

svallvågorna började kvinnor över hela världen berätta att de varit med om liknande saker: 

#metoo. Jag också. (K7) 

I citatet används klassiska uttryck och metaforer som ”att en fördämning släppt” med 

vilket DN skildrar MeToo-rörelsen som vore det ett vattenmagasin som plötsligt svämmar 

över och bryter sina vallar. Konsekvensen blir att stora mängder vatten, okontrollerat 



 

 

 

28 

forsar fram. Vidare i citatet beskrivs det hur kvinnor ”i svallvågorna” började berätta. 

Återigen är det vatten, vågor som kommer av den första stora vågen och slår in mot land. 

Metaforer, som exempelvis olika naturfenomen, är en vanlig typ av framing, inte minst 

inom media. I DN blir det framträdande i uttryck som citatet ovan men även i liknande 

formuleringar som; ”En flodvåg av vittnesmål”, ”Som en tsunamivåg”, ”I efterdyningarna 

av” och så vidare. Att beskriva kvinnor som agerar i grupp i termer av vatten blir 

ytterligare något tillspetsat i en av artiklarna där MeToo av en psykologiprofessor liknar 

den uppdämda ilskan vid " att öppna en flaska med kolsyra”. 

Vattenmetaforerna fortsätter genomgående att göra sig synliga i artiklarna på olika sätt 

och uppträder genom dramaturgiska omskrivningar. Att vatten "i massor" har en 

oberäknelig kvalité blir läsaren påmind om i citat som: 

Det kanske är optimistiskt av mig, men jag tror att något händer i kvinnor när dammarna brister, 

att det finns en styrka och kraft i det, och att det har effekt: att vi nu kan få en strukturell 

diskussion där vi börjar fråga oss vad männen kan göra. När man börjar se strukturerna kan man 

närma sig politiska lösningar. (K7) 

Återigen refereras det till dammar som brister, om styrkan och kraften i den feministiska 

rörelsen. Kopplingen till vatten för även tankarna till att detta element inte är att betrakta 

som fast, utan av ett övergående slag. Det som är ebb kan bli flod och förutsättningarna 

kan förändras när som helst, lika flytande och oberäkneligt som havet. 

Som om havet dragit sig tillbaka och blottat en struktur av trakasserier och övergrepp (N9) 

När havet drar sig tillbaka blottas strukturer och kulturer vilka har möjliggjort, och 

ursäktat mäns trakasserier och övergrepp mot kvinnor. Mannen som bärare av kultur 

synliggörs i skildringar av högt uppsatta, manliga, kulturella personligheter. 

Hegemoniska män som tar sig friheter på kvinnors bekostnad, men även i skildringar av 

delaktiga män. Män som beskrivs som "offer" för den kultur som fått dem att begå 

övertramp och övergrepp mot kvinnor. Samma män som beskrivs som nyttjande av den 

hegemoniska manlighetens gunster beskrivs som offer för dess strukturer. När kvinnor 

ställer sig tillsammans och säger att det får vara nog framställs de som vore de en 

naturkraft som drar fram, något som det är bäst att backa undan från och (kanske) hoppas 

på att det drar förbi. 
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5.2 MeToo – den feministiska hösten 

Genom publicerandet av de många upprop som drev MeToo-rörelsen framåt under 

rörelsens första månader skapades en tyngd i rörelsen genom att alla enskilda vittnesmål 

sammanfogades till en enad kollektiv röst vilken har kommit att beskrivas som revolution 

– en feministisk höst.  

För några veckor sedan hörde jag en supertanker bröla i horisonten. Först noterade jag bara 

fartyget som en prick på det mörka havet, men på nolltid tornade det upp sig till en silhuett som 

lade till vid bryggan där jag stod och väntade. Båten var döpt till #metoo och lastad med andra 

tjejers hårresande vittnesmål från olika branscher. (K23) 

MeToo beskrivs i citatet ovan som en supertanker, en båt lastad med ”tjejers hårresande 

vittnesmål”, vilket visar på den gemensamma, kollektiva bilden av kvinnorörelsen. Alla 

kvinnor, oavsett från vilken bransch de kommer, sitter i samma båt. DN skriver på så sätt 

fram MeToo-rörelsen som en revolution, en "feministisk höst", där kraften ligger i att 

kvinnor kommer samman och förenar sig, konkret i olika upprop men även emotionellt. 

Det är som en revolution, bland det mest positiva som hänt i mitt yrkesliv! Historierna är 

fruktansvärda men det är nödvändigt att yttra dem för att läka: Med stöttning från ett kollektiv 

så försvinner skammen. (Ko1)  

Me-Too beskrivs i citatet som en positiv rörelse, en revolution. Här lyfts återigen styrkan 

i den stora mängden berättelser, den kollektiva rösten. Den revolutionära känslan i 

rörelsen bygger på att alla kvinnor ”sitter i samma båt” vilket hjälper enskilda kvinnor att 

våga berätta. Vikten och styrkan i själva berättandet av enskilda historier lyfts även fram 

när skribenten uttrycker att historierna är fruktansvärda men nödvändiga för att de utsatta 

ska kunna börja läka. I läkningsprocessen är stöttningen från kollektivet viktigt, så att 

skammen försvinner.  

Höstens revolution drog igång när kvinnor trotsade och förhandlade om sin skam (K37)  

Åter igen talas det om en revolution, och vikten av vem som ”äger rätten” till skammen. 

Att det är i trotsandet och förhandlandet om sin skam som revolutionen gjorts möjlig. 

Skam är en så central del i Dagens Nyheters berättelse om MeToo och hela den rörelse 

som satts igång i och med MeToo, att vi ser Skam och hur skam på olika sätt använts som 

en egen separat framing (se.5.5).  
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DN gör det tydligt i artiklarna att de kvinnliga berättelser som publiceras, ofta i samband 

med något av alla upprop, inte på något sätt är unika utan bara ännu ett exempel på hur 

strukturellt problemet är. Inte sällan skrivs det ut att en specifik branschberättelse är ett 

”tvärsnitt av hur det ser ut i samhället”. Att på detta sätt skapa en slags gemenskap mellan 

kvinnor är, enligt experter som DN refererat till, viktigt för att ingjuta mod hos kvinnor 

att våga bryta med tystnadskulturen. Modet att börja prata om skammen.  

I andan av denna gemenskap och revolution skrivs det om ett systerskap. Det tar sig ofta 

uttryck i en uttalad ”vi-känsla” där den stora mängden vittnesmål utgör en grund för 

verklig gemenskap. De kända kvinnor som stigit fram och berättat om övergrepp och 

trakasserier har bidragit till att ge kraft åt rörelsen och genom dess framskrivning förenas 

kvinnor i de kollektiva vittnesmålen. Möjligheten att dela sin berättelse med andra samt 

att fysiskt organisera sig har bidragit till en "vi-känsla", en känsla av systerskap. 

Hela styrkan i hashtaggen Metoo var att den förvandlades till att bli ett wetoo och att denna 

hashtagg, dessa ord i ett socialt medium, gick ut i världen som kött, som förkroppsligade kvinnor 

som visste någonting nytt: vi har rätt… (K35) 

MeToo blev ett wetoo. Det är styrkan i rörelsen, enligt citatet ovan. Vi ser även här en 

referens till hur rörelsen startade i ett socialt medium som sedan gick ut i världen som 

kött. Som läsare ges vi här en tydlig bild av hur rörelsen spred sig till världen utanför 

webben, till den mediala världen men mer specifikt; som kött, som förkroppsligade 

kvinnor, ett uttryck som låter oss förstå att rörelsen blev verklig och "på riktigt" då kvinnor 

gick ut på gator och torg och sa vi har rätt. Uttrycket ”gick ut i världen som kött” har en 

ytterligare dimension då det är en skrivelse som traditionellt kyrkligt används i 

sammanhanget att ”ordet blev kött”. Denna fras syftar på Jesusbarnets födelse, till 

frälsaren som kom till jorden. Att använda en sådan terminologi fungerar som en 

förstärkning av den revolutionära känslan i rörelsen. MeToo-rörelsen som kom med 

frälsning från den hegemoniska manlighetens kultur, vilken, enligt DN:s framställning, 

har tillåtit och ursäktat män att trakassera och utnyttja kvinnor, både sexuellt och genom 

olika former av härskartekniker. Citatet ovan fortsätter; 

… Vi har fan i oss rätt. Det kändes i luften, det kändes i stegen, det kändes i varje möte kvinnor 

emellan. Nu är det vi som har rätten. Vi bara visste det. För vi var för många för att ha fel; vi 

var så många att vi var en revolution. (K35) 
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I denna del av citatet fortsätter den revolutionära känslan att växa. Genom att använda 

förstärkningsord som vi har fan i oss rätt visar skribenten även på en visshet och en 

beslutsamhet. Vidare kan uttryck som det kändes i luften poängtera att det handlar om en 

kulturell förändring och det kändes i stegen att det är en resa, en marsch. En rörelse som 

är på väg mot ett mål. Bisatsen efter lyfter fram mötet kvinnor emellan, systerskapet som, 

av DN lyfts fram som varande avgörande för den feministiskt revolutionära rörelsen 

MeToo. 

