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Abstract 
Fatta - vilken kampanj! 

Den digitala samhällsutvecklingen de senaste decenniet har förändrat kommunikations-

landskapet och bidragit till att engagemang för samhällsfrågor antagit nya former. Detta har 

skapat nya sätt för individer att ta ställning i samhällspolitiska frågor och nya möjligheter för 

organisationer att mobilisera och engagera. Men engagemanget i sociala medier har 

ifrågasatts. De senaste årens forskning kring engagemang i sociala medier visar upp en 

dubbelsidig och tvetydig bild av vilken betydelse engagemanget i sociala medier kan ha för en 

aktör.  

 

Genom att genomföra en processtudie av hur aktören Fatta lyckats skapa stort engagemang i 

sociala medier och växt från framgångsrik kampanj till inflytelserik organisation, ämnar 

denna studie bidra till en djupare förståelse för vilken betydelse engagemang i sociala medier 

har för aktörer som eftersträvar samhällsförändring. Det empiriska materialet utgörs av en 

processbeskrivning som består av datainsamling från en mängd typer av data, observationer i 

digitala kanaler och intervjuer med människor som har koppling till Fatta.  

 

Studien visar att Fattas förflyttning möjliggjordes av att det fanns en social rörelse som Fatta 

med hjälp av sociala medier lyckades kroka i, nämligen den feministiska rörelsen. Den 

möjliggjordes också av den identitet de lyckades skapa kring Fatta samt av den 

uppmärksamhet de gavs utanför sociala medier som delvis kan härledas till det starka stöd och 

engagemang som fanns för Fatta sociala medier. Förutom att bekräfta tidigare forskning kring 

att sociala medier förenklar och möjliggör mobilisering och ger möjligheter till att snabbt 

agera, kan sociala medier ge aktörer som verkar för samhällsförändring symbolisk makt. 

Genom de människor som visade sitt stöd för Fatta beviljade de så väl fysiska resurser som 

tillträde till maktens korridorer där de kunde påverka beslutsfattare. 

 

Nyckelord: sociala medier, engagemang, samhällsengagemang, sociala rörelser, processtudie  
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1. Inledning 

 

1.1 En ny typ av samhällsengagemang 

Sociala medier har skapat nya möjligheter för individer att ta ställning i samhällspolitiska 

frågor och nya sätt för organisationer att mobilisera och engagera. Till exempel svämmade 

Facebook sommaren 2015 över av människor som lagt ett regnbågsfilter över sina profilbilder 

för att fira att USA lagstiftat om att tillåta samkönade äktenskap (Zolfagharifard, 2015).  I 

Sverige lyckades man på mindre än ett dygn få 11 000 personers stöd på Facebook för en 

manifestation mot rasistiska budskap i det offentliga rummet (Svenska Dagbladet, 2015). 

Ytterligare exempel finns, alla de som befunnit sig på internet under det senaste åren känner 

förmodligen till kampanjer som “Kony 2012”, “Ice bucket challenge”, #prataomdet och 

#BringBackOurGirls.  

Inom fältet för företagskommunikation prisas användandet av sociala medier och det påvisas 

att det gynnar företagens affärer (Zenou, 2012). Men för organisationer med mer politiska 

agendor tvistas det om vilken betydelse sociala medierna har. Å ena sidan har begreppet 

slacktivist, en sammanslagning av det engelska ordet “slacker” (slöfock) och activist 

(aktivist), allt oftare kommit att användas när engagemang på sociala medier diskuteras 

(Kristofferson, White & Peloza, 2013). Slacktivism är i sig inget nytt. Det kan till exempel 

innebära att ha på sig en politisk pin eller gilla en intresseorganisations Facebook-sida, men 

utan att bidra med något faktiskt stöd så som att donera tid eller pengar. Många forskare 

menar att sociala medier har gjort det lättare än någonsin att vara en slacktivist (Essig, 2014, 

Morozov, 2009). Sociala medier kan få flera miljoner människor till en Facebooksida men 

misslyckas i att ta engagemanget utanför Facebook och mobilisera människor för att uppnå en 

faktisk effekt (Gladwell, 2010). Studier visar också att den som gillat en sida på Facebook inte 

har större vilja att engagera sig mer, eller donera pengar till ändamålet, än någon som inte 

blivit exponerad för frågan alls (Kristofferson et al 2014). Morzov (2009) menar bland annat 

att sociala medier möjliggör ett snabbt och enkelt sätt för människor att ersätta ett 

engagemang som annars skulle kunna ta sig i uttryck på ett mer meningsfullt sätt. Han menar 

att den digitala aktivismen på exempelvis Facebook inte fungerar som ett startskott för vidare 

engagemang då aktivismen i sociala medier erbjuder alldeles för enkla sätt för människor att 

engagera sig, där människor endast behöver genomföra en handling i sociala medier och inte 
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tar engagemanget vidare (Morozov, 2009).  En organisation som problematiserat engagemang 

i sociala medier är UNICEF Sverige som med sin kampanj “Mer än bara likes” (2013) ville 

belysa att det inte går att köpa vaccin med en like och att det därför inte räddar några liv 

(Larsson, 2013). 

Å andra sidan finns det dem som menar att sociala medier har haft stor betydelse för 

samhälls- engagemanget. Shirky (2008) skriver i sin bok Here comes everybody: The power 

of organizing without organizations bland annat om hur sociala medier bidrar till att snabbt 

och effektivt förenkla engagemang och menar att; 

” We are living in the middle of a remarkable increase in our ability to share, to cooperate 

with one another, and to take collective action, all outside the framework of traditional 

institutions and organizations”(Shirky 2008, 20-21). 

Den tekniska utvecklingen har förändrat den moderna människans sätt att engagera sig i 

samhällsfrågor. Om det innan internet och web 2.0, som är själva grunden för sociala medier 

och som skapas och tillgängliggörs av användare av Internet (Kaplan & Haenlein, 2010), var 

vanligare med organisering som krävde formellt medlemskap och fysiskt deltagande har 

människor idag en mer lös och tillfällig relation till de organisationer som driver olika 

samhällsfrågor (Bennett, Breunig & Givens, 2008). Dahlgren (2009) menar att utvecklingen 

av det civila engagemanget går mot ett allt mer individualiserat engagemang för sakfrågor och 

att vi rör oss från ett kollektivt engagemang för politik. Bennett et al.,(2008) och Castells 

(2001) menar till och med att mer traditionella organisationsformer så som fackföreningar och 

politiska partier urholkas till att allt mer enbart vara tomma skal och att dagens 

samhällsmedborgare istället manifesterar sina åsikter genom mer lösa former av mobilisering. 

Aktioner uppstår på andra grunder än tidigare, och mer spontana och emotionella aktioner 

uppstår i relation till en särskild händelse. Att organisera sig i organisationer utan 

formalisering och byråkratisering har således blivit vanligare för den engagerade nutida 

människan (Bennett et al., 2008). Dahlgren (2009) menar att för denna nya typ av aktivism 

har sociala medier haft stor betydelse. Vilket också Bennett et al. (2008) påpekar och menar 

att det för att organisera människor i denna typ av lösa kontext krävs nätverk av en mer 

personlig och individuell karaktär samt verktyg för att snabbt sammanföra dessa utspridda 

nätverk.  
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1.2 Problemformulering 

Huruvida sociala medier kan spela roll för samhällsengagemang är alltså tudelat. Oavsett står 

det klart att allt fler organisationer och aktörer som arbetar för samhällsförändring etablerar 

sin närvaro i sociala medier och att de flesta organisationer har en relativt stark tilltro till 

sociala mediers påverkan på civilt engagemang och kollektivt agerande (Obar et al., 2012; 

Obar 2014). Engagemang för samhällsfrågor har antagit nya former i vår digitaliserade 

samtid. Sociala medier har skapat nya möjligheter för individer att ta ställning i 

samhällspolitiska frågor och nya sätt för organisationer att mobilisera och engagera.  

Frågan är alltså inte vad som skapar engagemang i sociala medier utan vilken betydelse det 

engagemang som kan skapas i sociala medier har för att driva en aktörs frågor. Det är 

fortfarande relativt okänt, framförallt i en svensk kontext, vilken inverkan engagemang i 

sociala medier har när det kommer till att påverka opinionen, debatten och i slutändan 

politiska beslut. Få studier finns där de enskilda aktörernas framgångar sätts i relation till 

engagemang i sociala medier. Vad spelar en eller tusentals “likes” egentligen för roll för en 

enskild aktör? 

Många forskare efterfrågar därför fler empiriska undersökningar för att komplettera den 

motsägelsefulla forskningen kring ämnet sociala medier och engagemang (Morozov, 2009, 

Kristofferson et al., 2013). Genom att använda ett kvalitativt angreppssätt där en aktör satts i 

fokus för studien ämnar denna studie bidra med en djupare förståelse och mer nyanserad bild 

av betydelsen av engagemang i sociala medier. Förståelsen är inte bara relevant för de 

enskilda aktörer som arbetar med samhällspolitiska frågor. Det är också relevant för alla 

aktörer som är intresserade av att förstå vad den relation och integration som skapas i sociala 

medier också kan omsättas till. Vår studie är därför relevant för fältet 

marknadskommunikation och för alla de aktörer som valt att använda sociala medier i sin 

marknadsföring. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom att genomföra en processtudie av en enskild aktör som 

verkat för samhällsförändring och använt sociala medier i detta arbete, bidra med en djupare 

förståelse för vilken betydelse engagemang i sociala medier har för aktörer som eftersträvar 

samhällsförändring.  

 

 

1.4 Frågeställning 

Hur gick det till när Fatta växte från kampanj till organisation? 
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2. Tidigare forskning och teoretiskt 

ramverk 

Detta avsnitt ger en inblick i tidigare forskning inom det valda ämnesområdet och en 

presentation av det teoretiska ramverket. Litteraturgenomgången har bidragit till att förstå 

vad tidigare forskning visat intresse för och vad den hittills åstadkommit. Vilket givit en 

indikation på vart ett bidrag skulle kunna lämnas. I denna genomgång fann vi att många 

studier fokuserats på vad som driver människor att engagera sig i sociala medier och sociala 

mediers inverkan på formandet och skapandet av sociala rörelser, men att färre handlar om 

vilket genomslag detta faktiskt får för den enskilda samhällsaktören.  

 

2.1 Tidigare forskning 

För att förstå vilken roll engagemang sociala medier spelar för aktörer som eftersträvar 

samhällsförändring, har denna studie samlat tidigare forskning kring sociala mediers roll för 

aktörer som verkat i relation till sociala rörelser. I snart 20 år har intresseorganisationer och 

andra samhällsaktörer använt internet i hopp om att uppnå organisatoriska mål, och 

forskningen kring detta har ungefär lika många år på nacken. Det finns en hel del forskning 

som pekar mot att internet underlättar för framväxten av sociala rörelser (Atton, 2003; Ayres, 

1999; Castells, 2001).  Den mer samtida forskningen lyfter också sociala mediers betydelse 

för framväxten av sociala rörelser (Bennett, 2008; Bennett, Segerberg, 2012; Petray, 2011; 

Schwartz, 2011). Harlow (2011) har i sin forskning hittat belägg för att sociala medier spelar 

en allt större roll i bildandet av sociala rörelser. Harlow (2011) undersökte hur två 

facebooksidor i Guatemala utgjorde inte bara startskottet för den nationella proteströrelserna 

utan även navet för den sociala rörelsen. Vidare undersökte Jonathan Obar et al., (2012 & 

2014) hur intresseorganisationer i USA och Kanada använder och förhåller sig till sociala 

medier som verktyg för att underlätta civilt engagemang och kollektivt agerande. De flesta 

forskare är dock försiktiga och menar att sociala medier inte ensamt kan ta åt sig äran för det 

senaste decenniets sociala rörelser. De allra flesta menar att sociala medier är mer att betrakta 

som ett verktyg bland andra och att de inte ensamma kan få ta åt sig äran för framväxten av 

det senaste deceniernas sociala rörelser (Christensen, 2012). Vitak et al., (2011) och Mano 

(2013) menar att sociala medier istället kan fungera som ett komplement till de mer 
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traditionella formerna av engagemang. De menar att engagemang online både kompletterar 

och förstärker engagemang som sker utanför sociala medier och internet, både när det gäller 

politiskt engagemang och engagemang för välgörande ändamål och samhällsfrågor. 

 

Disciplinen kring vad som skapar och förstärker sociala rörelser är tvärvetenskaplig inom 

samhällsvetenskaperna och har angripits från flera olika håll. Det finns en hel del studier idag 

som använt sig av traditionella social movement-teorier när de studerat sociala rörelser i 

onlinemiljöer. Hara, Huang (2013), Hess, Breyman, Campbell, Martin (2008) och Sawyer, 

Tapia (2007) menar att den samtida forskningen kring sociala rörelser i en digital miljö 

framför allt utgår ifrån resource mobilization theory, framing theories, political process 

theory, and new social movement theory (NSM).   

 

I studier liknande det ovan nämnda har NSM-teori varit en av de mest applicerade teorierna 

för att bidra till förståelsen för hur och varför människor mobiliserar sig i ett digitaliserat 

samhälle (Hsu, 2003; Pudrovska, Ferree, 2004; Wall, 2007)  

2.2 New Social Movement theory 

Med vågen av sociala rörelser under 1960-talet kom också en våg av forskning kring social 

mobilisering och sociala rörelser. Gemensamt för teorierna som etablerade sig i det post- 

industriella väst är att teorierna söker svar på varför människor mobiliserar sig, i vilken form 

social mobilisering kommer till uttryck och vilken typ av potentiell politisk eller social 

påverkan de kan tänkas få i dagens samhällen (Jenkins, 1983). En organisation är en aktör 

som är en del av en social rörelse. I teorierna som behandlar sociala rörelser består en rörelse 

av många aktörer som tillsammans bildar en större helhet. 

"… en social rörelse är ett slags organiserat (…) kollektivt handlande, vars aktörer delar 

vissa grundläggande föreställningar om omvärlden, känner solidaritet med varandra och 

befinner sig i konflikt med det etablerade systemet inom det område där de verkar och framför 

sina protester. För att räknas som social rörelse krävs att protesthandlingarna och den 

kollektiva identiteten som rörelsen etablerar uppvisar en viss varaktighet över tid." (Jamison, 

Wettergren 2006, 56) 

 

En social rörelse kan alltså beskrivas som en grupp människor eller organisationer som utför 

en kollektiv handling med fokus på en specifik politisk eller social fråga. De verkar för att få 
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igenom, få bort eller stå emot sociala eller politiska förändringar. Det råder inte konsensus om 

vad begreppet “sociala rörelser” innefattar, men sociologen Mario Diani hävdar att de flesta 

definitionerna delar åtminstone tre gemensamma kriterier. För att kunna betecknas som en 

rörelse krävs för det första att det är bestående av informell interaktion mellan ett flertal 

individer, grupper eller organisationer. För det andra att det driver en politisk eller social fråga 

och för det tredje att det driver den tillsammans på grundval av en gemensam kollektiv 

identitet (Diani 1992).  Exempelvis så består miljörörelsen av många organisationer precis 

som fredsrörelsen och den feministiska rörelsen. Ofta får de enskilda organisationerna stå för 

specifika delar av rörelsen, men det går inte att hävda att en organisation utgör en rörelse. Det 

är de individer som deltar, och utgör den kollektiva gemenskapen kring en social fråga som är 

rörelsen. Dock kan det vara de olika organisationerna som möjliggör eller förkroppsligar 

rörelsen och genomför det arbete som är nödvändigt för att en social rörelse ska kunna 

överleva och nå framgång (Zald et al., 1966). 

 

NSM-teorierna uppkom som en förklaringsmodell till hur de post-industriella sociala 

rörelserna bildades och kom till uttryck jämfört med de tidigare rörelserna i början av 1900- 

talet. De tidiga sociala rörelserna var centrerade kring politisk organisering riktad mot 

ekonomiska och materiella missförhållanden, medan de nyare rörelserna istället fokuserat på 

sociala förhållanden och mänskliga rättigheter (Buechler, 1999). 

