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Abstract 

 

In this essay we have used a qualitative interview approach to study the #Metoo movement that 

took place during 2017. Our aim has been to examine if ordinary Swedish citizens may have 

changed their views of sexual harassment in the wake of #Metoo, and if #Metoo and gender 

has contributed to these changes.  

 

We have carried out 8 interviews, 4 of them with men and 4 of them with women, all aged 22-

25 years old and not in any close relationships or with children. Using several theories on gender 

roles, power structures and sex-related crimes, we put our empirical material into a theoretical 

context, seeking to find if our chosen theories could provide deeper explanations to the stories 

of our respondents and the themes we had ourselves identified. 

 

We found that the theories we had picked correlated well with our empirical material, with one 

important exception. While our respondents described several aspects of gender roles, power 

structures and sex-related crimes, the men never expressed a desire to maintain and uphold the 

older relationships of power within society, and instead attributed those reasonings to belong 

to the older generation. This turned out to partially contradict the prediction we had found in 

the theories.  

 

Our conclusion with this study is that there is a renewed foundation present in the viewpoints 

of our interviewees towards further development of the Swedish society to provide a just and 

equal everyday life for both women and men, to continue changing traditional gender roles and 

distributions of power, and that #Metoo has played a central role in that reinforcement. While 

these processes have been ongoing for many decades, we feel that our study has shown that 

#Metoo has provided a renewed boost on the path to an equal Swedish society. 

 

 

 

 

Keywords: Equality, female, violation, gender power system, male, Metoo, normalization, 

revolution, sisterhood, dare.  

 

 



 
 

Sammanfattning 

 

Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie om #Metoo-rörelsen som skedde under hösten 2017. 

Syftet var att undersöka om privatpersoners medvetenhet kring sexuella trakasserier har 

förändrats efter #Metoo. Vi ville även ta reda på om det är #Metoo som lett till denna eventuella 

förändring och om kön har haft någon påverkan på informanternas medvetenhet av #Metoo.  

 

Vi har genomfört 8 intervjuer med 4 kvinnor och 4 män, i åldrarna 22-25 år, alla våra 

informanter är ensamstående utan barn. Vi bearbetade det insamlade materialet genom en 

tematisk analys och identifierade de teman som vi fann i informanternas beskrivningar. Med 

hjälp av två genusteorier kring könsroller, maktstrukturer och sexualbrott har vi därefter 

analyserat dessa teman för att sätta våra informanters berättelser i ett teoretiskt perspektiv och 

för att se om teorierna kan förklara de teman som vi hade hittat i vårt material.  

 

Våra informanter beskrev många aspekter av könsroller, maktstrukturer och sexualbrott som 

överensstämmer med teorierna och vi fann att teorierna stämmer väl in på informanternas 

beskrivning av sina upplevelser med ett viktigt undantag. Det visade sig att våra manliga 

informanter aldrig uttryckte någon egen önskan om att behålla rådande maktförhållanden. 

Istället lade de dessa resonemang hos den äldre generationen män, vilket delvis gick emot vad 

våra teorier hade förutsett.  

 

Vår slutsats i denna studie är att de informanter vi intervjuade uppvisar en förnyad grundval för 

vidare förändring i det svenska samhället mot en rättvis och jämställd vardag för både kvinnor 

och män, att fortsätta påverka de traditionella könsrollerna och maktfördelningarna, och att 

#Metoo har spelat en central roll i denna förstärkning. Medan detta utvecklingsarbete redan har 

pågått i flera decennier, känner vi med vår undersökning att #Metoo har lett till en ökad kraft 

på vägen mot ett jämställt Sverige. 

 

 

 

 

 Nyckelord: Jämställdhet, kvinnligt, kränkning, könsmaktssystemet, manligt, #Metoo, 

normalisering, revolution, systraskap, våga. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen kan få dig att känna dig underlägsen utan din egen tillåtelse.  

/ Eleanor Roosevelt  
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1. Inledning 

 

Vår tids sociala medier kan på många vis vara ett fantastiskt sätt att dela sina tankar och sprida 

information om det man känner är viktigt. Ett av de mest uppmärksammade fenomenen inom 

mediavärlden under år 2017 kom att bli #Metoo-kampanjen och har med sin starka spridning 

väckt vårt intresse. Ett halvår in i #Metoo-kampanjen har vi som gjort denna uppsats känt av 

en skillnad i klimatet kring könsroller och det är därför vi bestämde oss för att göra detta till 

ämnet för vårt examensarbete. 

 

Kanske inbillar vi oss bara då vi har en längtan efter förändring, eller kan det faktiskt redan 

finnas någon förändring som har sin grund i och med #Metoo:s spridning? Sexuella trakasserier 

är ett problem som har funnits i många generationer, både i den privata sfären och i 

arbetsmiljöer för alla slags kvinnor oavsett om man är en offentlig person eller ej. 