Systerskapet förstärks ytterligare av att alla kvinnor, även de som står utanför rampljuset 

fått uttala sig i DN:s artiklar, där styrkan i kollektivet lyfts fram som den enande kraften. 

På så sätt bidrar DN:s framställning av systerskapet till en bild där alla kvinnor, gammal 

som ung, bjuds in att delta i en gemensamt framskriven kvinnohistoria. En större 

berättelse där alla kvinnor har tillfälle att lämna sitt bidrag för att förändring skall kunna 

ske. DN:s porträttering av rörelsen blir på detta sätt en framställning som ger läsaren 

(såväl män som kvinnor) en tydlig känsla av att MeToo är en revolution, något som angår 

alla.  

Så mycket smärta, så många kroppar värda så mycket mer. Vittnesmålen förflyttar en till de 

fysiska rum där vissa ständigt måste vakta sina gränser medan andra njuter av sin fria rörlighet. 

Styrkan och modet hos dem som berättar och det tysta samförståndet hos dem som vet men inte 

kan eller vill berätta är ett muller som rubbar en världsordning. (K24) 

I citatet lyfter DN kvinnors smärta men också kvinnors värde för att, i meningen efter 

beskriva hur kvinnor i praktiken många gånger blir bemötta med ett lägre värde än de 

förtjänar. Problematiken som innebär att kvinnor ständigt måste se upp, ständigt måste 

vaka sina gränser. I sista meningen av citatet ovan ges läsaren ytterligare en antydan om 

att MeToo är en naturkraft (se 5.1) vars grundlagar det inte går att styra över. Kroppar har 

enats i samförstånd och mängden vittnesmål skapar ett oroväckande muller. Ett muller så 

kraftigt, att det kan rubba en världsordning. 

Som ett resultat av den revolutionära framskrivningen av MeToo-rörelsen och kvinnors 

organisering skapas även en känsla av separatism i materialet, där kvinnor och män ställs 

emot varandra. Män som kollektiv skildras som förövare medan kvinnor som kollektiv 

skildras som offer. Offer som i och med MeToo ställt sig upp och vänder på det som gjort 

dem till offer – skammen. På så sätt syns en skiftning i hur DN porträtterar kvinnor. Å 

ena sidan som offer för de strukturer där den hegemoniska manligheten råder. Å andra 
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sidan kvinnor som reser sig upp i en revolution där dessa strukturer och normer som 

ursäktat mäns beteenden beskrivs som fienden. Förkroppsligat blir denna hegemoniska 

fiende framförallt framskriven genom namngivning av kända män. 

Själva uthängandet av enstaka skitstövlar är i och för sig oundvikligt, eftersom 

domstolsväsendet inte precis står på kvinnornas sida när det gäller övergrepp. Ruttna beteenden 

får konsekvenser, och även om det inte går att få förövarna dömds ska ingen utsatt berövas rätten 

till sin personliga historia. (K25) 

Citatet ovan beskriver den del av MeToo-rörelsen som handlar om uthängningen av män. 

Även då vi valt att inte gå in på enskilda historier om kända män som rullats upp i 

tidningen är det oundvikligt att nämna fenomenet, om än kort. Detta då hela rörelsen 

grundar sig i namngivning av filmproducenten i Hollywood följt av alla historier där 

kvinnor valt att namnge sina förövare. Detta är även en viktig sida av revolutionen.  

Kvinnor har alltid sett och berättat för varandra om övergrepp som skett i skydd av det manliga 

brödraskapet. Genom #metoo sprids nu de här berättelserna över hela världen. Män som 

använder kvinnor måste sluta. Män som inte gör det måste saga ifrån. Konstigare än så är det 

inte. (S3) 

Citatet ovan visar åter på beslutsamheten i rörelsen. Det manliga brödraskapet beskrivs 

som vore det ett skyddat rum där män tillåter varandra utnyttja kvinnor. Citatet adresserar 

två kategorier män, vilka båda antyds vara en del i det manliga brödraskapet. Först de 

män som använder kvinnor, till dessa män är budskapet enkelt – sluta! Därefter män som 

inte använder kvinnor, dessa män klappas inte på axeln, uppmaningen låter istället – säg 

ifrån när ni ser män som använder kvinnor. För att ytterligare påpeka att det här egentligen 

inte borde behövas sägas, det borde vara det mest naturliga i världen, avslutas citatet med; 

Konstigare än så är det inte. Det här är inte något krångligt och konstigt som MeToo-

rörelsen begär av männen, det borde vara en självklarhet. Den känslan går igen i 

materialet, det är dags att män tar ansvar, inte bara för sina egna händer, utan även för att 

få ett slut på den hegemoniska kulturen och de patriarkala strukturerna.   

Nä, inte alla män har våldtagit, inte alla män har gjort sig skyldiga till brott. Men alla män har 

någon gång trakasserat / objektifierat eller sexualiserat en kvinna som inte vill det! Och framför 

allt, och lyssna noga nu, det är alla mäns förbannade jävla ansvar att ta den norm som leder till 

macho-kulturen. Att säga ifrån i omklädningsrummet, i baren, grabbgänget, alla ställen där den 

giftiga normen reproduceras! (S2) 
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Ovanstående citat är ett annat exempel på kvinnors frustration över de strukturer som, av 

DN lyfts fram som rådande i samhället. Det revolutionära språket syns även tydligt genom 

användandet av såväl utropstecken som kraftfulla förstärkningar i form av utryck som 

”och lyssna noga nu” och ”alla mäns förbannade ansvar”. Budskapet är tydligt, i citat 

som de två senast nämnda och andra med liknande framställning, det är inte kvinnornas 

ansvar att reda ut männens problem med att kunna hålla händer och mun i schack.  

Känslan av att leva i skilda könsvärldar och parallella verkligheter har förstärkts i takt med 

att hashtagguppropens kvinnor träder fram och männen backar tillbaka in i tystnaden. (K26)  

Citatet förtydligar den känsla av separatism som blivit framträdande i revolutionens spår. 

En känsla av att leva i skilda könsvärldar. Andra liknande uttryck finns i DN. Texter som 

på samma sätt uttrycker att det i MeToo vuxit fram en stark gemensam fråga, en 

frihetsfråga, som alla kvinnor oavsett ålder och bakgrund kan samlas kring. En revolution 

som satts i perspektiv med historiska kvinnokamper, som exempelvis rösträtten. Citatet 

ovan fortsätter med att beskriva hur männen backar in i tystnaden. I läsningen av DN:s 

artiklar framträder samtidigt en bild av kvinnor som puttar männen tillbaka in i tystnaden. 

Det innebär dock inte att män inte syns i artiklarna, tvärt om. DN skriver väldigt mycket 

om män, men det är kvinnorna som håller taktpinnen. Män, ofta män som Connell skulle 

definiera som delaktiga män, har öppet skrivit om sina erfarenheter av att vara en del av 

den manliga strukturen. Det beskrivs i artiklar hur de fått sig "en ögonöppnare" och insett 

hur de själva betett sig och att det inte var bra. Men, som svar på dessa mäns ödmjuka 

hållning finns inget medlidande från kvinnorna i den skildring DN gör. Ett twitterinlägg 

som DN väljer att illustrera denna situation med lyder: 

Snubbarna som klappar varandra på ryggen för att de kör #ihave och sitter och samlar applåder 

och beröm för att de erkänner de sexuella övergrepp och trakasserier de ägnat sig åt, sätt er ner 

i båten. Det enda som förtjänar applåder är er raska promenad till polisstationen. (S2) 

Citatet ovan är ett exempel på hur DN skriver fram kvinnor som hårda, beslutsamma och 

kampvilliga. Sitt ner i båten, kan ses som en antydan till att dessa män inte ska känna sig 

säkra bara för att de själva erkänner sina brott. ”Ta ert ansvar och visa att ni menar allvar” 

är det klara budskapet som DN lyfter fram på detta sätt. MeToo-rörelsen beskrivs också 

som kvinnornas kamp. Kvinnornas revolution, i vilken männen behöver se sin skuld men 

också ta konsekvenser av sina handlingar,  
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Så gärna revolution, men inte en ytlig sådan. Vem vill att den feministiska hösten ska bli som 

den arabiska våren? .... Det är dags att gå tillbaka in i det strukturella odjurets käft. Men med 

säkerhetsutrustning på och strålkastaren tänd den här gången. (K25) 

Vi avslutar detta avsnitt med ett citat som illustrerar flera viktiga aspekter som DN på 

olika sätt framat i artiklarna. Det finns en osäkerhet i tonen, hur kommer MeToo-rörelsen 

utvecklas. Revolutioner kommer och går, inte alla blir som man hade tänkt sig. Den 

arabiska våren används som ett exempel på hur det som börjar bra kan rinna ut i sanden, 

eller värre, vända och slå tillbaka. Roten till den problematik MeToo gjort synlig beskrivs 

som systemisk, varför det också behöver bemötas systemiskt. Genom att utmåla 

problemet som ett "odjur", själva symbolen för ondska, ges bilden av kvinnor som 

gemensamt trotsar faran, odjurets käft, för att tillintetgöra fienden. Kvinnorna gör det med 

säkerhetsutrustning och med strålkastare tänd, för att ingen ska komma till skada (av 

kvinnorna) och ingen, absolut ingen, skall komma undan (av männen).  