 

De flesta forskare är överens om att det inte går att prata om en NSM- teori (Buechler, 1999). 

Trots detta går det att se många gemensamma nämnare inom NSM. Fokus för forskningen 

ligger i att förstå kulturen kring rörelsen och den identitet och den relation till kultur, ideologi 

och politik som rörelsen har. Det största särdraget för teorin är att den ser sociala rörelser som 

framförallt kulturella och sociala och enbart sekundärt som politiska och ekonomiska. Nya 

sociala rörelser har oftast som mål att förända normer och kulturer inom det politiska systemet 

snarare än att rasera det rådande och ersätta det med något annat. De nya rörelserna är 

intresserade av att verka på gräsrotsnivå och föra talan för marginaliserade grupper i samhället 

snarare än att ta över makten. Det har ofta handlat om lika rättigheter, rätt att leva på det sätt 

man önskar och transformering av maktstrukturer och normer, som den feministiska rörelsen 

eller HBTQ rörelsen (Castells 2004). 

 

NSM-teoretiker menar att det som skiljer de “nya” rörelserna från de gamla är just att de 

istället för att fokusera på produktion och distribution av resurser fokuserar på sociala 
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relationer, symboler och identiteter. Teoretikerna menar också att en av de stora skillnaderna 

är att de samtida sociala rörelserna verkar inom det civila samhället och den kulturella sfären 

snarare än inom sektorer som finns institutionaliserade som påverkansorgan (Scott 1990). 

 

NSM-teoretiker ger även den variation av latenta och temporära nätverk som ofta ligger till 

grund för kollektivt agerande mer uppmärksamhet än andra teorier. Och menar att det är 

förlegat att anta att organisering i centraliserad och hierarkisk form är en förutsättning för 

framgångsrik mobilisering (Melucci 1989; Gusfield 1994; Mueller 1994). Många framhåller 

också att en stor skillnad mot föregående rörelser är att de tenderar att vara mer inriktade på 

ett område eller en sakfråga, så som fred eller abort. Många har ingen ideologisk anknytning 

och försöker heller inte bilda någon. Det krävs oftast inte samsyn i andra frågor för att aktörer 

inom rörelsen ska kunna samverka. Det samma gäller för målgruppen och de som engagerar 

sig i rörelsen. Om det i de äldre sociala rörelserna var centralt vilken klasstillhörighet en hade 

och vilken ideologi en sympatiserade med så har de samtida rörelserna en större tolerans för 

oliktänkande (Buechler 1995). 

 

NSM-teorierna problematiserar också hur kollektiva identiteter skapas i dag. Idag präglas inte 

samhället av självklara konflikterande grupper, det är heller inte självklart att en för att en 

tillhör en viss grupp automatiskt ska stå i konflikt med en annan grupp. Det är idag möjligt att 

vara vänsterorienterad politiskt och samtidigt vara rik, eller högerorienterad och fattig, man 

och feminist osv. NSM teoretikerna menar istället att dagens sociala rörelser skapar sin 

kollektiva identitet på grundval av annat än sådana klassiska grupptillhörigheter, och att 

skapandet av en kollektiv identitet idag därför kräver en annan typ av finess än tidigare (Hunt, 

Benford, och Snow 1994; Johnston, Larana, och Gusfield 1994; Melucci 1989).  

 

2.3 Sociala rörelsers dynamik - de fyra faserna 

Sociala rörelser växer och utvecklas om de skapas i en tid och på en plats som är gynnsam för 

rörelsen, dock kan rörelser ta olika form beroende på var i världen och vilket samhälle de 

skapas. Vår digitala samtid har exempelvis präglat sättet sociala rörelser kan skapas och växer 

idag (Christianssen, 2009). Det sägs att sociala rörelser inte vara för evigt, utan har en 

livscykel. Christianssen (2009) menar att sociala rörelser förenklat kan sägas genomgå fyra 

olika faser. Dessa faser är: Framväxt, sammanväxt, byråkratisering och avmattning. 
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Det första steget, framväxt, karaktäriseras i första hand av att det finns ett uttryckt missnöje 

med rådande sociala eller politiska förhållanden hos de potentiella deltagare i rörelsen. En 

person kan exempelvis uttrycka sitt missnöje i sociala medier, vilket i första hand är en 

individuell åtgärd som inte är kollektiv eller ses som strategisk. Vidare kan det finnas en ökad 

mediebevakning av negativa förhållanden eller impopulär politik som bidrar till den allmänna 

känslan av missnöje (Christianssen, 2009).  

 

Nästa steg, sammanväxten, är avgörande för att rörelsen ska ta sig vidare. I många fall 

passerar social oro eller missnöje utan att en utbredd mobilisering sker. Steg två kännetecknas 

dock av en tydligare känsla av missnöje från allt fler. Vid denna punkt framträder ledarskap 

och strategier för framgång arbetas fram. Det är i detta skede som massdemonstrationer 

förekommer och tydliga krav formuleras. I detta skede handlar det inte längre om 

slumpmässigt upprörda individer utan om ett kollektivt missnöje som samlats som en grupp 

(Christianssen, 2009). 

 

I det tredje steget tar rörelsen en mer organisatorisk form. I det byråkratiska steget har sociala 

rörelser nått viss framgång i att ha ökat medvetenheten i sådan utsträckning att en samordnad 

strategi för alla organisationer inom rörelsen är nödvändig. Sociala rörelser kan i detta skede 

inte längre bara förlita sig på massmöten eller inspirerande ledare för att nå sina mål; de måste 

involvera utbildade och trovärdiga personer och skapa en organisation. I denna fas är den 

politiska makten större än i de tidigare stadierna och rörelsen har mer tillgång till politiska 

eliter. Många rörelser tar sig inte förbi denna fas eftersom det är svårt för deltagarna att 

upprätthålla den känslomässiga upphetsningen och en fortsatt mobilisering kan bli alltför 

krävande för deltagarna. Därför blir organisering nödvändig för att missnöjet inte ska dö ut 

(Christianssen, 2009). 

 

Det sista steget, avmattning, kan tolkas som något negativt, men så behöver det enligt forskare 

inte vara. Sociala rörelser kan mattas av flera skäl och de talas om fem olika sätt de kan 

mattas av på, dessa är: Framgång, organisatoriska misslyckanden, borttryckning genom 

auktoriteter eller att den etableras i samhället (Christianssen, 2009). 

 

Sociala rörelsers dynamik och de fyra stegen menar Christianssen (2009) passar bra som ett 

analytiskt verktyg för att förstå hur kollektivt agerande och engagemang skapas och hur 

sociala rörelser påverkar samhället. Teorin om de fyra stegen i sociala rörelser erbjuder några 
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nyttiga insikter som rör vissa rörelser, samtidigt som den har vissa begränsningar. Några av 

begränsningarna är dess fokus på organisation och politik vilket leder till att sociala rörelser 

med klart definierade politiska klagomål och mål tenderar att passa bättre in i modellen. 

Precis som NSM teorierna ovan visar så uppstår även sociala rörelser som svar på kulturella 

och sociala frågor, där dessa steg kanske passar sämre in i dessa fyra utvecklingsstadier. Det 

är också viktigt att komma ihåg det faktum att i vårt digitala samhälle så kan vissa steg såsom 

det tredje steget - byråkratisering - tappa sin roll då det idag går att mötas i sociala medier och 

hålla glöden vid liv på ett annat sätt (Christianssen, 2009). 
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3. Metod 

 

I detta kapitel presenteras de metodologiska utgångspunkterna för uppsatsen. Nedan 

presenteras det vetenskapliga perspektiv som studien tar avstamp i samt de metodval som 

gjorts. Dels kommer valet av case till fallstudien redovisas och motiveras. Vidare kommer en 

redogörelse för hur och vilket empiriskt material som samlats in att sammanställas. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse för hur detta material bearbetats och analyserats samt de 

forskningsetiska frågor och svårigheter som uppkommit under processens gång. 

3.1 Vetenskapligt perspektiv 

Då syftet med denna studie är att med hjälp av en processtudie bidra med en djupare 

förståelse för vilken betydelse engagemang i sociala medier har för aktörer som eftersträvar 

samhällsförändring antar denna studie ett tolkande perspektiv (Bryman, 2011). Detta har 

guidat oss i valet av metoder för datainsamling och vilka teorier som varit relevanta för att 

belysa ämnet. Ämnet i denna studie kräver även en kritisk ansats med syfte att inte ta idéer 

och tankar för givna utan ständigt ifrågasätta. Med detta tolkande, kritiska, reflexiva 

förhållningssätt till den sociala verkligheten kan en förståelse bortom en deskriptiv nivå göras 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2005). I och med att vi ser engagemang i sociala medier 

som en social företeelse, en process som är skapad och upplevd av människor och därför 

också i ständig förändring kan också ett konstruktionistiskt synsätt sägas antas (Bryman, 

2011).  

 

Då vi valt att inta ett tolkande perspektiv i denna studie måste vi vara uppmärksamma på att 

våra egna erfarenheter och fördomar oundvikligen kommer spela roll för hur vi tolkar empirin 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Våra egna erfarenheter av caset som valts för studien har 

självklart format vår uppfattning och analys av det material vi samlat in. Vi var alla tre på 

något sätt delaktiga i den rörelse som aktören vi undersöker blev en del av åren 2013 - 2015. 

Vi tar alltså avstamp i ett område som är tidigare bekant för oss. Det har varit till hjälp när vi 

sökt information och hjälpt oss förstå och tolka den information vi fått ta del av. Detta har 

guidat oss i valet av teori och hjälpt oss i vår analys. Vi är också medvetna om att vår 

förförståelse kan ha påverkat den reflexiva objektiviteten, men har genom hela processen 
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strävat efter att medvetet reflektera över våra tolkningar och hur det påverkat resultaten i 

denna studie (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

I studien har empiri och teori påverkat varandra och på så vis väglett oss till undersökningens 

fokus. Vi har därmed pendlat mellan empiri och teori för att låta tolkning och reflektion av de 

olika delarna påverka varandra (Alvesson & Sköldberg 2008). I insamlingen av empiriskt 

material uppkom perspektiv som påverkade fokus för intervjuerna. Intervjuerna har i sin tur 

påverkat val av relevant teori och vice versa. Denna ansats gav oss möjligheten att bekanta 

oss med det empiriska materialet parallellt med valet av teori. På så vis kunde vi inledningsvis 

tolka empirin utan ett förutbestämt teoretiskt perspektiv och utifrån det bedöma vad som var 

relevant teoretiskt ramverk för studien.  

 

Vi har i och med vårt tolkande perspektiv studerat Fatta utifrån ett holistiskt synsätt och 

menar att helheten bidrar till något större än vad datan isolerat var för sig kunnat visa.  

 

3.2 Kvalitativ fallstudie som undersökningsdesign 

Mycket av den tidigare forskningen inom områden som rör engagemang och sociala medier 

har använt sig av kvantitativa metoder, så som experimentsituationer (Jeong, Lee, 2013; 

Kristofferson et al., 2013) och surveyundersökningar (Baek et a.l, 2011; Christensen, 2012; 

Mano, 2013; Vitak et al., 2011). Då denna studie ämnar skapa djupare förståelse för vilken 

betydelse engagemang i sociala medier har för de aktörer som eftersträvar samhällsförändring 

har vi istället valt att angripa frågeställningen med kvalitativ metod. 

 

Valet att utföra en fallstudie ger ytterligare möjligheter att djupdyka i ämnet. Fallstudier kan 

generera unik, kontextberoende kunskap, vilket är till stor fördel när relativt grundläggande, 

ny kunskap ska genereras (Eksell,Tellander 2014). Genom att göra en djupdykning i ett fall 

där sociala medier haft betydelse för hur engagemang mobiliserats är ambitionen att bidra 

med en djupare förståelse och mer nyanserad bild av betydelsen av engagemang i sociala 

medier. Att studera ett enskilt fall ger inte bara möjlighet till djupare analys och förståelse, 

utan öppnar även upp för möjligheter till teoretisk och analytisk utveckling som kan användas 

på framtida jämförande fall.  

 

 



 
 

17 

3.3 Processbeskrivningen - ett empiriskt narrativ  

Det empiriska materialet presenteras i form av en processbeskrivning. Vi har alltså valt att 

sammanställa datan i form av en berättelse, en tät beskrivning där samtliga data satts i relation 

till varandra och med hjälp av detta byggt ett narrativ kring den process som tog det valda 

undersökningsobjektet från kampanj till organisation (Bold, 2012 ). Denna strategi - att skapa 

narrativ kring sitt undersökningsobjekt och på flera sätt samla in data - bidrar till detaljerad, 

djup, och rik empiri (Bold, 2012). Att analysera hela berättelsen ger andra insikter än om vi 

analyserat datan var för sig, isolerat från varandra. En tät beskrivning går utöver blotta faktum 

och det som framträder på ytan. Den presenterar detaljer, kontext, känslor, och sociala 

relationer och lämpar sig därför bra för att kartlägga relativt outforskade områden (Ponterotto, 

2006). 

3.4 Val av fallstudieobjekt: Fatta 

För att få en djupare förståelse för vilken betydelse engagemang i sociala medier har för de 

aktörer som eftersträvar samhällsförändring valde vi att genomföra en processtudie över en 

enskild aktör som verkat för samhällsförändring och använt sociala medier i detta arbete. En 

aktör där människors engagemang i sociala medier även ledde till ett mer traditionellt 

engagemang såsom att närvara på demonstrationer vilket fått genomslag i opinionen.  

 

Fatta blev namnet på den kampanj som hade som mål att få allmänheten att fatta att sex 

handlar om samtycke och att politiker måste fatta beslut om att införa en samtyckeslag. 

Kampanjen startade 2013 av fyra unga, arga tjejer som efter den senaste tidens 

uppmärksammade våldtäktsdomar kände att debatter om våldtäkter och sexuellt våld började 

dra iväg och handla om fel saker. De ville få tillbaka fokus på förövarna och de normer som 

gör att de begår sexualbrott istället för att fokusera på offren. De ville uppmärksamma att 

våldtäktsmän inte är monster i mörka gränder utan oftast män vi känner och har en nära 

relation till. Kampanjen bestod i en debattartikel och en hip- hop låt (Fatta, 2015). 

 

Idag är Fatta en ideell förening som arbetar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och 

lagstiftning (Fatta, 2015). Det är hur denna resa såg ut och vilken roll sociala medier spelat för 

processen som denna uppsats kommer försöka reda ut. Studieenheten är begränsad genom tid 

och vi tittar på den process som Fatta gått igenom från starten år 2013 till den 27 juni, 2015. 
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Detta är alltså en enskild fallstudie som enbart tittar på en enhets (Fattas) utveckling från 

kampanj till organisation.  

3.5 Empiriskt material och datainsamling 

De empiriska materialet som samlats för studien utgör en blandning av olika typer av data. 

Dessa källor har hjälpt oss skapa processbeskrivningen av Fattas framväxt från kampanj till 

organisation. Att använda data som samlats in med hjälp av flera olika kvalitativa metoder ger 

en bredd, dels i skapandet av processbeskrivning, men även för att det ger en holistisk 

förståelse för Fattas framväxt (Snow, Trom, 2002 refererad i Hesse-Biber, 2014 ). Nedan 

presenteras data som använts i analysen och de tekniker som används för insamling, liksom en 

presentation av annan data som bidragit till vår empiriska förståelse för Fattas framväxt.  

 

Datan som använts i denna studie kommer dels från semi-strukturerade intervjuer med olika 

personer som har olika relationer till Fatta, samt från flera olika typer av dokument, texter och 

liknande, som varit visuellt, muntligt och skriftligt producerade av Fatta. Vi har även tittat på 

dokument, texter och liknande där Fatta varit omnämnda i någon form, men som inte haft 

fatta som avsändare.  

 

Anledningen att både intervjuer och dokumentära texter valdes är att intervjuer 

samproduceras mellan intervjuare och informant och blir en konstruktion genom tolkning och 

minne. Medan dokumentära texter är fasta ögonblicksbilder som visar och representerar just 

den tiden. Sammantaget bidrar båda dessa källor till att skapa en berättelse om hur Fatta 

växte. Det har givetvis varit omöjligt att hitta och följa upp allt som skildrar Fatta men under 

arbetets gång har vi samlat på oss en stor mängd data.  