 

Kommer vi i framtiden att kunna se tillbaka och säga att år 2017 kom revolutionen mot sexuella 

kränkningar och trakasserier? Eller kommer #Metoo-kampanjen och dess innebörd rinna ut i 

sanden i takt med att hashtaggen slutar delas och vi ramlar tillbaka i gamla könsroller? 

 

1.1 Bakgrund #Metoo 

I USA startades i mitten av oktober år 2017 en online-kampanj mot sexuella trakasserier. I 

samband med att Rose McGowan anklagade Harvey Weinstein för flera sexbrott, vågade flera 

andra skådespelerskor träda fram och beskriva hur de själva också blivit utnyttjade av samma 

gärningsman. Det var när skådespelaren Alyssa Milano1 använde ordet #Metoo som hashtagg 

i sociala medier som den blivande revolutionen tog fart. En stor grupp kvinnor har därefter 

använt samma ord för att delta. Det som startade i USA spreds snabbt över Europa och även till 

Sverige. 

 

Alyssa Milano var dock inte den första som använde orden “me too” för att uppmärksamma 

sexuella övergrepp. Redan år 2006 startade den amerikanska kvinnorättsaktivisten Tarana 

Burke2 en kampanj på den sociala nätverkssajten MySpace, just med ”me too” som nyckelord. 

                                                
1  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/metoo-grundaren-handlar-om-att-formedla-empati-fran-en-person-till-en- 
annan 
 
2  http://justbeinc.wixsite.com/justbeinc/the-me-too-movement-c7cf 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/metoo-grundaren-handlar-om-att-formedla-empati-fran-en-person-till-en-annan
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/metoo-grundaren-handlar-om-att-formedla-empati-fran-en-person-till-en-annan
http://justbeinc.wixsite.com/justbeinc/the-me-too-movement-c7cf
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Den gången var syftet att belysa sexuellt våld mot främst afroamerikanska och andra färgade 

kvinnor i utsatta områden i USA. 

 

I Sverige finns det idag lagstiftning mot sexuellt utnyttjande och trakasserier3 men tack vare 

#Metoo har det gått att belysa det stora mörkertal4 som finns kring sexuella kränkningar. Det 

sker mot kvinnor i det moderna samhället, både på arbetsplatsen och i den privata sfären. Många 

kvinnor har tack vare hashtaggen #Metoo vågat ge vittnesmål, kanske för första gången i sina 

liv. Debatten i Sverige har fått stor spridning med flera enskilda upprop från olika 

yrkesområden, vilket ledde till viss internationell uppmärksamhet. #Metoo har kommit att 

drivas längre här i Sverige än många andra länder, och Sverige har som ett av de mest jämställda 

länderna i världen blivit starkt utmanat av #Metoo. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Vi vill undersöka om #Metoo-kampanjen kan ha påverkat unga vuxnas medvetenhet gällande 

sexuella trakasserier.  

 

- Har informanternas medvetenhet om sexuella kränkningar förändrats under det senaste året?  

- På vilket sätt har informanternas medvetenhet förändrats? 

 

1.3 Begreppsdefinition 

Här nedan kommer vi beskriva begreppet sexuella trakasserier som är viktigt att ta del av för 

att få en större förförståelse då detta ord kan inneha olika meningar i folkmun 

 

Sexuella trakasserier: Detta är en bred kategori av handlingar som dock har gemensamt att de 

handlar om sex5 och upplevs kränkande av mottagaren. Det inkluderar obehagliga blickar, 

visslingar eller kommentarer, ryktesspridning, fysisk beröring, tilltal, samt oönskade 

textmeddelanden, bilder, filmer och muntliga förslag om sex och/eller könsdelar. Reaktioner 

på sexuella trakasserier varierar från person till person, men det är vanligt med klassiska 

traumareaktioner som rädsla, trötthet, ångest och värk i mage eller huvud. Den grundläggande 

utgångspunkten är att det är den som blir utsatt för handlingen som avgör om handlingen är 

                                                
3  http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/ 
4 https://www.nyteknik.se/kronikor/metoo-blottar-styrka-och-svaghet-6880781 
5  https://www.1177.se/Dalarna/Tema/Sex-och-relationer/Vald-och-overgrepp/Sexuella-trakasserier/ 
 

http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
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kränkande eller inte. Sexuella trakasserier på arbetsplatsen har fått flera omgångar av 

skärpningar i lagen6 och det är idag chefens ansvar för att en arbetsplats är fri från sexuella 

trakasserier. I och med #Metoo-rörelsen har debatter uppstått om vad som ska få kallas sexuella 

trakasserier eller inte. 