Sammanfattningsvis framar DN MeToo-rörelsen som ”den feministiska hösten”, en 

revolution som behöver gå på djupet med de strukturella, systemiska fel som finns 

inbyggt i olika kulturer i samhället.  

Vi kommer nu gå över till den delen av vår analys där vi presenterar de frames som vi 

menar att Dagens Nyheter valt att använda för att beskriva den problematik som MeToo-

rörelsen har satt ljuset på.  

5.3 Trakasserier som ett strukturellt problem 

Den mest övergripande frame, när det kommer till att beskriva exempelvis sexuella 

trakasserier, vilket är det grundläggande problem som MeToo-rörelsen vill komma till 

rätta med, är att trakasserier är ett strukturellt problem. Denna frame går genom materialet 

som en röd tråd. DN skildrar återkommande de strukturer som möjliggör och ursäktar 

mäns trakasserier, övergrepp och användande av härskartekniker mot kvinnor. 

Berättelserna om övergrepp är som ekon från det vi har hört från jurister, sångare, skådespelare, 

dansare... En påminnelse om det självklara: Det här handlar inte om branscher, det handlar om 

samhället. (E2) 

Den enorma mängden vittnesmål som getts en massmedial inramning är förvisso samlad 

i form av alla de branschupprop som gjorts, men DN betonar återkommande att 
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berättelserna endast är en droppe i havet av ett gigantiskt strukturellt problem. Genom att 

skriva in den lilla bisatsen ”en påminnelse om det självklara” poängterar DN återigen att 

MeToo-rörelsen inte kommer med några orimligheter. Det är heller inte någon diskussion 

om att man skulle kunna se det på något annat sätt, något som borde vara självklart för 

alla. Konsekvenserna av det hegemoniska mansidealet är, betonar DN, något som drabbar 

kvinnor såväl inom som utanför arbetslivet, det handlar om samhället. 

De senaste veckornas vittnesmål om sexuella övergrepp har utspelat sig i kultur- och 

mediebranschen, men samma historier (de redan berättade och de som aldrig kommer att 

berättas) finns i alla världar, eftersom förtrycket är inbyggt och systematiskt. (K23) 

I citatet ovan förstärks detta genom att DN förmedlar bilden av problemet genom att visa 

på att alla de historier som berättats av kvinnor i kultur- och mediebranschen lika gärna 

skulle ha kunnat vara berättelser från "vanliga människors" vardag. Detta för att visa på 

övergreppsproblematiken som just ett inbyggt och systemiskt förtryck.  

Dagens Nyheters sätt att lyfta trakasserier och övergrepp som ett strukturellt problem 

präglar stora delar av vårt material. Problemet beskrivs som strukturellt, ofta i termer av 

en "kultur" som genomsyrar alla samhällsskikt.  

Det har aldrig varit tydligare hur gigantiskt problemet med sexuella trakasserier mot kvinnor är. 

Det är en kultur. (K28) 

Citatet skildrar ett sätt på vilket DN framar sexuella trakasserier som systemiskt genom 

att adressera det, dels som ett ” gigantiskt problem” och dels som ett uttryck för en kultur. 

På detta sätt lyfter DN de enskildas erfarenheter av sexuella trakasserier och övergrepp 

till att bli ett problem som rör alla, ett samhällsproblem. Denna bild förstärks genom 

publicerandet av ett stort antal vittnesmål från olika samhällsskikt och branscher. 

Trakasserier är inte, enligt DN:s framställning, ett problem som kan förpassas till någon 

enskild bransch eller samhällskategori utan ett strukturellt problem som innefattar hela 

samhället, alla män och alla kvinnor. 

Det är så extremt utbrett. Alla kvinnor har varit med om det här, från lekskolan och uppåt. Det 

är inte bara ett beteende hos män man tycker är svin, utan det är vanliga snubbar, och alla 

kvinnor har varit med om det. Det visar vilken bred förankring den typen av beteende har fått 

(K11)  

Alla kan drabbas av det sexuella våldet, skriver DN, det är inte en särskild grupp som 

utsätts utan alla kvinnor och det är vanliga snubbar som är förövare. Samtidigt är det inte 
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"de vanliga snubbarna" som är de uttalade förövarna i DN:s artiklar. Istället riktas ljuset 

mot sexistiska strukturer och machokulturer, vilka tidningen gör tydligt är rådande i 

samhället. Strukturer som tillåter män att "göra lite som de vill". 

Vi lever i ett samhälle där män anser sig ha rätt till kvinnors kroppar – att ha åsikter om kvinnors 

kroppar och att ta på kvinnors kroppar. Så länge vi lever i den typen av samhälle så kommer 

inte män förstå det här problemet. (S1)  

I detta citat blir det tydligt hur DN framar sexuella trakasserier som ett samhällsproblem. 

Så länge vi lever i den typen av samhälle där män anser sig ha rätt till kvinnors kroppar 

kommer problemet finnas kvar. Med en sådan formulering lyfts behovet av att något 

behöver göras, behovet av en revolution. 

Vi är uppvuxna i en värld där det är ok om en kille beter sig illa ibland (Sp2) 

Att låta en pojke använda våld för att visa socialt intresse är att förse honom med en skamlös 

rymt. Den rymden, det handlingsutrymmet, försvinner inte för att pojken blir jurist eller 

journalist. (K24) 

Pojkar, såväl som flickor, får redan i småskolan lära sig att ”pojkar är pojkar”. Detta, 

menar flera skribenter, legitimerar pojkars beteende. Ett beteende som inte försvinner när 

de växer upp till män som kommer ut på arbetsplatser.  

Från kvinnornas perspektiv beskrivs trakasserier som vardagsmat. Något som kvinnor i 

alla åldrar får räkna med och som de förväntas att inte ta på allvar. Kvinnor som försökt 

lyfta problemet med sexuella trakasserier har beskrivit i DN att de inte tagits på allvar 

utan snarare blivit betraktade som "gnälliga". Istället är det männen som skyddas. DN 

beskriver i flertalet texter ett brödraskap där män håller varandra bakom ryggen, men det 

skrivs även om hur kvinnor ursäktar och skyddar män. 

Jag vet att det låter vansinnigt idag, men händelserna förminskades i mitt huvud och blev 

sekundära …. Och framförallt var det synd om honom. Det inlärda skyddsbeteendet kopplades 

på och reducerade mina egna upplevelser. Han skulle skyddas till varje pris, eftersom män 

skyddas. Av andra män, av kvinnor, av mig. (K33) 

Sexuella trakasserier och otrevligt beteende från mäns håll har pågått under decennier. Så 

mycket som ursäktats och gömts undan. (K22) 

I dessa båda citat framar DN trakasserier som något inlärt, ett beteende som ursäktats och 

gömts undan, i decennier. Men det är inte bara mäns otrevliga beteenden som är 

problemet. Män har lärt sig att det är okej att trakassera kvinnor på olika sätt. Samtidigt 
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har kvinnor lärt sig att det inte är henne det är synd om. Det är framförallt synd om honom. 

Citaten belyser hur trakasserier lyfts fram som ett strukturellt och kulturellt problem. En 

kultur som inte bara ger männen handlingsutrymme på kvinnors bekostnad. Den påverkar 

även hur kvinnor reagerar och agerar när deras integritet blir kränkt. 

Ja, själva grundorsaken är patriarkatet, att det inte i tid sätts en kultur av respekt …. Många 

beskriver en kultur som har satts tidigt .... Mycket handlar om vilket språk som används… Här 

finns ju beskrivningar av klassrumsmiljöer där det förekommer allt från ett sexistiskt språk till 

rena övergrepp som ska polisanmälas. Men där man inte har sett några reaktioner från vuxna. 

(S5) 

Citatet visar hur sexuella trakasserier som kulturellt samhällsproblem (re)produceras i 

skolan, elever emellan men även i relation till de vuxna i skolan. Vuxna som antingen är 

en aktiv del i den sexistiska kulturen, eller som passivt ser på.  

 

Sammanfattningsvis ser vi hur Dagens Nyheter systematiskt framar sexuella trakasserier 

och övergrepp som ett strukturellt problem. Detta genom att visa på att alla de enskilda 

historier som kommit fram i och med MeToo-rörelsen är ett symptom på något ännu 

större. Det handlar inte om enskilda individer som inte kan uppföra sig, det handlar om 

strukturer. Strukturer som formar oss alla, både män och kvinnor, från det att vi är små. 