3.6 Genomförande 

Studien inleddes med att vi gick igenom historiken i samtliga av Fattas egna digitala kanaler. 

Fatta har förutom den egna hemsidan, som var kampanjens första kommunikativa kanal 

(Fattas Podcast, 2014, 16 april) konton på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube, samt en 

podcast som Fatta själva producerar. Vi gick igenom samtliga uppdateringar på Fattas sociala 

medier från den första posten till och med den 27 juni 2015 då kartläggningen slutfördes, samt 

gick igenom hemsidan och lyssnade på första avsnittet av Fattas podcast. Hittades en händelse 
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som verkade haft betydelse för framväxten i sociala medier, scannades även internet av för att 

undersöka händelsens betydelse. Därefter fortsatte sökningen efter andra sekundära källor 

som också berört händelsen. Vidare tillfrågades även informanterna huruvida de ansåg att 

denna händelse varit av betydelse för Fattas utveckling från kampanj till organisation. På så 

sätt kunde vi avgöra om en händelse varit av vikt eller inte och vilken roll sociala medier 

spelat för den händelsen.  

 

För att begränsa urvalet har vi endast sparat och fokuserat på material kring viktiga 

tidpunkter. Vad som var viktiga tidpunkter utgjordes av centrala händelser i Fattas framväxt 

från kampanj till organisation som kunde säkerställas genom det som berättades av 

intervjupersonerna, och det som observerades i sociala medier och internet. Genom att 

använda denna procedur av källor som visade oss samma sak, så har det gett 

processbeskrivningen en ökad trovärdighet. Nedan (se tabell 2) presenteras en 

sammanfattning av de händelser som kom fram som avgörande för hur Fatta vuxit fram.   

 

3.6.1 Semistrukturerade djupintervjuer  

Intervjuer framhålls ofta som en av de mest framstående metoderna för att samla information 

om sociala rörelser aktiviteter och dess framväxt (Blee and Taylor, 2002). Semi-strukturerade 

intervjuer bygger på en intervjuguide som gör att intervjuaren styr samtalet men samtidigt kan 

bibehålla en viss grad av spontanitet och det finns en möjlighet att avvika och fånga ny 

information (Eksell,Tellander 2014)   

 

De semistrukturerade intervjuerna var viktiga för att få en bild av Fattas utveckling. Att få 

tillträde till de personer som varit involverade och engagerade i processen på olika sätt 

skapade en djupare förståelse för processen och den roll sociala medier spelat. Informanternas 

egna upplevelser och personliga erfarenheter av de ämnen som berörs vilket hade varit svårt 

att fånga med hjälp av en annan metod (Eksell,Tellander 2014).  

 

Totalt har fyra semistrukturerade djupintervjuer genomförts. Tre av intervjuerna hölls via 

Skype och en utfördes på Stockholms Universitet. Vid intervjuerna lades tonvikt kring Fattas 

framväxt. Intervjupersonerna uppmanades berätta sina egna berättelser om Fatta och ge sin 

syn på framväxten i relation till deras specialområde som de engagerat sig med inom Fatta  

(Se bifogad intervjuguide bilaga 2,3,4,5). Intervjuerna varade mellan 1- 2 timmar och 

spelades in med tillåtelse av intervjupersonerna. Anteckningar togs löpande under intervjun. 
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Därefter plockades vinjetter ut i syfte att användas i processbeskrivningen samt i vidare 

analyser. Intervjuerna genomfördes enligt nedanstående tabell där namn, relation till Fatta, 

datum och längd av intervju framgår.  

 

Tabell 1: Intervjupersoner      

Person  1: Anna Thomasson 2. Vanessa Marko 3. Elin Vestberg  4. Julia 

Söderblom  

Relation 

till Fatta 

Idag ordförande för 

Fatta. Rekryterades 

efter kampanjens 

lansering och är 

därmed en av de 

människor 

kampanjen lyckats 

engagera tidigt. 

Initiativtagare vars 

berättelse och 

perspektiv bidrog 

med information om 

kampanjens födelse, 

framväxt och 

förutsättningar för 

dessa.  

Sociala Medier 

- aktivist. 

Bidrog med 

insikter om 

Fattas 

användning av 

sociala medier. 

Aktivist i Fattas 

producent grupp. 

Bidrog med 

insikt i vad 

aktiva aktivister 

engagerat sig i 

utanför sociala 

medier.  

Datum 

och 

längd 

2 juli: 2h  6 juli: 1h 4 augusti: 1h 6 augusti: 1h 

 

Urvalet av intervjupersoner utgick från ambitionen att skapa en så bred bild av kampanjens 

framväxt som möjligt. Tillgänglighet under sommarmånaderna har dock varit avgörande för 

urvalet. För att få till intervjuer kontaktades dels intervjupersonerna genom våra personliga 

nätverk, men kontakt med intervjupersoner etablerades också genom en snöbollseffekt där en 

intervju ledde till en annan (Eksell & Tellander 2014). 

 

3.6.2 Sociala medier  

Den andra typen av empiriskt material som observerats och samlats är något som vi väljer att 

beskriva som dokumentära texter/bilder/filmer med mera, som finns tillgängliga i sociala 

medier. Skapandet av dessa dokumentära texter/bilder/filmer kommer dels från Fattas 

initiativtagare och deras aktiva aktivister inom kampanjen, men även från engagerade 

människor som bidragit till Fatta genom sociala medier. 
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De sociala medierna Fatta använder är Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Twitter 

används dock i något mindre skala (Intervju, Elin Vestberg, 4 augusti 2015). Facebook-sidan 

och Instagram-kontot valdes främst för att dessa är de konton i sociala medier där Fatta har 

flest följare. Facebook var Fattas första plattform i sociala medier medan Instagram-kontot 

och Twitter kontot startades först i februari 2014 vilket möjliggör intressanta jämförelser för 

att se framväxten från kampanj till organisation. Som digitala plattformar kompletterar de 

även varandra då utformningen av medierna möjliggör olika typer av dokumentära 

texter/bilder/filmer. 

 

Dessa medier används i synnerhet för att kommunicera med allmänheten, och är deras främsta 

kanaler för att komma i kontakt med allmänheten och de som följer Fattas arbete eller är 

engagerad i deras frågor. De delar och kommenterar nyheter och information kring ämnet. 

Samordnar och bjuda in till olika mobiliseringsverksamheter som demonstrationer, fester och 

konserter. Aktivister och intresserade erbjuds även i dessa kanaler, framförallt Instagram och 

Facebook, att själva interagera och vara med och skapa innehållet. På Facebook erbjuds 

möjligheten att skriva kommentarer ladda upp bilder. På Instagram och Twitter används så 

kallade hashtags för att samla bilder och bjuda in till interaktion med engagerade. Youtube 

används för att visa videomaterial, både sådant som Fatta själva, deras aktivister eller andra 

har skapat. Ofta finns klipp från medverkan i olika tv-kanaler eller event på Youtube, detta 

material länkas ofta till från andra sociala medier så som Facebook. Sociala medier har även 

varit den primära kanalen för Fattas interna kommunikation. Mycket av det interna arbetet 

med de som ingår i de olika aktivistgrupperna har enbart skett via grupper och chattar på 

Facebook (Intervju Elin Vestberg, 4 augusti 2015).  

 

I motsats till intervjuer, så erbjuder inlägg i sociala medier en ögonblicksbild i tiden som 

avslöjar åsikter och ståndpunkter så som de inträffade vid den tiden som inlägget skedde. 

Inlägg i sociala medier är därmed fri från de problem som kan uppkomma vid en intervju med 

att komma ihåg och minnas. Att studera t.ex. Facebook, Instagram och Twitter-inlägg ger en 

unik möjlighet att fånga Fattas händelser vid exakta tidpunkter. 

 

På Facebook har flöden av dokumentära texter/bilder/filmer observerats och från september 

2013 till 27 juni 2015. På Fattas Instagram observerades utöver dokumentära 

texter/bilder/filmer även en uppföljning av hashtags från kontotsstart i februari 2014 till 27 

juni 2015. Samma tidsram och tillvägagångssätt på Twitter med tillägg för observation av re-
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tweets (där andra delar ens inlägg) som är specifikt för just det mediet. På Youtube 

observerades innehållet i de upplagda filmklippen. Under observationen av samtliga sociala 

medier fördes anteckningar där exempelvis texters, bilders, eller filmers popularitet bland 

följare noterades.  

 

I analysen av de dokumentära texter/bilder/filmer som postades på Facebook, Instagram, 

Youtube och Twitter under de tidpunkterna som visas i nedan Tabell 2 togs en skärmdump. 

Även om inte händelsen fanns dokumenterad i alla Fattas sociala medier kanaler så valde vi 

att tolka den som relevant så länge majoriteten av kanaler hade uppmärksammat något kring 

den tidpunkten. Se exempelmaterial i bilaga 1. 

 

3.6.3 Annat material för empiriskförståelse  

Utöver egna digitala kanaler har data samlats från vad andra säger och skriver om Fatta. 

Nyhetsartiklar, övriga hemsidor kopplade till Fatta såsom Crossing Boarders, Femtastic, Män 

för jämställdhet och annan media som skildrar kampanjen. Genom att titta på vad andra 

skriver om Fatta möjliggjordes reflektion kring medias påverkan på Fatta samtidigt som det 

bidragit till en tätare beskrivning och bredare förståelse av Fattas framväxt. 

 

Nedan redogörs översiktligt tillvägagångssätt vid bearbetning av detta material. 

 

 

Tabell 2: Annat material för empiriskförståelse 

Källa Observationstid & Antal Tillvägagångssätt 

Podcast 1 podcast, 1 h Anteckningar fördes under 

inlyssningen som sedan 

diskuterades internt i 

forskningsgruppen för att sedan 

samköras med övriga källor i 

syfte att få fram de viktigaste 

händelserna i Tabell 2. 

Fattas hemsida Intensiv observation under 

1-2  juli 2014 med 

Anteckningar och en del 

skärmdumpar togs under 
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återbesök under perioden 

för studien. 

 

 

observation för att samköras mot 

övriga källor. 

Övriga hemsidor kopplade 

till Fatta: Crossing Boarders, 

Femtastic, Män för 

jämställdhet 

Samma tidsram som ovan. Samma tillvägagångssätt som 

ovan. 

Nyhetsartiklar, Pressklipp Intensiv genomgång 

mellan 1-2 juli.  

Med återbesök och 

ytterligare sökningar under 

perioden för studien. 

 

Artiklarna lästes och anteckningar 

togs för jämförelse med övriga 

källor. 

Internmaterial från Fatta:  

Verksamhetsberättelse. 

Detta material fick vi 

tillgång till när 

processbeskrivningen var 

färdigställd. 

 

Lästes igenom och jämfördes mot 

den processbeskrivning som 

skapats utifrån övriga källor. 
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4. Resultat & Analys 

I tabellen nedan presenteras de nyckelhändelser som genom ovan beskrivna tillvägagångsätt 

identifierats som viktiga för Fattas utveckling. Detta resultat ligger sedan till grund för 

processbeskrivningen i nästa kapitel. 

Tabell 3: Nyckelhändelser i Fattas utveckling  

Tidpunkt Nyckelhändelse 

14 maj 2013 Umeå Tingsrätt friar tre män för en misstänkt våldtäkt med en vinflaska.  

14 maj 2013 Nathalie Missaoui och Ida Östensson delar nyheten om domen på sina 

respektive Facebook-sidor. 

14 maj 2013 Nathalie Missaoui kontaktar Ida Östensson via Facebook och de 

bestämmer sig för att skapa ett debattinlägg. 

16 maj 2013 Nathalie Missaoui, Vanessa Marko, Isabel Sandblom och Ida Östensson 

träffas i Stockholm och planerar debattinlägget som ska bli en kampanj. 

30 maj 2013 Pressmeddelande om kampanjen går ut med information om att man samlar 

in berättelser om sexuellt våld.  

30 maj - 

augusti 2013 

ca 150 anonyma berättelser skickas in. 

9 september 

2013  

Kampanjen “Fatta” lanseras i form av en låt baserad på de 150 

berättelserna och en debattartikel i SVT Debatt.  

13 september 

2013 

Kampanjen har releasefest på Färgfabriken, Stockholm. 

18 september 

2013 

Hovrätten ändrar sin dom i fallet Flaskvåldtäkten och dömer en av de 

misstänkta. 

30 september Fattas Facebook-sida skapas 
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7 oktober 

2013 

Fatta anordnar sin första manifestation utanför Riksdagen med anledning 

av ny friande våldtäktsdom. 

6 november 

2013 

Fatta-smycket lanseras. 

16 november 

2013 

Folkpartiet på sitt landsmöte röstar för en samtyckeslagstiftning. 

januari 2014 Fatta har workshop för de aktivister som anslutit sig under hösten. 

Resulterar i konstituering av arbetsgrupper.  

januari 2014 Konton på Twitter och Instagram startas. 

18 januari 

2014 

Manifestation på Medborgarplatsen. 

24 januari 

2014  

Socialdemokraterna meddelar att de ändrat sig och vill utreda behovet av 

en samtyckeslag.  

24 januari 

2014 

Sverigedemokraterna meddelar att de ändrat sig och vill utreda behovet av 

en samtyckeslag.  

28 januari 

2014 

Moderaterna meddelar att de ändrat sig och vill utreda behovet av en 

samtyckeslag. Detta betyder att samtliga riksdagspartier nu är positiva till 

en utredning kring en samtyckeslag.  

21 februari 

2014 

Projektet Fatta Man tilldelas två miljoner kronor av Allmänna Arvsfonden.  

16 april 2014 Premiär för Fattas podcast. 

1 maj 2014 Fatta anställer sin första medarbetare. 

18 maj 2014 Lansering av kampanjen #fattatattoo 

3 juli 2014 Lansering av kampanjen #jagavsägermig i Almedalen. 
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7 juli 2014 Jonas Sjöstedt (v) tatuerar in Fatta-loggan.  

28 augusti 

2014 

Alliansen presenterar nya förslag på skärpta straff för sexualbrott samt att 

de beslutat att utreda möjligheterna till en samtyckeslagstiftning.  

oktober 2014 Fatta tar steget att bli en ideell organisation och bildar en styrelse.  

 

 

4.1 Analysstruktur 

Analysen i denna studie kan sägas vara byggd i tre steg. Det första steget av analys är själva 

processbeskrivningen. Processbeskrivningen är alltså ett resultat av en analys då den bygger 

på insamling av data som tolkats och tematiserats till nyckelhändelser (se Tabell 2). Vilket 

gav oss den röda tråden i de händelser som varit viktiga för Fattas utveckling. Denna narrativa 

tidslinje ligger sedan till grund för det andra steget i analysen där vi genom att applicera det 

teoretiska ramverkets identifierade nyckelkoncept. Det tredje och sista steget i analysen är vår 

diskussion där vi bygger vidare analysen kopplat till tidigare forskning inom området.  

 

4.2 Processbeskrivning av Fattas utveckling 

Processbeskrivningen utgör alltså resultatet för denna studie. Genom materialet som samlats 

in har en detaljerad bild av kampanjen kunnat formuleras. Vi har använt oss ovan redovisade 

data i syftet att beskriva vilka riktningar kampanjen tog och hur den växte och utvecklades. I 

den här delen kommer en mer utförlig och mer detaljerad bild av utvecklingen av Fatta 

beskrivas. Den processbeskrivning som presenteras här är som ovan nämnt ett resultat av en 

kommer sedan analyseras utifrån den valda teorin i nästkommande kapitel. 

4.2.1 Supervalåret 2013-2014 

Under det så kallade supervalåret hösten 2013 till och med september 2014 talades det en hel 

del feminism i den svenska samhällsdebatten. Efter det som har kommit att kallats den tredje 

vågens feminism under 1990-talet följde under början av 2000-talet vad som beskrivits som 

en “feministisk backlash” (Gustafsson, 2013, 24 september) med ökade löneklyftor, minskad 
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kvinnlig representation i maktpositioner och mer konservativa ideal (Kärnborg, 2013, 8 mars). 

Under valåret 2013/2014 kunde dock konstateras att pendeln svängt och banat väg för en “ny 

feministisk våg”, eller en “fjärde vågens feminism” (Gustafsson, 2014, 2 februari), (Bratt, 

2011, 30 mars), (Dinamarca & Sjöstedt, 2013, 11 november). Efter två mandatperioder med 

alliansregering i Sverige rustade de rödgröna partierna för regeringsskifte. Vänsterpartiet 

lanserade till och med en kampanj med namnet ”Den nya feministiska vågen” under hösten, 

där de pekade ut kvinnor som de som förlorat mest på alliansens politik med osäkra jobb och 

sämre hälsa (Vänsterpartiet, 2013). 

 

4.2.2 Startskottet för Fatta - Flaskvåldtäkten i Umeå  

Den 14 maj 2013 friar Umeå Tingsrätt tre män för en misstänkt våldtäkt där en vinflaska förts 

in i en flickas underliv. Domen blir startskottet för en stor debatt kring sexuellt samtycke och 

blir den sammanförande kraften för initiativtagarna till det som snart kommer att bli 

kampanjen Fatta. Både övergreppet och domen återges detaljerat i medierna och väcker starka 

reaktioner. I ett förhör med den målsägande flickan berättar hon exempelvis att hon försökt 

blockera vinflaskan genom att knipa ihop med benen, men att männen varit hårdhänta. Umeå 

tingsrätt skriver i sin dom att detta rimligtvis tyder på att hon inte vill att flaskan ska 

användas, men påpekar att det inte är ställt bortom allt tvivel att killarna kunnat uppfatta det 

som ett tecken på blygsel. Rättsexperter riktar stark kritik mot domen, kallar den "ett svek 

från vuxenvärlden" och kräver en förändrad lagstiftning kring våldtäkter (Sigfeldt, 2013, 18 

september). 

 

Ida Östenson och Nathalie Missauoi är båda från Umeå. De känner inte varandra så väl men 

är vänner på Facebook. Båda två delar via Facebook nyheten om den friande domen i målet 

med den så kallade ”flaskvåldtäkten”, och kritiserar upprört domens utfall. Missauoi 

uppmärksammar detta och tar kontakt med Östensson. De börjar chatta på Facebook och enas 

kring att något måste göras. Östensson har en idé om att de tillsammans ska skriva en 

debattartikel och en låt. Kanske en artikel som rappas, i likhet med låten “Ett Brev” från 2003 

som artisten Timbuktu skrivit till dåvarande stadsminister Göran Persson (Fatta Podcast, 16 

april 2014). 

 

Männen som åtalats för flaskvåldtäkten hade annan etnisk bakgrund än svensk och debatten 

kring domen börjar snart handla om invandringspolitik och etnicitet istället för det övergrepp 

som begåtts. Östensson och Missaoui är överens om att de vill få debatten att styra tillbaka in 
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på frågan om sexuellt våld och hur rättsväsendet hanterat fallet. Istället för etnicitet vill de 

uppmärksamma den mansnorm som är grund till att män våldtar kvinnor, och att statistiken 

visar att de flesta våldtäkter faktiskt sker i svenska hem mellan människor i en nära relation 

(Fatta Podcast, 16 april 2014). 

 

4.2.3 Första mötet och pressmeddelandet 

Ida Östensson är ordförande för Crossing Boarders, en stiftelse som arbetar med 

jämställdhetsfrågor. Nathalie Missauoi är en relativt välkänd hip hop-artist och en del av det 

kvinnliga musikkollektivet Femtastic. Tillsammans med Vanessa Marko, ordförande i 

Femtasitc och Isabel Sandblom (mer känd under artistnamnet Syster Sol), ytterligare en artist 

i kollektivet, stämmer de träff den 16 maj på en uteservering vid Medborgarplatsen i 

Stockholm (Fatta Podcast, 16 april 2014). 

 

De presenterar sig för varandra och det visar sig att alla fyra har egna erfarenheter av sexuellt 

våld eller sex som inte skett på deras egna villkor. De delar med sig av sina egna upplevelser 

till varandra och kommer fram till att fler sådana här berättelser behöver komma fram. De 

beslutar att låta samla in människors berättelser om när de varit om sex som inte skett på deras 

villkor. Östensson gör slag i saken direkt och skriver ett pressmeddelande där de uppmanar 

allmänheten att skicka in anonyma berättelser via Crossing Boarders hemsida. 

Pressmeddelandet går ut bara två veckor efter att domen i målet med flaskvåldäkten 

offentliggjorts, och plockas upp av flera nationella medier. Fatta hade vid den tidpunkten 

varken ett namn eller några egna kanaler i sociala medier utan använde de två 

organisationernas redan existerande plattformar för att marknadsföra kampanjen. Efter bara 

några timmar har 30 berättelser kommit in i den digitala brevlådan på Crossing Boarders 

hemsida. “Det var som att lyfta på ett lock...” (Ida Östensson, Fatta Podcast, 16 april 2014).    

 

Under sommaren 2013 hade över 150 berättelser skickats in. Berättelserna skulle utgöra 

inspiration och material till den låt Nathalie Missaoui och Isabel Sandblom skulle skriva, och 

blev även utgångspunkten för kampanjens första debattartikel. De var överens om att 

kampanjen måste slå stort, på bred front. Eftersom sexuellt våld sker överallt var målet att nå 

ut till så många som möjligt. I Fatta-poddens första avsnitt berättar initiativtagarna Östenson 

och Marko hur de medvetet valde att kombinera en klassisk debattartikel med en låt eftersom 

de både ville nå ut till de som följer traditionella medier och de som snarare tar till sig 

budskap genom att konsumera kultur (Fatta Podcast, 16 april 2014). 
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I artikeln ställdes två krav som var detsamma som Fatta-kampanjens mål: att få människor att 

fundera över normer och fatta att sex handlar om samtycke. Och att få politiker att fatta beslut 

och lagstifta så att ingen som våldtar går fri. De fick en mängd människor med olika politiska 

åsikter, kön, etnicitet och yrkeskategori att ställa sig bakom artikeln. Bland de som skrev 

under fanns Sissela Nordling Blanco, talesperson för Feministiskt initiativ, Madeleine 

Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, Tomas Wetterberg, ordförande för Män för 

Jämställdhet, Linda Nordlund, ordförande LUF, Zandra Kanakaris, Verksamhetschef 1000 

Möjligheter, Behrang Miri, rappare och samhällsdebattör, Nasteho Osman, artist och 

projektledare för ICE COLD, Saga Berlin, fotograf och vd för Niceguzz AB, Aissa Diene, DJ, 

Frida Karlson, Niklas Berg och Danial Namousi Crossing Boarders (Östensson et. al, 2013, 9 

september). 

 

4.2.4 Kampanjen lanseras 

Den 9 september lanseras kampanjen Fatta med publicering av debattartikeln i SVT Debatt 

och släpp av den låt och musikvideo som skapats. Ingressen till debattartikeln löd: 

“ ...Ingen föds till våldtäktsman. Men samhället skapar våldtäktsmän och samhället kan också 

förhindra detta. Fokus i debatten måste vara på dem som står för 98 procent av dagens 

våldtäkter: männen. Alla oavsett kön har ett gemensamt ansvar för att vi ska få bukt med det 

sexualiserade våldet. Vi vill se en lag där brist på samtycke utgör definitionen av en våldtäkt – 

den som blivit utsatt för våldtäkt ska inte behöva motbevisa orimliga påståenden...” 

(Östensson et. al, 2013, 9 september). 

 

Ursprungstanken var alltså att låten och debattartikeln skulle utgöra Fatta-kampanjen, och 

alltså bli Femtastics och Crossing Boardes bidrag i debatten som rådde kring sexuellt våld. 

Samma vecka som låten och debattartikeln publicerades anordnades en releasefest på 

Färgfabriken i Stockholm för att lansera kampanjen till en bredare publik. På schemat för 

kvällen stod paneldiskussioner kring frågan om samtycke, live-framträdande av låten och 

klubb (Fatta, 2013). 

 

Intresset för klubben blir enormt. Människor hör av sig och vill bidra med allt från att måla 

naglar till att bygga upp en skateramp utanför. Marko som är ansvarig för underhållningsbiten 

blir nedringd. Det är ett extremt tryck för att få komma in och efter första halvtimmen är 

klubben full. Inte ens de artister som ska uppträda kommer in. Man kör underhållning i kön 
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och Syster Sol går ut och sjunger live för de som inte kommer in. Trots den kaosartade 

stämningen blir kvällen uppskattad och präglas av en fantastisk stämning enligt 

initiativtagarna själva (Fatta Podcast, 16 april 2014). 

 

4.2.5 Kampanjen är slut, men Fatta trappar upp 

Artikeln och låten var alltså vad som skulle utgöra Fatta-kampanjen. Det var tänkt som ett 

inlägg i debatten som skulle ”sluta” här. Men intresset för Fatta bara ökar. Både nationell 

media och nischade hip hop- och graffititidningar vill intervjua initiativtagarna. Samtidigt 

väller förfrågningar in om hur man som privatperson kan engagera sig i kampanjen. För att ta 

tillvara på engagemanget samlar Östensson och Marko i september alla intresserade aktivister 

till ett stormöte. Man annonserar också efter en praktikant (Fatta, 2013) som kan organisera 

aktivisterna och Anna Thomasson rekryteras. Hon kände till Östensson sedan tidigare och 

hade jobbat tillsammans med Marko vilket gjorde att hon via sociala medier kunnat följa 

lanseringen och utvecklingen av Fatta från start (Intervju Anna Thomasson, 2 juli 2015).     

 

4.2.6 Hovrätten ändrar sin dom 

Hösten 2013 blir intensiv och intresset kring Fatta-kampanjen håller i sig. Initiativtagarna gör 

en mängd intervjuer och bjuds in till debatter och paneler i Tv och radio som rör sexullt våld 

och samtycke.  

 

Den friande domen i målet med flaskvåldtäkten omprövas under hösten i Hovrätten som 

dömer en av männen. Den 18 september skriver Fatta på sin hemsida: ”Den tidigare friande 

domen i Tingsrätten ändrades idag i Hovrätten. Det var av frustrationen över denna friande 

dom som kampanjen FATTA startades. Lagar och fällande domar skapar normer. Tack 

Hovrätten för att ni #FATTA’!” (Fatta, 2013). 

 

4.2.7 Ny friande våldtäktsdom - Fatta anordnar sin första manifestation 

I slutet av september 2013 blir samtyckesfrågan åter aktuell när sex tonårspojkar som tidigare 

dömts för en gruppvåldtäkt på en 15-årig flicka i Tensta i Stockholm frias av Hovrätten (TT, 

2013). Domen väcker starka reaktioner och debatteras såväl politiskt som inom rättsväsendet 

(Åkerman, 2013, 30 september). Straffrättsprofessorn Madeleine Leijonhufvud vill införa 

krav på samtycke för sex i lagen, men Advokatsamfundet säger nej (Tuvhag, 2013, 29 

september). Gunvor G Ericson, gruppledare och jämställdhetspolitisk talesperson för 

Miljöpartiet lämnar i oktober in en motion med krav på att ett samtyckeskrav införs i 
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brottsbalken (Secher, 2013, 20 november). 

 

Fatta går samman med ett tjugotal organisationer och andra etablerade aktörer inom den 

feministiska rörelsen och kräver ett haverimöte med justitieminister Beatrice Ask (Sveriges 

Kvinnolobby, 2013), (Swahn, 2013, 4 oktober). Bara några dagar efter att domen 

offentliggjorts bjuds Östensson in till SVT Gomorron Sverige för att kommentera fallet och 

berättar att Fatta nu planerar en manifestation. Den 7 oktober anordnar Fatta sin första 

manifestation utanför Riksdagen som kommer att bli viktig en milstolpe för Fatta enligt 

initiativtagarna (Intervju, Vanessa Marko, 6 juli, 2015). ”I dag ger vi dem inget val. Här är 

mötet som inte går att ställa in.”, skriver Fatta i en debattartikel i tidningen Feministiskt 

perspektiv (Marko & Östensson, 2013, 7 oktober). 

 

Manifestationen pågår i sex timmar och har ett späckat schema där politiska tal varvas med 

diverse kulturella uttryck på scen. Talarlistan är lång och sträcker sig över den politiska 

blockgränsen. Här finns straffrättsprofessorn Madeleine Leijonhufvud, representanter från en 

mängd kvinnoorganisationer, och företrädare för Fi, V, Fp och LUF. Mellan talen och 

framträdandena läser poeten Athena Farrokhzad upp de berättelser om sexuellt våld som 

samlats in för Fatta-kampanjen. Berättelserna lämnas också över till regeringen i skriftlig 

form tillsammans med Fatta-videon och ett politiskt samtal från releasefesten den 13 

september (Fatta, 2013) Fatta lämnar dessutom över en namninsamling till justitieminister 

Beatrice Asks stabschef Karin Sedvall med drygt 80 000 namn som kräver att det 

uppmärksammade våldtäktsmålet tas till högsta domstol (Marko & Östensson, 2013, 7 

oktober). 

 

Fatta har vid det här laget omkring 2000 följare på Facebook men lyckas få 2 400 personer att 

visa sitt stöd för manifestationens Facebook-event. Flera stora medier är på plats för att 

bevaka manifestationen tillsammans med ca 200 deltagare (Feministiskt Perspektiv, 2013, 8 

oktober). 

 

4.2.8 Fler uppmärksammade fall av sexuella övergrepp under hösten  

Frågan kring sexuellt våld hamnar fortsatt högt på agendan både i medierna och för den 

feministiska rörelsen även senare under hösten 2013. Östensson bjöds åter in till SVT- 

Godmorron Sverige för att kommentera ett nytt fall (Östensson, 2013, 2 oktober). I november 

uppmärksammas ytterligare ett fall, där en man misstänks ha våldtagit sin 17-åriga 
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fosterdotter. Många upprörs över att mannen friats i tingsrätten genom att hävda att de spår av 

hans sperma som funnits i flickans underliv kommit från ett papper han använt då han 

“erektionstränat” i badrummet. Mannen hävdade således att flickan själv skulle tagit pappret 

och fört upp det i sitt underliv att sätta dit honom (Brandel, 2013, 4 november). När fallet går 

vidare till hovrätten går ett tiotal jämställdhetsorganisationer samman, skriver ett brev till 

dåvarande justitieminister Beatrice Ask där de åter påminner om det haverimöte de krävt. De 

håller också en manifestation utanför Svea hovrätt där Fatta är med som medarrangör 

(Bäckström, 2013, 4 oktober).   

 

Även den kulturella sidan i Fatta-kampanjen utvecklas under hösten. Flera nya ambassadörer 

och artister ansluter sig till kampanjen. Fatta-låten utses också till årets hip hop-låt av 

Rockfotos musikmagasin Hymn. Vesna Prekopic, skribent på Hymn motiverar: 

 

”Det här är inte bara en av årets bästa och viktigaste låtar. Det är en rörelse, ett feministiskt 

statement. 2013 var året när många fick nog av det svenska rättsväsendet som gång på gång 

tycktes nedvärdera och skuldbelägga tjejers sexuella utsatthet. Femtastic och Crossing 

Boarders-gänget tyckte att politiker skulle FATTA att lagstiftningen behöver ses över och 

startade en kampanj och gjorde en låt för att skapa en medvetenhet om att sex och samtycke 

hör ihop.” (Prekopic, 2013, 12 december). 

 

I november är det premiär för Fatta-smycket som blir det första av en mängd populära 

designsamarbeten. Halsbandet produceras först endast i 100 exemplar och säljer slut på bara 

fem timmar (Fatta, 2013). Under december skickas med hjälp av en sponsor Fatta-smycken ut 

som en julklapp till alla partiledare (Pondus, 2013). 