En sorts socialiseringsprocess där det manliga och det kvinnliga produceras och 

reproduceras. Strukturer som tillåter det hegemoniska manlighetsidealet att råda.  

5.4 Arbetsplatskulturer som legitimerar 

trakasserier 

MeToo-kampanjen i Sverige har till stora delar kommit att handla om upprop från olika 

branscher. Anställningsvillkor och arbetsvillkor lyfts fram som bidragande orsaker till en 

sexistisk arbetsplatskultur där hegemoniska strukturer har legitimerat mäns sexistiska 

beteende gentemot sina kvinnliga kollegor. Arbetsplatskulturen framas som ett stort 

problem i legitimerandet av trakasserier. Som en röd tråd genom materialet ligger 

maktobalansen på arbetsplatser mellan män och kvinnor. Många artiklar visar på 

arbetstagarens sårbara situation. Genom osäkra anställningsvillkor som exempelvis 
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vikariat, projektanställningar eller frilansuppdrag är många kvinnor beroende av män med 

makt för att få arbete. Detta framställs genom skildringar av män som utnyttjar sin 

maktposition. Exempelvis beskrivs det hur män kräver att kvinnor ställer upp på sexuella 

tjänster i utbyte mot ett jobb eller ett steg upp i karriären. 

förhållanden på arbetsmarknaden har betydelse för hela den mellanmänskliga kulturen i ett 

samhälle. När vissa människor har makt över andra människors försörjning är det närmast en 

existentiell makt de härbärgerar. (K35) 

Otryggheten i arbetslivet kommer till uttryck i beskrivningar av en manlig 

arbetsplatskultur, inte minst inom mansdominerade branscher där kvinnliga medarbetare 

blir osynliggjorda på olika sätt och behandlade som mindre kunniga än sina manliga 

kollegor. Även här lyfts de enskilda berättelserna upp till en strukturell nivå där 

problemen framställs som oberoende av bransch. De tar sig bara lite olika uttryck. 

Gemensamt är att det är män som drar nytta av den hegemoniska mannens privilegier 

genom att ta sig friheter över kvinnors kroppar. 

Utagerande och högaktad man med makt eller kufig introvert tekniker. Båda har ursäktats (E2) 

Citatet exemplifierar det strukturella i arbetsplatskulturen. Det spelar ingen roll om det är 

en välkänd medieprofil, en VD för ett stort bolag eller en bilmekaniker, rörmokare eller 

elektriker. Alla branscher är drabbade av trakasserier och alla män blir ursäktade, på ett 

eller annat sätt.  

Otryggheten skrivs fram i en mer bokstavlig bemärkelse genom fraser som "I maktens 

korridorer ser vi oss alltid över axeln" eller "Inom hushållsnära tjänster vet du aldrig vad 

som väntar bakom dörren". Män som grupp utmålas här som något du alltid kan förvänta 

dig att bli överrumplad av och som kvinna bör du därför alltid vara på din vakt. Bilden av 

att män diskriminerar, trakasserar och utnyttjar kvinnor, just för att de är kvinnor är tydlig 

i DN:s artiklar. Som en del i den sexistiska arbetsplatskulturen skrivs det även om en 

tystnadskultur som råder inom många arbetsplatser.  

Sedan är det tystnaden: ”Den tystnadskultur som våra medsyskon i andra branscher vittnat om 

råder också hos oss” … ”när vi ändå har sagt ifrån har även kvinnliga chefer ofta ignorerat våra 

rop på hjälp”. (K22) 

Detta citat visar på ett par viktiga aspekter. Dels talas det om ”medsyskon i andra 

branscher” vilket åter igen kopplar till det strukturella planet. Tystnaden, som är det 
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centrala i citatet. En tystnadskultur som innebär att kvinnor känner att det inte är någon 

idé att gå till chefen, ingen idé att anmäla. På så sätt blir tystnadskulturen en del i 

legitimerandet av sexuella trakasserier, genom att låta det vara underförstått att; ”så länge 

det inte är en regelrätt våldtäkt är det inte så farligt”. Det är inte något som ska pratas om, 

än mindre anmälas. 

Ledarskapet inom organisationer och företag har lyfts fram som ansvarigt för den 

tystnadskultur och sexism som skrivits fram. Återkommande i DN:s artiklar är berättelser 

om den normaliserade machokulturen. Att det är svårt att anmäla subtila trakasserier som 

en blick, en lite för lång kram, en hand som "råkar" hamna där den inte borde, och så 

vidare. Återigen blir det tydligt att det är strukturer som betonas, inte enskilda individer 

som beter sig illa och som borde få ta konsekvenserna. Fokus i artiklarna ligger på 

konsekvenserna av dåligt ledarskap och vad det gör med en arbetsplatskultur när de 

anmälningar som kommer in inte följs upp. Ledare uppmanas i artiklarna att på olika sätt 

se över sin kultur och arbetsmiljö men också att rannsaka sig själva, på vilket sätt de 

bidragit till att upprätthålla en tystnadskultur och hur de kan bryta med den. 

...det som man kan göra här och nu är att göra det tydligt att kvinnor ska känna sig trygga med 

att anmäla och att en anmälan ger konsekvenser. Förutom de fruktansvärda berättelserna är det 

också många som talar om att de anmält och att det inte ger några konsekvenser. Det handlar 

om dåligt ledarskap och det måste man ta tag i. (P1) 

DN bidrar, i citat som ovan, tydligt till att adressera ett arbetsgivaransvar kring de frågor 

MeToo-rörelsen vill belysa. Att anmälningar inte leder till några konsekvenser framställs 

som dåligt ledarskap. Ledare beskrivs i många artiklar som självupptagna chefer med 

narcissistiska personligheter. Det skrivs om högre chefers agerande eller brist på agerande 

som tenderar att fortplanta sig nedåt i en organisation. I en av artiklarna går man så långt 

som att kalla trakasserierna för ett "haveri för det svenska ledarskapet". Återkommande i 

materialet är den massiva förtroendekris som målas upp och som ledare vid en rad 

arbetsplatser nu har att förhålla sig till.  

När cheferna hävdar att de inte känt till vad som pågått har förtroendet inte direkt förbättrats. 

De har möjligen inte förstått omfattningen, inte grovheten, men dessa grandiosa mäns bisarra 

krav på svineriutrymme har självklart inte varit någon hemlighet. (K19) 

Det som framhålls i citatet är att chefer haft mer kunskap om vad som pågått i sina 

organisationer än de nu låtsas om. Men att de i avsaknad av civilkurage valt att tysta ner 
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istället för att agera. Att de inte kan stå för det och istället låtsas som att de ingenting 

visste bidrar, enligt citatet till försämrat förtroende för ledningen vid dessa organisationer. 

En stor del i Dagens Nyheters rapportering har varit förhållandena i kultursektorn, vilka 

präglas av projektanställningar och beroendet av kontakter för att få arbete. Detta är även 

en sektor där den hegemoniska manligheten är tydlig, vilket skrivs fram genom 

formuleringar som "den stora mannen" och "som gudar ovanför alla".  

…. Det har funnits en sorts carte blanche, fria händer, för de stora namnen. (N5) 

Medie- och kultursektorn beskrivs som sårbar i och med att det är en förhållandevis liten 

och intim bransch och då kvinnor inom dessa yrken i högre grad än andra är beroende av 

de kontakter som finns för att få anställning. Inom denna bransch utmålas det också som 

att den stora mängden alkohol vid olika tillställningar är medskyldig till att många män 

går över gränsen. 

Manliga kollegor oftast mycket högt uppsatta, har kommit med olämpliga kommentarer, som 

de aldrig fått några reprimander för. Event och fester är värst. Manliga kollegor utnyttjar det 

faktum att vår industri är avslappnad. (K15)  

Operavärlden har varit och är lite gammalmodigt hierarkisk, med dirigenter och regissörer som 

gudar ovanför alla andra. I en sådan atmosfär kan alla typer av märkliga beteenden dyka upp. 

(N5) 

Den hegemoniska mannen, som i DN:s material porträtteras tydligast utgörs av den äldre 

generationen högt uppsatta män inom medie- och kultursektorn. Det är dessa män som 

pekas ut i materialet som skyldiga till de grövsta övergreppen men som även beskrivs 

som ansvariga för den struktur som tillåtit den sexistiska machokulturen att ta över 

arbetsplatskulturer. De yngre generationerna män i dessa branscher framställs som en 

konsekvens av kulturen, som delaktiga män i och med sitt tigande. Oberoende av bransch 

har dessa män kunnat utnyttja det hegemoniska manlighetsidealet i sitt agerande, utifrån 

sin position som man. Genom olika beskrivningar skildrar DN en ingrodd 

arbetsplatskultur, i stort behov av nya värderingar och mansideal. En unken kultur som 

en äldre hegemonisk manskultur envist håller fast vid men som nu behöver vädras ut för 

att en förnyelse skall kunna ske. 