 

4.2.9 ”Belinda-effekten” och den nya feministiska vågen 

Den 16 januari 2014 visas första delen av SVTs serie “Fittstim - min kamp”. Det här blir en 

avgörande milstolpe för den feministiska debatten 2014. I programmet tar journalisten 

Belinda Ohlsson temperaturen på feminismen i Sverige. Belinda är en av redaktörerna bakom 

den omtalade boken Fittstim från 1999, och var tongivande i den feministiska debatten under 

90-talet. Med frågor som “Har feminismen spårat ur?” och “Måste man säga hen, vifta med 

kvinnohatsflaggan när någon inte håller med och tycka att äktenskapet är en boja för att vara 

riktig feminist i dag?”, åkte Belinda runt i Sverige för att intervjua dagens feminister (SVT, 

2013). 

http://www.svd.se/av/tobias-brandel
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Första avsnittet sågs av nästan 600 000 tittare och väckte stor medial uppmärksamhet 

(Svedjetun, 2014, 17 januari), (Andersson, 2014, 16 januari). En storm av kritik sköljde över 

programmet (Hagström, 2014, 16 januari), (JMW, 2014), (Kärnborg, 2014, 17 januari) både i 

sociala medier, på bloggar och på tidningarnas debattsidor. 

 

4.2.10 Manifestationen på Medborgarplatsen nådde ut och förenade rörelsen 

Strax efter att första avsnittet av “Fittstim - min kamp” sänts höll Fatta en ny manifestation på 

Medborgarplatsen i Stockholm. Trots snöfall och minusgrader var uppslutningen var stor. 

Enligt Fatta spreds manifestationens Facebook-eventet till över 70 000 inbjudna personer, och 

mellan 3000 - 6000 personer uppskattades komma till Medborgarplatsen för att manifestera 

mot sexuellt våld för samtycke. Bland de som talade fanns representanter från 

intresseorganisationer, Feministiskt initiativ och Folkpartiet. TV4, Expressen, Aftonbladet 

och Ekot sände live under hela manifestationen. Minst 19 nationella och internationella 

medier rapporterade och manifestationen var huvudnyhet på både Rapport och TV4 

Nyheterna samma kväll. (Fatta, 2014). En av talarna på manifestationen var Gudrun 

Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ som också var en av dem som intervjuats i 

Belinda Ohlssons program och fått besvara frågan om feminismen spårat ur. I sitt tal anknöt 

Schyman till programmet: 

 

“Det är ingen feministisk urspårning utan snarare tvärtom, nu är det feminismens genombrott, 

nu kommer äntligen den tid som vi kommer att beskriva i historien som då det påbörjades, 

sade hon och fortsatte med att säga att historien kommer att se tillbaka den här tiden som då 

det skedde ett efterlängtat paradigmskifte: Den tid då vi gick ifrån att se på varandra som kön 

till att se på varandra som människor, då vi förstod att det är varje människas värde som 

gäller.” (Frank, 2014, 18 januari). 

 

Den 23 januari 2014, alltså exakt en vecka efter första avsnittet av Fittstim - min kamp sänts 

rapporterade Feministiskt initiativ på sin hemsida om att man under den senaste veckan fått en 

plötslig ökning med 2158 nya medlemmar. För ett parti som innan endast haft omkring 1560 

medlemmar var detta stort, men bara början (Feministiskt initiativ, 2014). Den 10 februari 

rapporterar tidskriften Fokus att Fi är det parti med mest aktiva följare (person som ”gillat”, 

delat eller kommenterat ett inlägg från sidan) på Facebook. Som förklaring pekade 

partiföreträdare på två jämställdhetsdebatter som inledde året. Debatten kring programmet 
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Fittstim – min kamp, och de två friande våldtäktsdomarna, där kravet på samtyckeslag åter 

hamnade i strålkastarljuset (Ölmedal, 2014, 10 februari). Även den feministiska 

kulturtidskriften Bang rapporterade om en rekordökning av nya prenumeranter under början 

av 2014. ”Belinda effekten” var ett faktum (Juggas, 2014, 5 mars). 

 

4.2.11 Politiska genomslag 

Fram till valet 2014 jobbar Fatta för att kravet på samtycke ska bli en valfråga. 

En dryg månad (16 november) efter att den första manifestationen hållits utanför Riksdagen 

får de sitt första stora politiska genomslag när Folkpartiet på sitt landsmöte röstar för en 

samtyckeslagstiftning. Ida har tidigare frågat alla riksdagspartier på Twitter hur de ställer sig 

till samtyckesfrågan och fick av Annie Lööf (c), Jonas Sjöstedt (v), Göran Hägglund (kd) och 

Åsa Romson (mp) svaret att deras partier är för. Med folkpartiets besked innebar det att fem 

av de åtta riksdagspartierna var på Fattas sida i debatten (Scher, 2013, 20 november). 

 

”Jag tycker det är skitgrymt att det nu är fem av åtta partier som är för. Att Folkpartiet gick ut 

från den borgerliga sidan på landsmötet tror jag har gjort att Centerpartiet och 

Kristdemokraterna kan stå på sig, vilket de inte har gjort innan trots att de länge varit för en 

lagändring. Det betyder också att Moderaterna nu står ensamma på den borgerliga sidan” 

kommenterade Ida Östensson i tidningen Feministiskt Perspektiv den 20 november 2013 

(Scher, 2013, 20 november). 

 

Nu börjar det märkas att Fatta fått genomslag och börjat påverka politiken. Under hösten 2013 

får Fatta träffa dåvarande jämställdhetsministern Maria Arnholm (FP) och Ida Östensson 

träffar tillsammans med flera andra aktörer Socialdemokraternas riksdagsgrupp för att 

diskutera samtyckesfrågan (Fattas verksamhetsberättelse, 2013-2014). I januari får de till sist 

även still stånd det haverimöte med Beatrice Ask som Fatta tillsammans med en mängd 

jämställdhetsorganisationer krävt (Sveriges Kvinnolobby 2013), (Scher, 2013, 20 november). 

I efterskalven av den stora demonstrationen på Medborgarplatsen går Socialdemokraterna den 

24 januari ut och meddelar att de vänt i samtyckesfrågan. 

 

”Vi vill att man ska se över sexualbrottslagstiftningen igen. Vi har naturligtvis tagit intryck av 

debatten. Och också av det nya politiska läget.” sa Morgan Johansson (S), ordförande i 

justitieutskottet till Sveriges Radio (Gustafsson, 2014, 24 januari).   
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Socialdemokraterna lägger även ett förslag i justitieutskottet om en ny parlamentarisk 

kommitté som ska se över frågan om samtycke. Senare samma dag meddelar 

Sverigedemokraterna att de stödjer förslaget. Det innebär att endast Moderaterna står fast vid 

sitt nej till en ändring av lagen (Gustafsson, 2014, 24 januari).  

Men det dröjer bara fyra dagar innan Beatrice Ask ger besked – Moderaterna har ändrat sig! 

”Det är befogat att tillsätta en utredning, det kommer vi att säga ja till. Jag tror att det 

Socialdemokraterna begär i sitt utkast är rimligt. De vill titta på hur det ser ut i andra länder, 

och de vill titta på samtycket igen” säger Beatrice Ask i Svenska Dagbladet den 28 januari 

2014 (Olsson, 2014, 28 januari).  

 

4.2.12 Kampanjen börjar allt mer övergå i organisation 

Våren 2014 fortsätter i högt tempo och den ursprungliga kampanjen börjar allt mer likna en 

organisation till sin form. Runt initiativtagarna finns sedan hösten en grupp aktivister. En av 

dessa är Elin Vestberg. Liksom Anna Thomasson har hon varit bekant med initiativtagarna 

och blev aktiv i Fatta efter att hon under hösten 2013 sett att Östensson annonserat efter folk 

som kunde hjälpa till via sitt privata Instagram-konto. Under en workshop i januari 2014 delas 

aktivisterna in i grupper med olika ansvarsområden (Intervju, Elin Vestberg, 4 augusti 2015). 

Elin blir en del av gruppen som jobbar med Fattas sociala medier och har huvudansvaret där 

tillsammans med Id. Under januari startar de ett konto på Twitter och byter sin hashtag från 

#FATTA till #FATTANU. 1 maj anställer Fatta sin första medarbetare i form av en 

projektledare till på 25 %. Det blir Anna Thomasson som gjort praktik på Fatta sen januari 

som rekryteras till tjänsten (Facebook, 2015) 

 

I februari 2014 tar Fatta emot utmärkelsen ”Årets original” på Sveriges största hiphop-gala 

Kingsize Galan (Fattas verksamhetsberättelse 2013-2014). Fler nya samarbeten med artister 

lanseras under våren. Man inleder även nya designsamarbeten som utökar utbudet av Fatta-

merch som säljs till förmån för Fatta. Man börjar också spela in en egen pod cast där gäster 

bjuds in för att prata samtycke vid sex i praktik och lagstiftning (Fatta, 2014) 

Frågan om sexuellt våld, hur rättsväsendet inte fungerar och om att ansvaret bör läggas på 

förövaren ägnas också ett eget avsnitt i SVTs nya humorserie Full Patte som visas på SVT 

Play under våren. SVTs webbserie “Full patte” med den feministiska komikern Bianca 

Kronlöf m.fl. gjorde succé och mottog 2014 TV-producenternas pris Ria i kategorin ”Årets 

bästa online-produktion” och Svenska Stand-up-galans pris för ”Bästa media” (SVT, 2015). 

Till avsnittet framförs en låt med namnet Fatta din position, skriven av seriens andra 
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huvudkaraktär, artisten Tiffany Kronlöf (Youtube, 2015) 

 

4.2.13 PR-kampanjen #fattatattoo når genomslag på bred front 

Våren 2014 präglas också av en framgångsrik PR-kampanj. Inför internationella kvinnodagen 

den 8 mars 2014 lade en tatueringsstudio med namnet Bläckbyrån Wga ut en bild på 

Instagram med Fatta-loggan. I bildtexten framgick att all vinst som gjordes den 8 mars skulle 

tillfalla Fatta (Fatta, 2014). En av Fattas aktivister kom då på idén att Fatta själva skulle göra 

så kallade gnuggisar (fejktatueringar) att sälja. 

 

Idén utvecklades till PR-kampanj i sociala medier under haschtagen #Fattatattoo. För att 

skapa spridning och engagemang sökte Fatta upp 100 lokala och nationell profiler med olika 

nätverk, och skickade ut gnuggisarna till dessa. Uppslutningen blev stor. Ministrar, MMA-

proffs, skådespelare, graffittimålare, aktivister, författare, modeller och 

organisationsföreträdare applicerade gnuggisen de fått och publicerade bilder på det i sociala 

medier (Asplund, 2014), (Wallroth, 2014), (Hegevall, 2014). Bara på Instagram har över 160 

bilder lagts upp under #Fattatattoo, även på Twitter under #fattanu, #fattatatto, var antalet 

bilder och tweets stort (Fatta, 2014). 

 

När Jonas Sjöstedt fick frågan av Västerbottens Folkblad om han skulle kunna tänka sig att 

tatuera in Fatta-loggan på riktigt lovade han att göra så om Ida Östensson frågade honom. Så 

det gjorde hon, och den 7 juli 2014 kunde Folkbladet rapportera att Sjöstedt låtit tatuera sig i 

Umeå (Stålhös, 2014, 7 juli). ”Det känns inte som att han gjorde det som en pr-grej, utan att 

det verkligen betydde mycket för honom. Jag tänker inte fråga några andra partiledare, men 

de är välkomna att göra det om de vill” kommenterade Ida Östensson i Aftenbladet (Habul, 

2014, 7 juni).  

 

4.2.14 Också andra aktörer i rörelsen växer under våren 

Parallellt med Fatta fortsätter även andra aktörer inom den feministiska rörelsen att växa 

under våren. Medlemsantalet i Feministiskt initiativ ökar lavinartat. Samtidigt ökar stödet för 

partiets främsta meningsmotståndare Sverigedemokraterna och båda partierna tar plats i 

Europaparlamentet efter valet den 25 maj (Valmyndigheten, 2014). DNs Ewa Stenberg 

beskrev Feministiskt initiativ som en riktig skräll, “Partiet har skjutit upp som en raket i 

opinionen sedan årsskiftet. De har burits både av en feministisk våg och av en antirasistisk.” 

(Stenberg, 2014, 25 maj). Partiet nådde dock inte över fyra procentspärren i riksdagsvalet, 
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men valdes in i tretton kommuner runt om i landet (Feministiskt initiativs 

verksamhetsberättelse 2014). Den 3 september 2013 rapporterade Feministiskt initiativ på sin 

hemsida att de sedan de lanserat sin medlemsvärvningskampanj i slutet av oktober 2013 ökat 

från 1500 till 20 000 vilket motsvarar en ökning om runt 1200 procent (Feministiskt initiativ, 

2014). 

 

4.2.15 Almedalen 2014 

Nästa stora politiska manifestation gör Fatta och Fatta Man tillsammans under 

almedalsveckan 2014. De håller i två seminarier och anordnar en manifestation i form av en 

ceremoni under namnet #jagavsägermig. Ceremonin inleds med att Östensson håller tal kring 

samtycke och rätten till sin egen kropp. Ceremonin gick sedan ut på att deltagarna fick 

avlägga en ed och i och med det avsäga sig de rättigheter som den nuvarande lagstiftningen 

ger möjlighet till. Eden löd: 

"Jag avsäger mig rätten till andras kroppar. I och med detta tar jag också på mig ansvaret att 

lyssna till deras kroppssignaler. Om de blir stilla och passiva, vänder sig bort, tvekar eller ger 

någon annan signal som tyder på att de kanske inte vill så tar jag på mig ansvaret att stanna 

upp, vänta och se om de tar egna initiativ, och om det är otydligt att fråga ”Hur är det? Vill du 

inte?” Jag tar på mig att inte ta deras villighet för given.". 

Efter talet gick en rad politiker, personer från civilsamhället, artister och komiker fram och 

avsade sig rättigheter. Samtliga texter som lästes upp eller fotades är baserade på verkliga 

domar där förövaren friats (Fatta, 2014). 

 

4.2.16 Fatta firar ett år och expanderar ännu mer 

Till sommaren 2014 har Fatta funnits i ett år. De har 40 395 följare på Facebook, 8574 följare 

på Instagram och Twitterkontot följs av 2064 personer (Fattas verksamhetsberättelse, 2013-

2014). 

 

Drygt två veckor till valet presenterar Alliansregeringen nya förslag på skärpta straff för grova 

våldsbrott. Bland förslagen finns införande av skärpta straff för våldtäkter, samt en utredning 

av möjligheterna till en samtyckeslagstiftning (Friberg, 2014, 28 augusti). Ett par månader 

efter valet publicerar Fatta tillsammans med Madeleine Leijonhufvud och Karin Svensson, 

Ordförande ROKS, en debattartikel i SVT Debatt för att skapa nytt tryck kring 
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lagstiftningsfrågan. I artikeln konstaterar de att Fatta på ett år lyckats växa från en kampanj 

till en rörelse, lyckats skapa stor debatt och fått många anhängare, men att det trots allt 

fortfarande endast rör sig om ställningstaganden och politiska utspel. ” … vi är oroliga för att 

den principiellt avgörande frågan, om en normerande lagstiftning som tydligt markerar varje 

individs rätt till sexuellt självbestämmande, återigen ska läggas på is”, skriver dem 

(Östensson, 2014, 3 november). 

 

Nu börjar Fatta utveckla nya projekt inom projektet. Ett av dessa är Fatta Skate där 

skateboardåkare i Sverige visar sitt stöd till Fatta. Senare startas Fatta Dans som är ett initiativ 

där man vill samla berättelser från dansvärlden och göra dans av berättelserna. Man lanserar 

också en ny kampanj med namnet Fokus på förövaren. Fatta har sedan starten medvetet valt 

att fokusera på förövaren istället för offret och belyser detta extra genom att i kampanjen 

vända på vanliga resonemang som exempelvis “Allt fler tjejer blir våldtagna!- nej, allt fler 

killar våldtar!”. I oktober 2014 tar Fatta steget att bli en ideell organisation och bildar en 

styrelse med Anna Thomasson som ordförande. ”Tanken när Fatta startade var att det enbart 

skulle vara en kampanj, men efter lansering blev det tydligt att behovet av Fatta:s existens var 

större än att sluta i en kampanj.”, skriver Fatta i sin verksamhetsberättelse i november 2014. 

 

4.2.17 Männen kommer in i bilden 

I oktober 2013 blev organisationen Män för jämställdhet ny samarbetspartner till Fatta. Att få 

med sig killar i kampanjen är något initiativtagarna menar har varit viktigt för Fatta sedan 

starten (Marko, Fattas Podcast, 2014). Den 18 november 2013 annonserar Fatta för första 

gången på Facebook att man nu även är ute efter killarnas berättelser. Det här blir starten för 

Fatta Man, ett projekt som ska fånga upp mäns erfarenheter och arbeta kring att 

problematisera och förändra mansnormen eftersom 98 % av alla våldtäkter enligt 

Brottsförebyggande rådet begås av män (Fattas verksamhetsberättelse 2013-2014). Gensvaret 

här blir dock inte alls lika massivt som när man bad om offrens berättelser. Under juni och juli 

2014 försöker Fatta och Fatta Man återigen samla in mäns berättelser. De vill få in mäns 

erfarenheter av att begå sexuella övergrepp. Berättelserna ska på samma sätt som i den 

ursprungliga Fatta-kampanjen ligga till grund för en låt (Fattas verksamhetsberättelse 2013-

2014). 
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Elin Vestberg som arbetar med Fattas sociala medier berättar att det varit svårt att få med sig 

killarna, både som gillare av Facebook-sidan där hon uppskattar att endast 25 % är män, och 

som aktivister. ”Jag tror att som kille, att det blir konstigt att engagera sig i det utan att typ 

verka som en förövare kanske, alltså det blir väldigt känsligt /…/ man känner inte att det har 

något med en själv att göra om man inte själv har utsatt någon. Annars vill man jättegärna 

heja på alla tjejer.” upplever Vestberg (Intervju, Elin Vestberg, 4 augusti 2014 ). 

 

I februari 2014 får dock projektet Fatta Man två miljoner kronor av Allmänna Arvsfonden för 

sitt arbete. Fatta och Fatta Man är två skilda organisationer men har ett nära samarbete och 

delar hemsida, Facebook och Twitter (verksamhetsberättelsen). Den 13 december 2014 hålls 

releasefesten för Fatta Man på Kägelbanan i Stockholm. På liknande sätt som festen på 

Färgfabriken 2013 när Fatta lanserades bjuder kvällen först på panelsamtal, ett om 

mansnormer och ett om kultur som kraft för att förändra dem, filmvisning och sedan 

liveframträdande av Adam Tensta, Erik Rapp, Parham och Zacke som skrivit FATTA-man 

låten “Det börjar med mig” (Fatta, 2014). 

 

4.2.18 Fatta 2015 

Under januari 2015 börjar Fatta Dans samla in berättelser kring sexuellt våld inom 

danskulturen. Berättelserna resulterar i en föreställning på Dansens hus i Stockholm.  I april 

släpps också en akustisk version av den ursprungliga Fatta-låten. Låten används i 

dramatiseringen av Daniel Velascos radiodokumentär "Den fastspända flickan" från 2013 som 

under våren 2015 sätts upp som teaterföreställning på Kulturhuset stadsteatern i Stockholm. 

Berättelsen handlar om flickan "Nora" som ramlat genom samhällets skyddsnät och 

misshandlats i hemmet, vanvårdats i psykiatrin och dessutom våldtagits grovt av före detta 

länspolismästaren Göran Lindberg (Kulturhuset Stadsteatern, 2015). 
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4.3 Analys  

Syftet med denna studie har alltså varit att genom genomförandet av ovan redovisade 

processtudie bidra med en djupare förståelse för vilken betydelse engagemang i sociala 

medier har för aktörer som eftersträvar samhällsförändring. Genom att koppla arbetet med 

processbeskrivningen till det teoretiska ramverket kan vi se vissa mindere framträdande, mer 

bakomliggande anledningar till att Fatta kunde gå från kampanj till organisation. I denna del 

kommer de händelser som identifierats som viktiga sättas i relation till teorin och därmed 

komma närmare en förståelse för hur Fatta kunnat gå från kampanj till organisation.  

 

4.3.1 Sociala medier möjliggjorde relationsskapande och mobilisering 

Fatta-kampanjen lanserades utan ekonomiskt startkapital, personal eller en utarbetad 

kommunikationsstrategi men fick ändå stort genomslag. De övriga förutsättningarna var dock 

gynnsamma. Att initiativtagarna kom från organisationerna Crossing Boarders och Femtastic 

innebar att resurser i form av digitala plattformar och sociala nätverk inom politik- respektive 

kultursfären redan fanns.  Sociala medier möjliggjorde att människor som kände starkt i en 

fråga kunde upptäcka att de hade detta gemensamt, skapa kontakt med varandra och 

tillsammans omsätta sitt engagemang i aktivism. Nathalie Missaoui och Ida Östensson kände 

inte varandra mer än som bekanta men fick via Facebook kännedom om varandras ilska mot 

domen av flaskvåldtäkten. Genom att ha en relation till initiativtagarna på Facebook kunde 

Anna Thomasson i sin tur följa hur Fatta-kampanjen lanserades och sedan upptäcka annonsen 

när de sökte en praktikant hösten 2013. Detsamma gällde Elin Vestberg som följde Östensson 

på Instagram och på så vis fick reda på att kampanjen behövde folk. Facebook-grupper 

fungerade även som verktyg för att organisera aktivister och en stor del av den interna 

kommunikationen sker här. Många av de som sköter Fattas konton i sociala medier har aldrig 

träffats i verkligheten berättar Vestberg som är ansvarig för Fattas sociala medier. (Intervju, 

Elin Vestberg, 4 augusti 2015). 

 

4.3.2 En ledig position i den nya feministiska rörelsen 

Det politiska klimatet i Sverige var också gynnsamt. Våldtäktsdomar var redan ett hett 

debatterat ämne i såväl traditionella som sociala medier. Ett intresse kring frågan existerade 

således. Dock fanns ingen tydlig aktör som drev frågan vilket innebar en ledig position för 
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Fatta att ta. Fatta berör detta i sin verksamhetsberättelse för september 2013 – oktober 2014: 

”Tanken när Fatta startade var att det enbart skulle vara en kampanj, men efter lansering blev 

det tydligt att behovet av Fatta:s existens var större än att sluta i en kampanj” (Fattas 

verksamhetsberättelse 2013-2014, s. 6). Behovet bekräftades också av media som gav Fatta 

något av en sakkunnig-roll genom att låta initiativtagarna kommentera de olika friande 

våldtäktsdomarna redan under hösten 2013. Dessutom var en feministisk rörelse på uppsving i 

Sverige med en långt gående tradition av att driva frågor kring sexuellt våld och könsnormer. 

 

4.3.3 Fatta - kompatibel aktör i en social rörelse 

I teoriavsnittet ovan framgår att det inte är enskilda aktörer som utgör sociala rörelser. 

Rörelser utgörs av de människor som deltar i och på så vis utgör rörelsen. En enskild 

organisation kan därför aldrig sägas utgöra en hel rörelse (Jamison, Wettergren 2006). 

Däremot gör teorierna gällande att det är organisationerna som i mångt och mycket bär upp 

rörelsen och därmed är centrala för rörelsens framgång (Zald et al., 1966). 

 

En anledning till att Fatta fick fäste i en social rörelse kan härledas till att Fatta till sin form 

stämmer väl överens med teoriernas beskrivning av vad som kännetecknar just de nya sociala 

rörelser om växte farm under 1960-talet. Rörelser kräver att de består av informell interaktion 

mellan ett flertal individer, grupper eller organisationer (Diani 1992). Genom att både vara 

medarrangör i andra organisationers manifestationer och att själv bjuda in feministiska aktörer 

att delta i sina egna event var Fatta delaktig i skapadet av den feministiska rörelsen. 

Ytterligare en aspekt med Fatta som överensstämmer med hur nya sociala rörelser definieras 

är att de inte gjorde anspråk på att ta makten och förändra ett helt politiskt system, utan att 

påverka makten. Snarare än att driva frågor om till exempel fördelning av ekonomiska 

resurser jobbar Fatta med att förändra normer och strukturer. Vid sitt genomslag arbetade de 

också på gräsrotsnivå med en ambition att engagera både medborgare och beslutsfattare 

genom att synliggöra marginaliserade medborgares röster i form av de 150 berättelserna från 

människor som utsatts för sex som inte var på deras egna villkor (Castells 2004). 

 

4.3.4 Fatta fick fäste genom att följa den sociala rörelsens dynamik 

Fatta lyckades kroka i den feministiska rörelsen vid en läglig tidpunkt, just när rörelsen var i 

det som Christianssen, (2009) talar om som rörelsens framväxtfas. Vågen kunde kopplas till 

missnöje med det politiska klimatet med den “feministiska backlash” som förelåg 

(Gustafsson, 2013, 24 september), (Kärnborg, 2013, 8 mars). Dessutom bevakade medierna 
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dessa negativa förhållanden och i synnerhet de kring friande våldtäktsdomar som bidrog till 

den allmänna känsla av missnöje som är karaktäristiskt i sociala rörelsers tillväxtfaser 

(Christianssen, 2009).  

Nästa steg i framväxten av sociala rörelser kallas sammanväxten och präglas av en allt 

tydligare känsla av missnöje från allt fler. Fattas initiativtagare tog fasta på detta missnöje och 

skapade, precis som Christianssen (2009) beskriver, strategier och tydliga krav som kunde 

mobilisera människor. När kampanjen lanserats stod de klart att missnöjet kring friande 

domar i våldtäktsmål inte längre handlade om slumpmässigt upprörda individer, utan om ett 

kollektivt missnöje (Christianssen, 2009) som Fatta samlat upp. Sammanväxtfasen kan sägas 

ha pågått sedan kampanjen lanserats och farm till februari 2014. Vid det laget hade Fatta både 

fått projektpengar till Fatta Man och samtliga politiska partiers erkännande.  

 

Efter dessa framgångar kan man säga att Fatta gick in i det tredje steget som motsvarar när en 

rörelse antar en mer organisatorisk form. Fatta delade in sina aktivister i arbetsgrupper och 

anställde en person. I den här fasen hade Fatta så som Christianssen (2009) beskriver tillgång 

till politiska eliter och började i större utsträckning. Detta gällde vid ungefär samma tidpunkt 

även andra aktörer inom rörelsen såsom Feministiskt initiativ som växte enormt (Feministiskt 

initiativ, 2014) och fick en ökad legitimitet på grund av det. Christianssen (2009) påpekar att 

många rörelser sällan överlever den tredje fasen och att en organisering kan bli nödvändig för 

att upprätthålla engagemanget kring frågorna som drivs inom rörelsen, något som Fatta tog 

fasta på när de beslutade att bilda en styrelse.  

 

Det sista av de fyra faserna i sociala rörelsers dynamik är avmattningsfasen. Vestberg menar 

hon upplevt en tydlig avmattning av den feministiska rörelsen efter valet 2014. Hon tror att 

det beror på att många aktörer inom rörelsen arbetat väldigt intensivt i valrörelsen och var 

trötta (Intervju Elin Vestberg, 4 augusti 2015). Även Fattas arbete uppfattas som mindre 

intensivt från och med hösten 2014.  Christianssen (2009) framhåller dock att detta inte 

behöver vara negativt men att avmattning alltid är ofrånkomligt när det gäller sociala rörelsers 

utveckling. Även om inte Fatta som enskild aktör kan sägas utgöra en social rörelse har Fattas 

utveckling från kampanj till organisation mycket gemensamt med hur sociala rörelser 

utvecklas. Fatta kunde dessutom synkronisera sin egen utveckling med utvecklingen av den 

feministiska rörelsen.  

 



 
 

43 

4.3.5 Sakfrågan förenar 

Att driva en sakfråga är också typiskt för aktörer i nya sociala rörelser (Buechler 1995). 

Genom att formulera två krav tillika syften med kampanjen (att få människor att fatta att sex 

handlar om samtycke, och att få politikerna att fatta beslut) blev det tydligt för både allmänhet 

och beslutsfattare vad Fatta-kampanjen gick ut på. Att vara för samtycke och på så vis mot 

våldtäkt är också ett ställningstagande som är svårt att vara emot. Fatta engagerade en mängd 

olika organisationer och enade till sist hela den politiska skalan. Just blocköverskridande 

frågor är också typiska för nya sociala rörelser (Buechler 1995). Istället för att behöva skriva 

under på en organisations hela värdegrund eller ett helt politiskt partiprogram, mobiliseras 

människor som nödvändigtvis inte tycker likadant i andra i frågor kring en specifik sakfråga. 

 

4.3.6 Slacktivism 

Att det inte krävs något formaliserat medlemskap för att stödja Fatta skulle också kunna 

tänkas göra att tröskeln för att stödja Fatta blir lägre. Istället för medlemskap visar människor 

sitt stöd genom att följa Fatta i sociala medier, och interagera med Fatta i sociala medier 

genom att till exempel dela deras innehåll eller använda deras hashtags. Kritiker som 

exempelvis Morzov har ifrågasatt om den här typen av digitalt engagemang inte leder vidare 

till något utvecklat engagemang utan stannar där (Morozov, 2009). Fatta har bevisligen både 

lyckats få folk att visa engagemang i sociala medier och stödja dem fysiskt genom att köpa 

merch, anmäla sig som aktivister och delta på fester och demonstrationer. På frågan om hur 

Fatta gjort för att undkomma slacktivism svarar Vestberg: ”Dels så har vi jobbat med det. 

Man har kunnat vara bara det (slacktivist) och ändå vara lika mycket en del av Fatta. Man har 

kunnat ta en bild och skriva hashtagen, eller dela någonting och det har liksom betytt att du är 

med. Så jag tror att vi har jobbat mer med det än runt det. Att vi använder den grejen och att 

vi värdesätter det och inte tycker det är liksom sämre än någonting annat.”(Intervju, Elin 

Vestberg, 4 augusti 2015). 

 

Vestberg påpekar också att hon tror att folk deltagit i deras fester och demonstrationer för att 

Fattas fråga varit så pass angelägen då så många själva drabbats eller känner någon som 

upplevt sex som inte skett på egna villkor (Intervju, Elin Vestberg, 4 augusti 2015). Marko 

menar också och att de satsat mycket på innehållet i events, med både panelsamtal och kultur 

(Intervju Vanessa Marko, 6 juli 2015). 
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4.3.7 Ett nytt sätt att adressera frågan 

Fatta var inte först med att lyfta frågan kring samtycke och sexuellt våld, vilket Thomasson 

påpekar: ”Det är ju inte alls som att frågan om sexuellt våld är ny på något sätt liksom. Men 

det hände någonting när den adresserades på det här sättet”. Hon upplevde Fattas sätt att 

fokusera på förövaren istället för offren som nytt och slagkraftigt (Intervju Anna Thomasson, 

2 juli 2015). I första avsnittet av Fattas podcast diskuterar Östensson och Marko vad de tror 

utmärkte just Fattas sätt att adressera frågan och belyser kombinationen av kultur och politik 

som en viktig ingrediens, något som samtliga informanter bekräftar. Att lansera kampanjen 

både genom en låt med musikvideo där kända artister medverkar, och med en debattartikel 

påskriven av organisationschefer, politiker och akademiker i nationell media var en medveten 

taktik för att nå ut så brett som möjligt. Aktivisten Julia Söderblom var till exempel en av dem 

som fick kännedom om Fatta genom låten (Intervju, Julia Söderblom, 6 augusti 2015).   