Man förlorar intresset för de grandiosa männens gester och tolkningar. Man orkar inte fortsätta 

stärka deras självkänsla med sina applåder. (K19) 
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I citatet, ett i raden av de många bilder av kulturmannen som DN skildrar, ser vi hur en 

helt ny bild av "kulturmannen" växer fram. En bild som ger läsaren intrycket av den kända 

mannen inom kultursektorn som en "fallen hegemonisk man". En figur som slutgiltigt 

och definitivt mist sin glans och förlorat sitt anseende när publiken drar sig tillbaka och 

applåderna nu en gång för alla riskerar att tystna. I DN:s olika beskrivningar av denna 

kulturman vävs en bild fram av en arbetsplatskultur inom kultursektorn som allt för länge 

varit alltför förlåtande. Återkommande i DN:s beskrivningar inom ramen för denna 

framing är således skildringar av "det manliga geniet". Ett tidigare upphöjt epitet som nu, 

genom DN:s framställningar, dissekeras och starkt ifrågasätts. Resultatet, en helt ny 

stereotyp av "det manliga geniet", där denne framställs som en i det närmaste sorglig figur 

utan förmåga till självinsikt.  

Kulturvärldens förlåtande syn på det manliga geniet har en direkt förelöpare i frasen ”ja, men 

det är ju bara killar”. (K16) 

I citatet ovan får vi ännu en insikt i det DN huvudsakligen väljer att fokusera på. MeToo 

som ett allomfattande strukturellt problem som börjar redan i barndomen och pågår upp 

i vuxenlivet. Att toleransen för de stora namnen och "alfhannarna" med rörelsen nu 

upphört gör sig gällande i flertalet av DN:s beskrivningar. 

Toleransen för stjärnorna, alfahannarna och de omdömeslösa har väsentligen minskat. (K34) 

Samtidigt känner jag mig privilegierad som kvinna: det jag behöver göra är att avslöja 

förövarpsyket hos andra. Förövaren har en svårare uppgift – han måste analysera denna 

underström hos sig själv. Ja, det är synd om människorna. Det är synd om kvinnorna. Men det 

är tamejfan ännu mer synd om män som saknar kännedom om sin inre skitstövel …. Där finns 

nämligen också fröet till deras självrannsakan, kanske rentav till den patriarkala 

maktutövningens systemkollaps. (K25) 

Här ser vi ytterligare en tillspetsad beskrivning där DN valt att lyfta fram en formulering 

med en tydlig blinkning mot den upphöjda kulturmannen. Citatet anspelar på August 

Strindbergs omtalade drama "Ett drömspel" där guden Indras dotter steg ned till jorden 

för att uppleva människornas livsvillkor. Som ett ledmotiv för pjäsen upprepar Indras 

dotter gång på gång: "Det är synd om människorna". Indra var i sin tur en krigargud som 

var den starkaste och den största krigaren av alla och med förmågan att återuppliva krigare 

som "fallit" i strid. Hans uppgift var att beskydda människorna och gudarna från ondska 

och att hålla demonerna i schack. Citatet avslutas med att förövaren, det som antyds vara 
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kulturmannen, bör analysera sig själv och sina "underströmmar" för att bidra till 

patriarkatets sönderfall. 

Samtidigt som ett stort fokus ligger på just arbetsplatskulturer i DN:s skildringar av 

MeToo-rörelsen, lyfts trakasserier även upp som en klassfråga, där osäkra anställningar 

knyts till låglönevikariat. Här ser vi en spänning i materialet. Det finns artiklar som 

framställer sexuella trakasserier, på arbetsplatser och i samhället i stort som en klassfråga. 

Klass kan ses som en alternativ framing, där sexuella trakasserier skulle kunnat ses utifrån 

ojämlikhet i förhållande till produktionsmedlet, med ett större fokus på otrygga 

anställningsvillkor och social status. 

…sexuella trakasserier i högre utsträckning drabbar människor med otrygga anställningar … 

Det är absolut en klassfråga. Om du har ett kort vikariat, eller har ett sms-jobb där du väntar på 

att bli inringd så vågar du inte ta upp problem av rädsla för att förlora jobbet. Därför är trygga 

anställningar ett av flera steg i riktning mot att ta itu med sexuella trakasserier. (K31)  

Den generella bild som framställs i DN är dock att sexuella trakasserier är ett strukturellt 

arbetskulturellt problem som går igen i alla typer av branscher medan klassfrågan ges en 

förhållandevis liten plats i materialet. Den framing som vi därför menar DN valt att lyfta 

är Arbetsplatskulturer som legitimerar sexuella trakasserier, vilket även ligger i linje med 

framingen; Trakasserier som ett strukturellt problem. Det är också en del i den bild av 

solidaritet och systerskap som präglar DN:s artiklar. En känsla av att kvinnor delar samma 

berättelse, samma kamp. 

5.5 Skam – ett tveeggat svärd 

Vi har valt att kalla den framing om skam som vi ser i Dagens Nyheter för: Skam – ett 

tveeggat svärd. Detta för att det finns två skildringar av skam vilka båda beskrivs som 

vapen, men där detta vapen riktas åt olika håll, vilket nedanstående citat visar på.  

Skam är dåliga gamla nyheter för kvinnor, men också en allierad mot ett patriarkat som alla män 

tjänar på. En skamlös president är dåliga nyheter för fler än kvinnor. En skamlös rasism avslöjar 

ett samhälle som vita tjänar på. I ett skamlöst samhälle kan #metoo inte höras. Men om skam 

bebor också mäns kroppar kommer de att veta att de inte är gränslösa och förstå något om var 

andras gränser går. (K24) 
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Skam och skuld är två fenomen som skrivs ut som orsaker till varför så många kvinnor 

inte anmält övergrepp. Det skrivs om att det finns ett stigma kring sexuella övergrepp i 

samhället och att kvinnor tar på sig skulden för det som hänt. 

Väldigt många som har varit utsatta har problem med att erkänna för sig själva, och svårt att 

själva tro på, att de varit med om något som har varit obehagligt och felaktigt. De undrar om de 

själva hade en skuld i det hela. Det är ju fortfarande väldigt tabubelagt och skambelagt. (I1) 

Att kvinnor, uttrycker, som i citatet ovan, att de själva hade en skuld i det som hänt är ett 

exempel på den kulturella problematik DN väljer att lyfta, (vilket blev tydligt under 5.3).  

Kroppsskam är så övertygande att den sträcker sig förbi reflektivt tänkande och formar 

vardagens levda erfarenhet. För kvinnor. I hela världen. (K24) 

Det som är värst är skammen. Den skapar ett sånt otroligt lidande som kunde undvikas om det 

fanns bättre stöd att få (Sth 4) 

Skam, i synnerhet "kroppskam" beskrivs som något som kvinnor är experter på. En djupt 

rotad känsla som har kraft att påverka människors sociala relationer. Skammen beskrivs 

även skapa ett otroligt lidande för de utsatta kvinnorna.  

Många kvinnor som varit utsatta har länge hållit tyst och upplevt sig själva vara en del av 

skammen. Tystnaden är förövarens bästa vän och maktfaktorer används för att behålla den 

(K28) 

Skammen, som DN framställer den skapar även tystnad, vilket citatet ovan visar på. 

Tystnaden beskrivs i sin tur som "förövarens bästa vän". Här ser vi hur skam som vapen, 

under lång tid, har riktats mot kvinnor för att få dem passiva och tysta. Men skam beskrivs 

också som ett effektivt vapen mot sexuella trakasserier och övergrepp då skam, strategiskt 

använt, kan få förövare att förstå var gränsen går.  

Det skrivs mycket om hur kvinnor, genom att berätta om trakasserier och övergrepp de 

varit med om bryter med skammen. Hur de, genom att peka ut sina förövare, flyttar 

skammen dit den hör hemma, hos förövaren, hos männen. 

Utan att uppmärksamma skammens betydelse är det svårt att förstå #metoo. Kvinnor som vittnar 

om sexuellt våld och trakasserier är beredda att förhandla med skam …. Kvinnors kroppar delar 

kunskap så att de ska veta att de inte är ensamma. Det finns en tilltro till skammen, en insikt om 

dess vikt. Hur förtalat och pinsamt fenomenet skam må vara i ett senmodernt samhälle är det 

fortfarande en resurs. (K24) 
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Vi ser alla att det är nog nu. Tystnaden behöver brytas, skammen behöver placeras där den hör 

hemma. Den är inte vår att bära. (N7) 

Som dessa båda citat visar spelar skam en viktig roll i hur DN har valt att inrama hela den 

problematik som MeToo-rörelsen lyfter fram, men även att skammen kan vändas och 

användas som en resurs.  