 

”Vi har jobbat mycket på att vara väldigt tillgängliga och ta politiken till människor som inte 

brukar engagera sig. Typ genom kultur och musik, graffitti, tatueringar, och det tror jag har 

bidragit till att vi har mycket följare (i sociala medier) /…/” menar Vestberg (Intervju, Elin 

Vestberg, 4 augusti 2015). Att samla in människors berättelser och sedan göra en låt och en 

debattartikel av dem får också sägas vara ett ovanligt grepp som stack ut och bevisligen 

väckte medias intresse då både efterlysningen av berättelser och lanseringen plockades upp 

som nyhet av en mängd medier (http://fatta.nu/category/pressklipp/page/4/). 

 

4.3.8 Kollektiv identitet 

Sociala rörelser drivs ofta med en gemensam kollektiv identitet som grund (Diani 1992). I och 

med att sakfrågor inom sociala rörelsers ofta inte kräver samsyn i andra frågor behöver inte 

heller de människor som utgör rörelsen vara homogena vad gäller klasstillhörighet eller 

ideologi (Buechler 1995). Istället skapas kollektiva identiteter på andra sätt och blir ofta mer 

komplexa (Hunt, Benford, och Snow 1994; Johnston, Larana, och Gusfield 1994; Melucci 

1989). I samtyckesfrågan krävdes inte samsyn i andra frågor för att aktörer inom rörelsen 

skulle kunna samverka. Det samma gäller för målgruppen och de som engagerar sig i rörelsen 

där Fatta lyckades fånga upp en stor bredd på människor som engagerat sig och visat sitt stöd. 

Här hänvisar både Marko och Vestberg till Fattas utbud av olika kulturella uttryck blandat 

med politik som en av de förenande krafterna. Vestberg menar att Fatta jobbat mycket på att 

vara tillgängliga och via kända personer och kulturella uttryck ta politiken till människor som 
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inte brukar engagera sig. Kändisarna behöver inte alltid vara kända för allmänheten utan kan 

vara profiler inom till exempel skateboardscenen (Intervju Elin Vestberg, 4 augusti 2015). 

 

NSM-teori förklarar att det är allt viktigare för dagens sociala rörelser att hitta gemensamma 

symboler och gemensamma identiteter på andra grunder än klass, etnicitet, eller ideologi 

(Buechler 1995). Genom att prata politik genom kultur lyckades Fatta skapa gemenskap på 

andra grunder än de för gruppen redan givna vilket kunde ena en bred opinion. Dessutom var 

individer med och formade den kollektiva identiteten i sociala medier genom att dela, lägga 

upp och skapa egna symboler med mera, något som är lätt att göra inom ramen för sociala 

medier. Vestberg framhåller Instagram som en kanal som hjälpt Fatta att kännas som en 

rörelse där folk är delaktiga och det är kul att vara med /…/” som vi gjorde den här 

tatueringskampanjen till exempel, då brukar vi försöka lägga in nått element att folk kan vara 

med själva på nått sätt och delta och använda” (Intervju Elin Vestberg, 4 augusti 2015). 

 

Fatta har knutit till sig välkända ansikten som varit både män och kvinnor, unga som gamla. 

Dessa personer har varit subkulturella profiler, professorer, politiker från höger och vänster, 

artister, konstnärer och diverse feministiska organisationer och på så vis kunnat kommunicera 

hur bred och förenande frågan varit. Samtidigt har Fatta präglats starkt av initiativtagarnas 

egna subkulturella preferenser, i synnerhet Femtastics från hip hop-kulturen. Marko medger 

att alla kanske inte känner sig inkluderande i, eller ha en vilja att identifiera sig med den 

kulturen men framhåller fördelarna: “Det är viktigt att ta av det man har för att det ska ses 

som äkta, för att sedan kunna ta nästa steg” (Intervju, Vanessa Marko, 6 juli 2015). Marko 

framhåller också att det tack vare Fattas bredd funnits något för alla att identifiera sig med. 

Den som inte attraherats av konst och fest har kunnat ta Fatta till sig genom den politik de för 

eller Fattas normkritiska arbete (Intervju, Vanessa Marko, 6 juli 2015). 

4.3.9 Betydelsen av engagemanget i sociala medier 

För att skapa kännedom hos allmänheten och visa politikerna att stödet för Fatta var stort var 

Facebook ett betydelsefullt redskap, menar sociala medier-ansvariga Vestberg. Vi ställde 

frågan vad hon tror skillnaden hade varit om Fatta inte hade funnits i sociala medier? 

”Jag tror inte att vi hade kunnat trycka lika mycket på att vi är en rörelse då eftersom vi inte 

varit en förening och inte haft några medlemmar. Så anledningen till att vi får träffa politiker 

är för att vi säger liksom att vi har 40 000 följare på Facebook, vi är så här många.”. Vestberg 

tillägger att en like av en Facebook-sida inte nödvändigtvis innebär att man håller med utan 
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att man kanske av någon annan anledning ändå vill följa en aktör, men menar att det är upp 

till politikerna att värdera det. Hon fortsätter: ”Hade vi bara haft lagförändringen hade vi 

säkert inte jobbat så mycket i sociala medier. Då hade vi säkert bara gått på massa möten med 

politikerna och försökt med jurister och debattartiklar och tv-soffa. Men jag tror att det hade 

ju inte skapat trycket som hade fått till förändringen /…/”. (Intervju Elin Vestberg, 6 augusti 

2015). 

 

Det engagemanget Fatta lyckats skapa i sociala medier används alltså direkt för att motivera 

besök med politiker eller när Fatta sökt bidrag i form av pengar (Intervju Elin Vestberg, 6 

augusti 2015). Att jobba med att skapa engagemang i sociala medier tycks alltså varit ett 

fruktbart sätt för Fattas arbete mot att uppfylla sitt första syfte, nämligen att få politikerna att 

fatta beslut om att införa en samtyckeslag. Samtidigt verkar engagemanget i sociala medier 

även ha fungerat opinionsbildande. Många har fått kännedom om och tagit ställning i frågan 

vilket kan tänkas bidra till att uppfylla Fattas andra syfte med att få folk att fatta att sex 

handlar om samtycke. Detta överensstämmer också med de forskare som menar att menar att 

det är förlegat att anta att organisering i centraliserad och hierarkisk form är en förutsättning 

för framgångsrik mobilisering. Den nya typen av rörelser är enligt dessa inte i behov av 

samma organisering som innan. Det som ofta ligger till grund för kollektivt agerande är en 

variation av latenta och temporära nätverk, vilket sociala medier ger bra förutsättningar för att 

skapa. (Melucci 1989; Gusfield 1994; Mueller 1994). 

 

Genom att haka på en kulturell strömning som den feministiska rörelsen har Fatta genom 

sociala medier skapat en möjlighet att förhålla sig till den strömningen utan att 

byråkratiseringen krävts. På så vis har ”efterfrågan” av Fatta som aktör kunnat konstateras 

innan man bildade en styrelse och anställde personal. Både intern och extern kommunikation 

har skötts inom ramarna för främst Facebook vilket gjort att Fatta kunnat utvecklas från en 

kampanj till att successivt få anta organisationsform. Fatta exemplifierar också hur man som 

aktör kan förhålla sig till slacktivism som ett PR-verktyg som direkt gynnar det egna 

påverkansarbetet.  

 

4.4 Diskussion 

Genom analysen ovan har en fördjupad förståelse för hur det gick till när Fatta gick från 
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kampanj till organisation presenterats. I detta stycke kommer denna analys sättas i relation 

till det forskningsfält som studien har haft för avsikt att bidra till.  

 

4.4.1 Sociala medier- en del av en ny medie- maktlogik 

Denna studie har inte handlat om vad som skapar engagemang i sociala medier, utan snarare 

om vad det engagemang man lyckats skapa i sociala medier haft för betydelse. Forskningen 

inom fältet spretar och det efterfrågas fler empiriska undersökningar för att bringa klarhet i 

huruvida engagemang i sociala medier är verkningslöst eller gynnsamt för de aktörer som vill 

skapa samhällsförändring. På ena sidan finns de som menar att sociala medier erbjuder allt för 

enkla genvägar för att visa samhällsengagemang och därför leder till så kallad slacktivism 

(Moslolv, 2009). På andra sidan finns de som menar att sociala medier förnyar och förstärker 

opinionsbildares påverkansarbete (Dahlgren, 2009, Castells 2001). För att bidra till fältet har 

det alltså varit relevant att reda ut om Fattas utvecklingsprocess från kampanj till organisation 

varit beroende av engagemanget i sociala medier, och denna studie pekar mot att så var fallet.  

 

Denna studie ansluter sig därför till de strömmingar inom forskningsfältet som menar att 

sociala medier utgör en förlängning av den reella världen där människor kan uttrycka sig och 

kommunicera (Dahlgren, 2009), (Castells, 2001). Men vi har genom att titta på Fatta också 

fått exempel på hur sociala medier skapar en ny medielogik eller kanske snarare maktlogik.  

Av processbeskrivningen framgår att traditionella medier flitigt rapporterade både om Fatta 

och de frågor de drev, vilket givetvis gynnat Fattas utveckling och ökat dess genomslagskraft. 

Men denna studie är samtidigt ett exempel på hur svårt det kan vara att avgöra vad som varit 

hönan och ägget. Var det medias uppmärksammande av våldtäktsdomar som satte Fatta på 

agendan, eller var det Fatta som, med sina tusentals följare med intresse för samtyckesfrågan, 

gjorde att media skrev så mycket om våldtäkter och sexuellt våld under perioden 2013-2014. 

Det är alltså inte helt klart vilken roll sociala medier spelade för uppmärksamheten i 

traditionell media eller om det var uppmärksamheten i traditionell media som spelade roll för 

att fler skulle engagera sig för Fatta i sociala medier. Vidare forskning krävs för att kunna 

lämna ett värdigt svar på denna fråga men resultatet av denna studie pekar åt att det idag finns 

en växelverkan mellan sociala medier och de traditionella medierna. 
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4.4.2 Sociala medier ger symbolisk makt 

Den kollektiva identitet och den kultur som Fatta kommunicerade lyckades förutom att 

attrahera många att engagera sig i sociala medier också få många att engagera sig utanför 

internet. Fattas fester var populära och deras manifestationer och demonstrationer välbesökta, 

vilket gick att se både via medias rapportering och via de som deltog i evenemangen och 

delade hashtags och bilder från tillfällena. Fatta lyckades omsätta denna aktivitet och 

uppmärksamhet till legitimitet. Snabbt fick Fatta rollen som “experter” i samtyckesfrågan, 

trots att de fyra initiativtagarna aldrig utgjort sig för att vara det. De fick alltså på grund av sin 

form inte bara stor uppmärksamhet i sociala medier utan även stor medial uppmärksamhet. 

Denna uppmärksamhet gick som ett växelspel mellan sociala medier och traditionella medier, 

vilket gjorde att Fattas kännedom och legitimitet hela tiden kunde öka.  

 

Tack vare medias rapportering och människors engagemang kring events i och utanför sociala 

medier kunde Fatta kommunicera bilden av att de hade opinionen med sig och att frågan de 

drev var relevant och aktuell. Att de kunde visa att de hade opinionen med sig tycks ha givit 

Fatta en symbolisk makt som i sin tur ledde till att de fick möjlighet att påverka beslutsfattare. 

Genom att visa på hur många som följde sidan på Facebook fick Fatta träffa makthavare för 

att diskutera sina frågor. De kunde till och med använda statistik över engagemang i sociala 

medier för att söka ekonomiskt stöd.  

 

4.4.3 Förslag till vidare forskning 

Vilken roll engagemang för samhällsfrågor i sociala medier kommer spela är något som 

fortfarande inte är avgjort eller färdigutforskat. Dessutom är den variationen av sociala medier 

och användandet av dem ständigt är i förändring. Vidare forskning kommer därför vara 

centralt för att även i framtiden förstå vilken roll detta engagemang kan komma att spela.  

Det finns fortfarande massor av frågor kvar att besvara. Hur kan ideella organisationer 

utforma sina kampanjer för att få ett så stort inflytande som möjligt? Hur får man människor 

att ta upp den knutna näven ur fickan, kliva upp ur soffan och agera med hjälp av sociala 

medier? Hur gör man för att kroka i sin egen hjärtefråga i en social rörelse? Hur kommer 

framtidens opinionsbildning att se ut? 
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5. Slutsats  

Genom att genomföra en processtudie av hur Fatta växte från kampanj till organisation har vi 

kunnat konstatera att engagemanget Fatta skapat i sociala medier varit av stor betydelse. 

Studien visar att för en opinionsbildande aktör utan ekonomiska resurser eller registrerade 

medlemmar kan engagemang i sociala medier användas som bevis för att man har stöd hos 

opinionen, vilket genererar symbolisk makt som i sin tur genererar medialt och politiskt 

inflytande. Problemet med slacktivism behöver för den opinionsbildande aktören således inte 

ses som ett problem i sig. Även passivt stöd i sociala medier skapat legitimitet och genererat 

symbolisk makt. Fatta har dock hela tiden haft ett starkt stöd även utanför sociala medier, och 

att enbart ha passivt stöd genom sociala medier hade troligen inte gjort att de kunnat växa och 

få samma inflytande.   

 

Studien visar också att sociala medier kan ha en central funktion för att mobilisera människor 

kring en aktörs fråga. Sociala medier möjliggjorde att Fatta kunde organisera sig internt och 

nå ut till många med inbjudningar till sina fysiska evenemang för att på så vis kunna omsätta 

människors engagemang i sociala medier till ett stödjande beteende. Sociala medier var också 

av stor betydelse för att upprätthålla människors engagemang kring frågan och hela tiden 

kommunicera frågans relevans.  

 

Engagemang för samhällsfrågor har bevisligen antagit nya former i vår digitaliserade samtid. 

Utifrån detta resonemang bör sociala medier förstås som en del av offentligheten, där allt fler 

organisationer och aktörer som arbetar för samhällsförändring etablerar sin närvaro. Vad som 

kommit fram i ovanstående analys är egentligen inget nytt. Enligt NSM-teori har politiska 

aktörer alltid, eller i alla fall sedan 1960-talet varit beroende av att deras frågor funnits på 

agendan och av att människorna som utgör rörelsen känner att de är en del av en kultur och en 

kollektiv identitet som de själva är med och formar. Vad denna studie pekar mot är att sociala 

medier blivit en arena där människor inte bara uttrycker sig som individer utan även som 

samhällsmedborgare. Sociala medier är en del av offentligheten och en arena med goda 

möjlighet för opinionsbildande aktörer att påverka både den allmänna opinionen och 

makthavarna.  
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Bilaga 2: Fullständig lista över elektroniska källor som 

använts i processbeskrivningen  

Inledning 

http://www.politism.se/genusfolket/backlashen-mot-feminismen-over-organisera-er/ 

http://www.aftonbladet.se/kultur/article16380586.ab 

http://www.politism.se/genusfolket/del-3-feminismen-och-den-fjarde-vagen/ 

http://www.fria.nu/artikel/87505 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article17838567.ab 

https://www.vansterpartiet.se/nu-drar-vi-igang-den-feministiska-kampanjen 

  

Flaskvåldtäkten i Umeå blev startskottet för Fatta 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbotten/flaskvaldtakten-det-har-har-hant 

  

Första mötet och pressmeddelandet 

http://www.svt.se/opinion/fatta-att-sex-handlar-om-samtycke 

  

Kampanjen lanseras 

http://www.svt.se/opinion/fatta-att-sex-handlar-om-samtycke 

http://fatta.nu/releasefest/ 

  

Kampanjen är slut, men Fatta trappar upp 

http://fatta.nu/ideellt-uppdrag-eller-praktik/ 

  

Hovrätten ändrar sin dom 

http://fatta.nu/hovratten-andrar-domen/ 

  

Ny friande våldtäktsdom - Fatta anordnar sin första manifestation 

http://www.svd.se/15-ariga-flickan-jag-sade-nej/om/sverige 

http://www.svd.se/starka-reaktioner-pa-valdtaktsfriande 

http://www.svd.se/sexlagstiftning-far-kritik-efter-dom/om/sverige 

https://feministisktperspektiv.se/2013/11/20/samtyckeslagstiftning-kan-bli-valfraga/ 

http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_kvinnolobby/pressreleases/kvinnoorganisa

tioner-kraever-haverimoete-med-justitieminister-beatrice-ask-912864 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5665357 

https://feministisktperspektiv.se/2013/10/07/kampanjen-fatta-ett-mote-politikerna-inte-

kan-stalla-in/ 

http://fatta.nu/tag/crossing-boarders/ 

https://feministisktperspektiv.se/2013/10/07/kampanjen-fatta-ett-mote-politikerna-inte-

kan-stalla-in/ 

https://www.facebook.com/events/233507083467270/ 

https://feministisktperspektiv.se/2013/10/08/stor-uppslutning-kring-krav-pa-seriosa-

insatser-mot-valdtakt/ 
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Fler uppmärksammades fall av sexuella övergrepp under hösten – Fatta 

fortsätter att växa 

http://www.svtplay.se/klipp/1501841/valdtaktsdom-uppror-unga 

https://www.facebook.com/events/427683714003719/ 

https://feministisktperspektiv.se/2013/11/04/fosterhemspappan-slipper-skadestand-

aven-om-hovratten-domer-valdtakt/ 

http://hymn.se/2013/12/12/arets-baesta-svenska-hiphop-2/ 

http://fatta.nu/fatta-smycket-salde-slut-pa-nagra-timmar/ 

http://www.mynewsdesk.com/se/pondus-kommunikation/pressreleases/pondus-delar-

ut-aarets-baesta-klapp-till-sveriges-partiledare-941826 

  

”Belinda-effekten” och den nya feministiska vågen 

http://www.svt.se/fittstim--min-kamp/har-feminismen-sparat-ur 

http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3798419.ece 

http://www.gp.se/kulturnoje/1.2247329-realtidsraseri-mot-fittstim-pa-twitter 

http://www.gp.se/kulturnoje/1.2247249--belinda-olsson-och-svt-dumforklarar-tittarna- 

http://www.jmw.se/2014/01/18/befriad-zon-feminism-fittstimm-och-lusten-att-aga-

fragor/ 

http://www.dagensarena.se/opinion/124304/ 

http://www.dagensarena.se/opinion/124304/ 

Manifestationen på Medis nådde ut och förenade rörelsen 

http://fatta.nu/manifestation-mot-sexuellt-vald-for-samtycke/ 

https://feministisktperspektiv.se/2014/01/18/ett-genombrott-feminismen/ 
 

http://feministisktinitiativ.se/2148-nya-medlemsansokningar-pa-en-vecka/ 

http://www.fokus.se/2014/02/manga-likes-farre-roster/ 

http://www.arbetarbladet.se/kultur/feministiskt-rekordar-tack-belinda 

  

Politiska genomslag 

https://feministisktperspektiv.se/2013/11/20/samtyckeslagstiftning-kan-bli-valfraga/ 

https://feministisktperspektiv.se/2013/11/20/samtyckeslagstiftning-kan-bli-valfraga/ 

http://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_kvinnolobby/pressreleases/kvinnoorganisa

tioner-kraever-haverimoete-med-justitieminister-beatrice-ask-912864 

https://feministisktperspektiv.se/2013/11/20/samtyckeslagstiftning-kan-bli-valfraga/ 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5765860 

  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5765860 

http://www.svd.se/regeringen-ser-over-valdtaktslagen 

  

Kampanjen börjar allt mer övergå i organisation 

https://www.facebook.com/fatta.nu/photos/a.549847771756350.1073741832.544510

618956732/648798575194602/?type=1&__mref=message_bubble= 

  

Ökar också andelen kulturgrejor under våren 14: 

http://www.svt.se/full-patte/full-patte-ar-tillbaka-i-host 

http://www.svtplay.se/klipp/1501841/valdtaktsdom-uppror-unga
https://www.facebook.com/events/427683714003719/
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http://www.mynewsdesk.com/se/pondus-kommunikation/pressreleases/pondus-delar-ut-aarets-baesta-klapp-till-sveriges-partiledare-941826
http://www.svt.se/fittstim--min-kamp/har-feminismen-sparat-ur
http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3798419.ece
http://www.gp.se/kulturnoje/1.2247329-realtidsraseri-mot-fittstim-pa-twitter
http://www.gp.se/kulturnoje/1.2247249--belinda-olsson-och-svt-dumforklarar-tittarna-
http://www.dagensarena.se/opinion/124304/
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https://www.youtube.com/watch?v=Hl7exR-8k7k 

  

PR-kampanjen #fattatattoo når genomslag på bred front 

http://fatta.nu/fattatattoo/ 

http://www.folkbladet.nu/825208/just-nu-jonas-sjostedt-tatuerade-fatta-loggan 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19187285.ab 

  

Också andra aktörer i rörelsen växer under våren 

http://www.val.se/val/ep2014/slutresultat/E/rike/ 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/magplask-for-m-och-sd-tog-sig-in-i-motvind/ 

http://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2015/02/Verksamhetsber%C3%A4ttelse-

2014.pdf 

http://feministisktinitiativ.se/wp-content/uploads/2015/02/Verksamhetsber%C3%A4ttelse-2014.pdf 

http://feministisktinitiativ.se/feministiskt-initiativ-ar-nu-femte-storsta-parti-med-over-20-000-

medlemmar/ 

 

Almedalen 2014 

http://fatta.nu/jagavsagermig/ 

  

Fatta firar ett år och expanderar ännu mer 

http://www.svt.se/nyheter/val2014/tv-nytt-alliansutspel 

http://www.svt.se/opinion/samtyckesfragan-kan-inte-vanta 

 

Männen kommer in i bilden 

http://fatta.nu/fatta-man-releasfest/ 

 

2015 

https://www.youtube.com/watch?v=Qr6VppoFxx4 

http://kulturhusetstadsteatern.se/Teater/Fri-Scen/Pjaser/2015/Den-fastspanda-flickan/ 
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http://fatta.nu/jagavsagermig/
http://www.svt.se/nyheter/val2014/tv-nytt-alliansutspel
http://www.svt.se/opinion/samtyckesfragan-kan-inte-vanta
http://fatta.nu/fatta-man-releasfest/
https://www.youtube.com/watch?v=Qr6VppoFxx4
http://kulturhusetstadsteatern.se/Teater/Fri-Scen/Pjaser/2015/Den-fastspanda-flickan/
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Bilaga 3: Intervjuguide  

Intervjuguide 1, Anna Thomasson 

 

      

Kort presentation av oss själva: 
      

● Vilka vi är och vad vår uppsats handlar om 

● Syftet med Intervjun 

● Godkännande av inspelning  
 

Generellt tema för alla intervjuer: 
 

Alla uppmanades att berätta sina egna berättelser om Fatta och ge sin syn på framväxten 

kopplat till deras specialområde som de arbetar med inom Fatta. 
 

Tema 1: Berättelse om Fatta 

 

● Vilken är din bakgrund? Vilka andra organisationer har du varit engagerade i? Vilken 

typ an engagemang?  

● Hur och var kom du i kontakt med Fatta första gången?  

● Hur började ditt engagemang? (Med en like? Ett mejl? Var med på en fest? osv) 

● Hur lång tid tog det mellan att du fick kännedom om fatta till att du valde att bli aktiv i 

rörelsen?  

● Var det du som initierade den första kontakten med Fatta eller tvärt om?  

● Kände du någon av initiativtagarna sedan innan? 

● När du blev aktiv i fatta, kände du andra som redan var det då? 

● Var du insatt i samtyckesfrågan sedan tidigare? 

● Vad var det med Fatta som attraherade dig? 

● Hur har ditt engagemang/din roll som aktivist i Fatta utvecklats från det att du gick 

med till idag?  
 

 

Tema 2: Fattas framväxt 
 

● Varför, hur och på vilket sätt tror du Fatta lyckades attrahera och mobilisera så många 

människor på så bred front? 

● Om du ska nämna några saker, vilka saker tror du få var de största 

framgångsfaktorerna för Fattas genomslag? 

● Vilka är de viktigaste milstolparna i Fattas utveckling/historia. 

Vändpunkter/genomslag/bakslag? 

● Hur stor roll spelar sjävla frågan för framgången tror du? (Det är lätt att vara mot 

våldtäkt) 

● Hur viktigt sociala medier faktiskt var för kampanjens framgång tror du? 
 

Tema 3: Organisation och aktivist 
 

● Vad innebär det att vara ordförande i Fatta? 

● Hur ser organisationsstrukturen ut? Finns det någon org.skiss?  
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● De aktivister som arbetar med Fatta idag: 

- När anslöt de sig? 

- Vilka är de (ålder, kön, utbildning, kompetenser)? 

- Hur rekryterades de? 

● Har ni någon kommunikationsplan/strategi/liknande interna dokument som era 

aktivistgrupper (Spam gang, Producenter, Tankesmedjan) kan följa? 

● Vilka är era olika intressenter/stakeholders som ni kommunicerar med (enligt dig?) 

● Vad är FATTA idag enligt dig? ( kampanj? Folkrörelse? ) 
 

 

Intervjuguide 2, Vanessa Marko 

      

Kort presentation av oss själva: 
      

● Vilka vi är och vad uppsatsen handlar om 

● Syftet med Intervjun 

● Godkännande av inspelning ( missades först men återkoppling i slutet)   
 

Generellt tema för alla intervjuer: 
 

Alla uppmanades att berätta sina egna berättelser om Fatta och ge sin syn på framväxten 

kopplat till deras specialområde som de arbetar med inom Fatta. 
 

Tema 1: Berättelse om Fatta 
 

● Hur började historien om Fatta? 

● De aktivister som arbetar med Fatta idag: 

- När anslöt de sig? 

- Vilka är de (ålder, kön, utbildning, kompetenser)? 

- Hur rekryterades de?  

 
 

Tema 2: Fattas framväxt 
 

● Varför, hur och på vilket sätt tror du Fatta lyckades attrahera och mobilisera så många 

människor på så bred front? 

● Om du ska nämna några saker, vilka saker tror du få var de största 

framgångsfaktorerna för Fattas genomslag? 

● Vilka är de viktigaste milstolparna i Fattas utveckling/historia. 

Vändpunkter/genomslag/bakslag? 

● Hur stor roll spelar sjävla frågan för framgången tror du? (Det är lätt att vara mot 

våldtäkt) 

● Hur viktigt sociala medier faktiskt var för kampanjens framgång tror du? 
 

Tema 3: Fattas identitet och kultur 
 

● FATTA har hela tiden arbetat med kulturella inslag, Musik, poesi, design, osv. ? 

- Vilken roll spelar kulturella inslag i kommunikationen på sociala medier?  
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- Hur kommunicerar man kultur i sociala medier?  

 

● I podden säger ni att du och femtasic stod för formen/paketeringen i större utsträckning och 

Ida och Crossing Boarders stod mer för innehållet.  

Kan du beskriva formen - vad tycker du är fattas form?  

 

● Tror du att det är något specifikt med formen som attraherat människor och väckt deras 

engagemang för Fatta? Vad isåfall? 

 

●  Inte en super mainstream kultur - varför tror du att så många tilltalades av det ändå? 

 

- Finns det några svårigheter med att välja en subkulturell kultur?  

- Har ni kunnat uppfattas som exkluderande tror du? 

 

● Hade ni tänkt något aktivt kring målgrupper? 

 

● Har ni skapat en kultur kring FATTA? (Tribe) 

- fördelar/nackdelar med det. 

 

 

Intervjuguide 3, Elin Vestberg 

 

Kort presentation av oss själva: 
      

● Vilka vi är och vad uppsatsen handlar om 

● Syftet med Intervjun 

● Godkännande av inspelning  
 

Generellt tema för alla intervjuer: 
 

Alla uppmanades att berätta sina egna berättelser om Fatta och ge sin syn på framväxten i 

relation till deras specialområde som de arbetar med inom Fatta. 
 

Tema 1: Berättelse om Fatta 
 

● När blev du aktiv? 

● Hur gick det till när du blev aktiv i Fatta? 

● Vad med Fatta var det som lockade dig? 

● Vad är din bakgrund?  

- Jobbat ideelt tidigare? 

- Jobbat med sociala medier tidigare? 

 

● Vad är din roll Fatta nu? Uppgifter etc 
 

Tema 2: Fattas framväxt 
 

● Varför, hur och på vilket sätt tror du Fatta lyckades attrahera och mobilisera så många 

människor på så bred front? 

● Om du ska nämna några saker, vilka saker tror du få var de största 

framgångsfaktorerna för Fattas genomslag? 
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● Vilka är de viktigaste milstolparna i Fattas utveckling/historia. 

Vändpunkter/genomslag/bakslag? 

● Hur stor roll spelar sjävla frågan för framgången tror du? (Det är lätt att vara mot 

våldtäkt) 
 

 

Tema 3: Om sociala medier 
 

● Vilken funktion/syfte har sociala medier för Fatta? (locka aktivister, opinionsbilda, 

● Varför är det viktigt för Fatta att finnas på sociala medier? 

● Vad hade skillnaden varit om fatta inte funnits på sociala medier?  

● Vilken är er viktigaste kanal i sociala medier? 

● Fatta har gått från att vara en kampanj till att bli en organisation. Hur har 

betydelsen/funktionen av sociala medier utvecklats med detta?  

- Har ni tänkt annorlunda (strategiskt) kring hur ni jobbar? 

- Är sociala medier lika viktigt nu som då? 
 

● Vad har du lärt dig om sociala medier av att jobba i Fatta?  
 

● Hur ser du på relationen mellan traditionella nyhetsmedier och sociala medier? 

- Är de beroende av varandra? 

- Finns det ett samspel? 

● Vad försöker ni ge för bild av Fatta i sociala medier ?  

● Hur skulle du beskriva Fattas identitet på sociala medier? 

● Vilken typ av inlägg får störst respons i form av kommentarer/delningar/likes? 

● Ni har ju både kulturellt och politiskt innehåll, vilket fungerar bäst på Facebook? 
 

● Vilken typ av kritik möter ni? Behöver ni “städa” mycket kommentarsfält etc?  

● Vilken typ av innehåll får mest kritik? 

● Vilka är kritikerna? Som faktiskt agerar (man visar att man har en attityd men man 

omsätter den inte i beteende). 

-Har ni upplevt problem med detta? 

-Vilka är era bästa knep för att komma runt detta och få folk att tex köpa merch, dyka 

upp på möten? 

● Många organisationer tampas med slackervism, dvs att folk gillar och delar men sedan 

inte Ang slackervism: är det olika svårt att skapa engagemang i Fatta och Fatta man? 

- Vad beror det på tror du? 

- Hur tänker ni kring att komma runt det, rent strategiskt?  
 

 

Intervjuguide 4, Julia Söderblom Arce 

    

Kort presentation av oss själva: 
      

● Vilka vi är och vad vår uppsats handlar om 

● Syftet med Intervjun 

● Godkännande av inspelning  
 

Generellt tema för alla intervjuer: 
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Alla uppmanades att berätta sina egna berättelser om Fatta och ge sin syn på framväxten 

kopplat till deras specialområde som de arbetar med inom Fatta.  
  

Tema 1 : Berättelse om Fatta 
 

● När blev du aktiv? 

● Hur gick det till när du blev aktiv i Fatta? 

● Vad med Fatta var det som lockade dig? 

● Vad är din bakgrund?  

- Jobbat ideelt tidigare? 

 

● Vad är din roll Fatta nu? Uppgifter etc  
 

Tema 2: Fattas framväxt 
 

● Varför, hur och på vilket sätt tror du Fatta lyckades attrahera och mobilisera så många 

människor på så bred front? 

● Om du ska nämna några saker, vilka saker tror du få var de största 

framgångsfaktorerna för Fattas genomslag? 

● Vilka är de viktigaste milstolparna i Fattas utveckling/historia. 

Vändpunkter/genomslag/bakslag? 

● Hur stor roll spelar sjävla frågan för framgången tror du? (Det är lätt att vara mot 

våldtäkt) 

● Hur viktigt sociala medier faktiskt var för kampanjens framgång tror du? 

 

Tema 3: Fattas traditionella aktivist arbete 
 

● Som aktiv i producentgruppen hur ser aktiviteterna ut utanför sociala medier 

- Upplever du att det är många som engagerar sig 
 