#metoo innebär inte att ansvaret stannar vid utpekandet. Kvinnor och deras allierade förflyttar 

skam för att ingens dotter eller son ska betala priset för mäns gränslöshet. (K24) 

MeToo-rörelsen placeras i detta citat in i en tidslig aspekt. Förflyttningen av skam 

används som en strategi, inte bara för att förbättra levnadsvillkoren för kvinnor ur sin 

egen samtid, utan även för framtida generationers skull. De kvinnor som uttalar sig i DN:s 

artiklar ger också, i flera av framställningarna, uttryck för att de delar sin berättelse av 

rent altruistiska skäl. Att dela sin berättelse och därigenom avlägsna skammen och 

förpassa den dit den hör hemma, inramas här som något man inte bara gör för egen skull 

utan även för andras, som ett bidrag i en gemensam kvinnokamp. Att kända kvinnor gått 

före och visat vägen genom att delge offentligheten sina privata trauman kring övergrepp, 

resulterar i att stigmat kring skammen kollektivt avlägsnas.  

Den generositet de visar när de visar det en helst vill gömma är så ofattbar att den kunde kallas 

kärlek (K37) 

Citatet uttrycker den tacksamheten till alla dessa kvinnor som trotsat skammen och brutit 

med tystnaden. En tacksamhet som återkommer i DN:s material.  

Utkrävandet av skam har kommit att bli centralt i MeToo-rörelsen, och att detta är ett 

uttryck för solidaritet framkommer i artiklarna. Användandet av skam framställs av DN i 

citatet nedan som något oundvikligt. Något rörelsen använder sig av för att det utgör en 

stark och djupt rotad känsla.   

Kvinnors erfarenheter av kroppsskam som ett frö till solidaritet handlar om att utkräva skam, 

förflytta den till dess rätta plats. Att vägra skämmas för sin skambenägenhet är att ge sig själv 

erkännandet att inte vara en gränslös människa. Att tala om skammen efter år av tystnad är att 

lämna ensamheten, som inte klarar att förflytta skam på egen hand. Kvinnor förhandlar om och 

förflyttar skam. Inte för att skam är något bra eller dåligt. Skam är bara djupt och starkt och 

oundvikligt. (K24) 

Skammen är rörlig, och likt ett tveeggat svärd som trycks tillbaka mot förtryckaren 

beskrivs det hur kvinnor, genom att sluta låta skammen definiera dem, trycker tillbaka 
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skammen mot de gränslösa män som först initierade den. Revolutionen MeToo beskrivs 

av DN som en feministisk höst då skammen flyttades dit den hör hemma. 

Skam är en sorts fri radikal som intensifierar och förändrar innebörden i allt …. Upplevelsen av 

skam betyder inte att du ger den som får dig att skämmas rätt, den betyder att din kropp blir 

betraktad av maktens skamlösa blick.  (K24) 

#metoo är en historia om skam, för att kvinnors vädjan inte räcker, för att också män måste ha 

något att förlora om något ska förändras. Skam som en överhängande potentiell erfarenhet är ny 

kunskap för den som aldrig ifrågasatt sin egen gränslöshet. Skam tycks helt enkelt åstadkomma 

något som prat och protokoll inte lyckats med. (K24) 

I citatet ovan får vi en tydlig vägvisning i det att DN valt att inrama MeToo som en rörelse 

som inte har för avsikt att använda sig av välbeprövade konventionella metoder. 

Beprövade knep som prat och protokoll beskrivs som förpassade till historien och kvinnor 

framställs som att det nu förhandlat färdigt. Istället möter de nu förövaren (fienden) med 

djupt primitiva grepp, kanske det effektivaste medlet av dem alla, skam. 

5.6 Krav på förändring 

Att Metoo bärs fram som ett resultat av kvinnors orubbliga krav på förändring framas av 

DN på olika sätt, där kraven är tydligt riktade till att handla om framställningar av olika 

mottagargrupper. Grunden i de krav som framförs innefattar såväl ansvar som skuld, där 

olika grupper framställs som ansvariga. MeToo-rörelsens krav på förändring framas både 

som ett individuellt men även som ett högst kollektivt projekt. 

Men som all verklig förändring måste det i så fall börja med individerna ... Och i detta fall 

handlar det om männen - ja, alla män. (K16)  

Vi vill få folk att förstå att alla har ett ansvar i den här frågan. Det handlar inte bara om att 

politiker måste ändra lagar utan det här är något som alla måste ta ansvar för och ingripa mot. 

Vi måste få igenom förändringar men det är ett långsiktigt arbete. (S4) 

Gemensamt för de olika branschuppropen är att de kräver bättre arbetskultur, bättre 

arbets- och anställningsvillkor samt krav på att ledningen vid arbetsplatser aktivt börjar 

arbeta med dessa frågor. Kraven formuleras i DN:s artiklar som ett resultat av det som 

beskrivs som ett ohållbart patriarkalt system där sexuella trakasserier och övergrepp 

utmålas som en del i kvinnors vardag. Kraven presenteras som en lösning på ett problem 

med hemvist i en skev och ohållbar manskultur och handlar om tydliga uppmaningar till 
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män att uppvisa mod och civilkurage att bidra till förändring. Kraven på detta ges tyngd 

av de upprop och vittnesmål som gjorts och det hänvisas ofta till mängden vittnesmål som 

den tydliga markör som signalerar till män att kvinnor nu fått nog. 

Visst, vi höjer gärna våra röster för att höras. Men, det är dags att världen inser att det inte är 

kvinnornas ensamma uppgift att lösa jämställdhetsproblemen genom att överrösta alla. Inte när 

det räcker med att männen sänker sina röster till samtalsnivå. Och börjar lyssna. (K23) 

I citatet ovan ser vi hur DN anspelat på den historiskt kända låten från 70-talet, som 

kommit att starkt förknippas med kvinnorörelsen: "Vi måste höja våra röster". Låttiteln 

används här som en effektfull förstärkare av det som följer på nästa mening. Budskapet 

att kvinnor nu är trötta på att själva lösa jämställdhetsproblemen och att det borde vara 

dags att kliva in i den nya tiden. En tid där "gamla" kampsånger från förr inte borde 

behövas.  

I DN:s artiklar om rörelsen framförs inte bara ett krav på att män i allmänhet behöver se 

över de manliga och förtryckande beteendemönster som alla män beskrivs vara en del av. 

Krav formuleras också när det kommer till arbetsgivare och deras roll i arbetet mot 

förtryckande normer. Dessa krav framställs som direkt nödvändiga om man som chef och 

företagsledare är rädd om sitt varumärke och anseende. DN:s ingående skildring av brister 

i ledarskap förstärks av de experter som på olika sätt fått komma till tals och som 

beskriver vad som karaktäriserar ett bra respektive dåligt ledarskap.  

Vi har alldeles för många självupptagna chefer med stort behov av att synas, ibland närmast 

narcissistiska personligheter. De kan ha total avsaknad av självinsikt och vara så upptagna av 

sig själv att de inte ser signaler från omgivningen. (I13) 

För att ytterligare poängtera att den gammalmodiga och destruktiva manskulturen nu 

behöver städas ut beskrivs också hur den yngre generationen på arbetsmarknaden, samt 

de som är på väg ut i arbetslivet ställer höga krav på jämställdhet. De arbetsgivare som 

inte hänger med riskerar att få ett dåligt rykte. Rörelsens krav på att arbetsgivare bör se 

över sin arbetskultur och följa upp anmälningar framställs alltså som ett modernt och 

nödvändigt projekt. 

Ledare måste se över sin kultur och arbetsmiljö men också på vilket sätt vi upprätthåller en 

tystnadskultur. (K30) 
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Utöver arbetsgivares ansvar att följa upp anmälningar lyser också ett annat krav. MeToo-

rörelsens krav på den omedelbara avgång av chefer och ledare man önskar se, som på 

olika sätt förbrukat sitt förtroendekapital. Dessa chefer och även andra som inte 

rapporterat eller följt upp anmälningar utmålas som direkt olämpliga och beskrivs som 

"självupptagna chefer", "en bromskloss för förändringen", "total avsaknad av självinsikt" 

och "total avsaknad av civilkurage". Ordet förändring vävs här in tillsammans med ordet 

bromskloss. Den arbetsledare som inte vill uppfattas vara en bromskloss måste alltså 

enligt DN:s framställning aktivt se över sin arbetskultur för att vara med i förändringen. 

Detta krav på förändring förstärks ytterligare genom utsagor som "det blir nog svårt för 

de gamla cheferna att vara kvar" och "Vi får se vad som händer nu, teatrarna och 

operahusen må bäva om kvinnorna skulle börja använda sin konsumentmakt". Att 

kvinnor ur kultursektorn fått nog av chefers undermåliga ledarskap genomsyrar flertalet 

av artiklarna. 

#metoo är ett viktigt tillfälle för oss kulturarbetare i Sverige att bryta tystnadskulturen som kvävt 

oss så länge. Det är dags att lägga över skulden där den hör hemma hos förövarna och på 

systemet som möjliggör könsdiskriminering och sexuella trakasserier (K32) 

I relation till beskrivna brister i ledarskap används ordet civilkurage frekvent. Ordet blir 

inte bara framträdande i beskrivningar av dåligt ledarskap, utan lyfts även fram som ett 

framtida krav på ledare. Civilkurage vävs då in med andra positivt värdeladdade 

egenskaper, vilket skrivs fram på olika sätt.  

Civilkurage innebär att ha modet att våga agera även om man riskerar sin egen ställning. 

Civilkurage, mod och integritet hänger ihop. I värsta fall saknar en chef alla dessa egenskaper. 

(I13)  

I DN:s material beskrivs den förändring rörelsen önskar se genom att återkommande 

framhålla att skammen hör hemma hos förövaren och kvinnor uppmuntras på olika sätt 

att dela sina berättelser och anmäla de brott de varit utsatta för. Att kvinnor ute i 

civilsamhället kan göra en reell skillnad lyfts fram genom att olika kvinnor som bidragit 

med sina berättelser får uttala sig och det understryks i stora delar av materialet på olika 

sätt "att varje berättelse räknas". Kvinnor som ordnat med manifestationer ges utrymme 

på ett sätt som inger känslan att även de yngre generationerna besitter en 

förändringspotential. Att kvinnor i kollektiv kan bidra till förändring förstärks av DN 

genom uttryck som "kroppar tillsammans kommer alltid att vara det starkaste som finns". 
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Eller i citat som involverar ordet "vi" vilket bjuder in läsaren till en känsla av att ingå i 

något större. 

Är världen ny nu? Har någonting avgörande hänt nu? Vi är många som vill tro det. Vi är många 

som agerar som om det är så. Och därför kan det också bli så. Metoo visade kollektivets styrka; 

någonting förändras när tillräckligt många människor har fått nog. Hösten 2017 var det 

kvinnorna. Nästan gång kan det vara en annan grupp människor. Vi är världens mest 

förändrande ord. (K35) 

En annan förändring MeToo lyfter fram och som syns i DN:s material är kravet på 

tryggare anställningsformer. Detta krav på förändring beskrivs som direkt kopplat till den 

maktobalans som på olika sätt skrivs fram och som råder mellan arbetsgivaren och den 

kvinnliga arbetstagaren. En maktobalans som i sin tur beskrivs göda den tystnadskultur 

som finns. Även om kravet på tryggare anställningsformer är en av rörelsens kanske 

viktigaste frågor är den av mer komplex natur. DN:s framställningar kommer därför att i 

högre grad, när denna fråga berörs, fokusera på maktaspekten och den könsmaktsordning 

som arbetsgivarens makt vilar på. 

Det är jobb som är attraktiva för många unga tjejer, det är korta anställningar som bygger på 

kontakter. Det är lätt för män att utnyttja sin makt, precis som det är inom politiken eller andra 

sfärer där makt har stor betydelse. 

Att makten utövas inte bara med stöd utifrån rent formell makt utan även på en mer subtil 

nivå framkommer i många av de beskrivningar som skildrar gränskränkningar av olika 

slag.  

Det kan vara formellt, som i fall där en chef begått övergrepp mot en anställd eller luddigare – 

inom kulturbranschen, kanske mer än i andra branscher, är maktförhållanden ofta otydliga och 

informella. Det är förutsättningar som kan få ojämlikheter att gro. (K7) 

Sist men inte minst finns framställningar i DN:s material som skildrar en uttalad 

uppgivenhet inför upplevda brister i rättssamhället. De skildringar som speglar kvinnors 

uppgivenhet inför det juridiskt svåra i att komma åt sin förövare varvas med mer 

handlingskraftiga artiklar där kvinnliga kriminologer och andra sakkunniga upplyser 

allmänheten om kvinnors juridiska rättigheter. Den sammantagna bilden är att DN:s 

framställning i denna fråga lämnar ett bidrag när det kommer till att ingjuta hopp gällande 

de möjligheter som finns. På detta sätt bidrar också DN till att stärka kvinnors kollektiva 

kamp att lyfta den juridiska aspekten till en politisk nivå. 
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Sexuella trakasserier handlar ofta om makt, och det finns ofta en beroendeställning mellan den 

som utsätts och den som utsätter... Många känner skuld och skam, men man ska komma ihåg 

att ansvaret ligger hos den som utsätter någon, och på arbetsplatsen har arbetsgivaren ansvar för 

sina anställda... Om arbetsgivaren inte tar sitt ansvar kan man som anställd kontakta 

Diskrimineringsombudsmannen som driver frågor i domstol för att få rättspraxis (S1)  

De krav på förändringar MeToo-rörelsen efterlyser kan sammanfattningsvis sägas handla 

om krav riktade till olika grupper eller instanser. På strukturell nivå formuleras krav på 

att män som kollektiv bör se över de manliga och förtryckande beteendemönster som alla 

män beskrivs vara en del av. Krav formuleras till arbetsgivare att se över sin 

arbetsplatskultur och följa upp anmälningar som kommer in. Bättre anställningsvillkor är 

ett annat krav som ställs, då osäkra anställningsformer anges vara grunden för den 

maktobalans som i sin tur göder sexuella trakasserier och övergrepp. Krav på chefers 

avgång, de som i spåren av rörelsen uppges ha misskött sitt uppdrag, formuleras liksom 

krav på ändringar i lagstiftning för skärpta straff. På olika sätt lyfter DN samtliga dessa 

krav vilka på olika sätt återkommer genom de framings vi nu har presenterat. 
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6. Avslutande diskussion 

Syftet med vår studie har varit att studera hur Dagens Nyheter framat MeToo och de 

problem som rörelsen belyser samt att studera hur män porträtterats i DN:s artiklar inom 

ramen för MeToo. För detta har vi använt oss av en tematisk textanalys.  

6.1 Medielogik  

I det material från DN vi granskat har vi tydligt kunnat se att tidningen arbetat utifrån 

traditionell medielogik i sin framing av MeToo-rörelsen. Medielogik syftar till de normer 

och regler kring hur budskap formuleras i media, vilka ofta är uppbyggda för att fånga 

läsarnas intresse. Detta framkommer på flera sätt. Dels genom en frekvent användning av 

metaforer med koppling till naturens krafter som uppträder genom dramaturgiska 

omskrivningar såväl på rubriknivå som i textinnehåll. Dels i artiklar där den traditionella 

medielogiken blir synlig genom de olika dikotomier som målas upp. Här ser vi att rörelsen 

porträtteras av DN, utifrån dikotomin manligt respektive kvinnligt. Något som blir 

särskilt uttalat i de framställningar som görs, där en tydlig uppdelning bärs fram mellan 

ont och gott och där dessa motpoler sammankopplas med kön. De hegemoniska männen 

framställs på olika sätt som onda och de kända kvinnor som banat väg för sina medsystrar, 

genom berättelser om egna övergrepp, som goda. Vi ser också dikotomier i de många 

beskrivningar som målas upp gällande skuld och skam, och moral och ansvar. De 

hegemoniska och delaktiga männen utmålas som de som bär skuld till ett ohållbart 

patriarkalt system och kvinnor utmålas som det kön som i och med rörelsen nu tar sitt 

moraliska ansvar genom att dela med sig av sina berättelser och omfördela skammen. 

6.2 Framing 

I huvudsak dominerar sex framings vårt material. MeToo som naturkraft utgörs av alla de 

artiklar som med hjälp av dramaturgiska metaforer inramar rörelsen som en mäktig 

ostoppbar naturkraft. I MeToo den feministiska hösten ryms i sin tur alla de revolutionära 

beskrivningar som ges, artiklar präglade av en vi-känsla, systerskap och kampanda. 
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Övergripande finns Trakasserier som ett strukturellt problem, vilket är den framing som 

använts för att beskriva problematiken med ett hegemoniskt mansideal. Den framing som 

behandlar Arbetsplatskulturer som legitimerar trakasserier är därefter den som täcker in 

majoriteten av vårt material med alla de olika skildringar som ges av kvinnors faktiska 

situation i arbetslivet. I Skam – ett tveeggat svärd framas på olika sätt det verktyg som 

blivit rörelsens främsta strategi. Inom ramen för denna framing ryms alla de kollektiva 

vittnesmålen som bidragit till avlägsnandet och omfördelningen av skam. Sist men inte 

minst under Krav på förändring fokuserar artiklarna på de upplevda bristerna i ledarskap, 

krav på rättsväsende och kravet på mäns kollektiva arbete mot könsförtryck. 

6.3 Den hegemoniska mannen  

Den hegemoniska mannen porträtteras återkommande i DN:s material i så gott som 

samtliga av de frames vi funnit. Detta framkommer i de många skildringar kring 

kulturmannen som ges, vilket varit centralt genom medias framing av rörelsen. 

Kulturmannen skildras även genom beskrivningar av "det manliga geniet" som i 

materialet skildras som själva urtypen för det hegemoniska mansidealet. De hegemoniska 

männen framträder i olika beskrivningar av MeToo-problematiken som främst inramas 

som systemisk. Systemisk i den bemärkelsen att den framing som valts för att spegla 

ansvarsfrågan i MeToo fokuserar på strukturella och kulturella (systemiska faktorer) och 

inte primärt individuella faktorer. Detta märks genom att de många medieprofiler som 

hängts ut framställs som en slags representation för det som inramas som ett större 

strukturellt problem.  

De hegemoniska männen framställs som "fallna män" som i och med rörelsen mist sin 

glans och som nu har sett slutet av sina dagar. De delaktiga männen däremot uppträder 

genom beskrivningar av olika män som närmat sig någon form av självrannsakan.  

Kultur och mediesektorn dominerar DN:s material. Detta beror mycket på att denna 

bransch är tacksam för massmedia att skildra då det handlar om många kända 

personligheter, vilka har ett stort allmänintresse, och där många även har egna plattformar 

att tala ifrån. Kultursektorn framställs av DN som ett segment innefattande en patriarkal 

arbetsplatskultur där många av de grövsta övergreppen utspelat sig. Vad DN dock 

frekvent betonar är att det som framkommit i denna sektor kan anses vara symptomatiskt 
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även för andra branscher och därför bara är en del av det strukturella problem som 

genomsyrar hela samhällskroppen.  

6.4 Reflektioner Tidigare forskning 

Då MeToo som aktivistisk rörelse fortfarande är relativt färsk har forskning kring mediala 

skildringar av rörelsen ännu inte publicerats. Vi hoppas därför att vi med vår studie har 

kunnat fylla en lucka gällande medias skildring av MeToo. I den tidigare forskning vi har 

presenterat framkom en rad faktorer som bidragit till att klargöra vårt syfte och våra 

frågeställningar. I fallstudien av Moscato (2016) framgick att media med hjälp av framing 

kan styra den offentliga debatten kring hur en rörelse utvecklas.  

Något även Hellsten m.fl. (2010) visade där en tydlig koppling konstaterades mellan 

medias val av framing och hur samhällsdebatten över tid, som ett resultat av detta, 

förändrades. I Hellstens m.fl. studie framgick framingens betydelse för hur ansvarsfrågan 

i ett specifikt fall framställs och hur en publik debatt växer fram ur denna framing. 

Detta är något vi även kunnat se under MeToo-rörelsen och genom det sätt DN skildrat 

ansvarsfrågan. Hellsten m.fl. visar att media har en oerhörd makt på så sätt att 

användandet av systemisk eller individualistisk framing kan vara helt avgörande för hur 

en publik uppfattar frågor kring ansvar och skuld. Genom dessa frames kan media, i vårt 

fall DN, välja om fokus på enskilda individer ska prägla den massmediala framställningen 

eller om ett problem ska inramas som strukturellt. I DN:s framställningar, snarare det 

senare. Den forskning vi presenterat visar också att media har en avgörande nyckelroll 

för vilka nätaktivistiska frågor som bereds utrymme.  

Genom Guhas studie (2015) fick vi värdefull information kring hur feministisk 

nätaktivism framgångsrikt kan samarbeta med traditionell media för att lyfta viktiga 

frågor på dagordningen. Av de studier vi tittat på framgick att sociala medier kan ha en 

ingripande roll när det kommer till vilka frågor som slutligen pressas upp på traditionell 

medias agenda. Samarbetsaspekten mellan massmedia och sociala medier lyfts av flera 

forskare som något som kan driva fram samhällelig förändring. Framförallt när det 

kommer till att lyfta nätaktivistiska frågor till en politisk nivå. Att DN bidragit till att lyfta 

MeToo-rörelsens frågor är något vi tydligt kunnat se även i vårt material.  
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I medias rapportering av män framgår av den forskning vi funnit att män framställs utifrån 

det hegemoniska mansidealet där egenskaper som dominans och aggressivitet premieras. 

Framställningar som gjort sig gällande även i vårt material, med den skillnaden att dessa 

egenskaper oftare placeras i en negativ kontext och där denna stereotyp istället framställs 

som sorglig och passé. 

I tidigare forskning har vi också visat hur nyhetstexter bidrar till att förstärka 

genusskillnader vilket i sin tur stärker den bild som ges av det hegemoniska mansidealet. 

Forskning som också visar att skildringar av kvinnor som offer riskerar att förstärka 

könsskillnader och hegemoni. Att kvinnor framställs som offer är något vi även funnit i 

DN:s skildringar. Dock är framställningarna i vårt material också kombinerade med texter 

av kvinnor som starka, aktiva och handlingskraftiga.  

6.5 Reflektioner Teori och Metod 

Genom den kvalitativa innehållsanalys vi gjort har vi haft möjlighet att tematisera DN:s 

artiklar utifrån större övergripande kategorier vilket hjälpt oss att besvara våra 

frågeställningar. Med denna metod gavs vi möjlighet att ringa in de huvudsakliga frames 

DN använt sig av i sin framställning av MeToo-rörelsen och hur porträtteringen av män 

sett ut. Fördelen med att behandla DN som en "röst", som vi gjort, är att vi kunnat fokusera 

på tidningens användning av framing och inte specifika skillnader och likheter mellan 

enskilda journalister. På detta sätt blir materialet istället att betrakta som representativt 

för tidningen som helhet. Genom den teori vi använt kunde vi komplettera vår tematiska 

textanalys med de nödvändiga begrepp som behövdes för att utröna och närmare kunna 

beskriva DN:s porträttering av män. Med en kvantitativ innehållsanalys hade vi 

visserligen kunnat gå ännu djupare i materialet och visa på antal förekomster av ord eller 

uttryck men hade då inte kunnat sluta oss till de frames som varit vårt huvudsakliga 

intresse. Om vi använt oss av fenomenologisk teori hade vi kunnat studera 

meningsskapandet i artiklarna och med en diskursiv analys använt oss av teori och metod 

som istället styrt oss in på olika diskurser. Metoden och teorin i kombination som vi valde 

gav oss ändå värdefulla verktyg för att gå från det generella till det mer komplexa i vårt 

textmaterial. Genom detta hade vi med oss viktiga begrepp i vår resultatdel som vi kunde 

använda för att analysera DN:s artiklar. Genom teorin kunde vi också relatera de olika 
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frames vi funnit till de olika framställningar DN gjort av det hegemoniska mansidealet i 

relation till MeToo-rörelsen.  

6.6 Vidare forskning 

Då MeToo-rörelsen fortfarande, som tidigare nämnts, är under pågående process finns 

det mycket intressant forskning kvar att göra. Vi menar att det skulle vara intressant att 

göra uppföljande studier om några år för att se hur rörelsen utvecklas över tid, kanske i 

form av en longitudinell studie med målet att studera vad som blir resultatet av de 

processer som kan kopplas till rörelsen. I likhet med det Entman beskriver om salience, 

själva produkten av interaktionen mellan texten och mottagaren, där de frames media 

väljer inte garanterar att påverka mottagaren på det sätt som var tänkt, skulle en 

kompletterande intervjustudie vara intressant. Fokus skulle då kunna vara hur mediernas 

skildringar uppfattas av den faktiska publiken men även hur förändringar skett gällande 

attityder. Även studier av de eventuella politiska effekter rörelsen kan ge skulle kunna 

lämna ett viktigt bidrag, något vi redan fått en antydan om i form av de olika lagförslag 

som lagts.  
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Bilaga 1 

Redogörelse för vår tematiseringsprocess 

Första 

tematisering 

Andra tematiseringen Tredje tematiseringen 

Hegemoni  

 

(Attribut som närmare 

karaktäriserar den 

hegemoniska mannen)  

 

Pojkar / män  

 

Broderskap 

(Övriga lagts till Vad 

betyder MeToo för män) 

Broderskap 

Skam  Skam  Skam 

Sociala medier  Drev   

Upprop  

 

(Dessa artiklar lades till 

bakgrundsinformation 

då det är uppropens röst 

och inte tidningens.) 

 

Skolan viktig Skolan 

”Pojkar är pojkar” 

 

MeToo-

manifestationer  

Organisering  

Revolution  

Förändring  

Revolution 

Förändring 

Vad betyder MeToo 

för kvinnor 

 

Systerskap 

Kraft  

Hopp 

Systerskap 

Kraft 

Hopp 
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Vad betyder MeToo 

för män 

 

Visa sig sårbar  

Var går gränsen?  

Manlig skuld  

Manligt ansvar  

Civilkurage  

 

Manligt ansvar 

 

 

Manlig skuld 

Näringsliv / 

arbetsliv  

 

Arbetsplatskultur  

Arbetsvillkor 

Anställningsvillkor  

Strategier  

Sexism  

Tystnadskultur  

Ledarskap 

Osynliggörande 

Machokultur 

Arbetsplatskultur Arbetsvillkor 

Anställningsvillkor 

Tystnadskultur 

Strategier 

Osynliggörande 

Machokultur 

Ledarskap  

Klass  

Bakgrund    

 Klass  
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Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  
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Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  
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