 

1.4 Disposition 

 

Vårt första kapitel innefattas av inledning, syfte och frågeställning. Under andra kapitlet kan 

man läsa om #Metoo:s bakgrund och historia som avslutas med en definition av begreppet 

sexuella trakasserier.  

 

Kapitel tre tar upp fyra relevanta forskningsartiklar om #Metoo och sexualbrott, som vi har valt 

att representera den tidigare forskningen inom vårt valda område.  

 

Kapitlet fyra utgör metod delen där vi förklarar hur vi har gått tillväga och hur vi har motiverat 

och använt den kvalitativa forskningsmetoden. Vi redogör för vår utformning av vår 

intervjuguide, vårt urval, genomförande, databearbetning och analys, hur vi har förhållit oss till 

trovärdighet och pålitlighet för kvalitativa studier samt de etiska överväganden vi måste ha i 

åtanke då vi arbetar med levande människors vittnesmål.  

 

I kapitel fem presenterar vi de teorier som vi har valt att använda till vår analys och avslutar 

med en sammanfattning.  

 

Vårt empiriska material för studien presenteras i kapitel sex. Här redogör vi för de teman som 

vi identifierade under bearbetningen av materialet. Varje tema representeras av en underrubrik 

och innehåller relevanta citat från våra informanter som illustrerar deras upplevelser och 

erfarenheter inom temat.  

 

Kapitel sju utgörs av vår analys av empirin, med hjälp av våra valda teorier och den tidigare 

forskningen. Kapitel åtta innehåller vår slutdiskussion där vi sammanfattar våra slutsatser och 

                                                
6 http://www.draftit.se/aktuellt/2017/metoo-vad-raknas-egentligen-som-sexuella-trakasserier-detta-sager- 
lagstiftningen/ 
 

http://www.draftit.se/aktuellt/2017/metoo-vad-raknas-egentligen-som-sexuella-trakasserier-detta-sager-lagstiftningen/
http://www.draftit.se/aktuellt/2017/metoo-vad-raknas-egentligen-som-sexuella-trakasserier-detta-sager-lagstiftningen/
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delar våra egna tankar och funderingar som har uppstått under studiens gång samt vilka 

möjligheter vi känner att det kan finnas för framtida forskning inom detta ämne.  

 

Källförteckning samt bilagor återfinns längst bak i studien att ta del av. 

 

1.4.1 Samarbete 

 

Vi har i denna uppsats arbetat gemensamt och det blir därför svårt att säga exakt vem som 

gjort vad. Summe har främst arbetat med sammanfattning, abstract, metod-delen och 

resultatet. Medan Linn har fokuserat på inledningen, dispositionen, bakgrunden, teorierna och 

slutdiskussion. Syfte, frågeställningar, analysen har vi gjort gemensamt. Tidigare forskning 

delade vi upp och gjorde två var.  

 

Vi har under hela arbetet bollat fram och tillbaka med varandra, vi har diskuterat och 

argumenterat men vi känner oss nu båda tillfredsställda med denna studie.   
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2. Tidigare forskning 

 

#Metoo-kampanjens omfång är ett nytt fenomen, vilket gör att forskning kring upproren är 

begränsad. I denna studie har vi valt att hänvisa till två kvantitativa forskningar om #Metoo i 

Sverige, som gjordes under hösten 2017 och våren 2018 när revolutionen uppmärksammades 

som mest. Vi har sedan valt en studie släppt av Brottsoffermyndigheten som heter Slagen dam, 

som omfattar våld, hot och kränkningar mot kvinnor. Den sista artikeln är från 

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) och är baserad på statistik av antalet anmälda brott under 

förra året (2017).  

 

2.1 Novus Group International AB (studie om #Metoo)  

Företaget Novus Group International AB publicerade 2017-10-25 en kvantitativ 

forskningsstudie där målet var att undersöka hur vanligt förekommande och hur normaliserat 

sexuella kränkningar var och på vilket sätt personer valde att använda hashtaggen när de delade 

sina upplevelser. Urvalet baserades på män och kvinnor i åldern 18-79 år och var rikstäckande, 

totalt deltog 1 087 personer i studien. I studien som baseras på fem frågor ställs ingen fråga om 

vad sexuella kränkningar är utan det är upp till personen själv att avgöra vad de avser att en 

sexuell kränkning består av. Endast 19 % av de tillfrågade männen gentemot 64 % av de 

tillfrågade kvinnorna valde att delta i Novus undersökning, och av kvinnorna hade endast 10 % 

varit aktiva i #Metoo, hos männen hade ingen varit aktiv i #Metoo. Av de kvinnliga deltagarna 

var det 86 % som kände till #Metoo-kampanjen, och även då #Metoo föddes och började spridas 

via sociala medier var det ett större antal personer som hade fått information om #Metoo via 

nyheter, främst via SVT. 79 % av informanterna hade sett #Metoo-kampanjen via nyheter, 64 

% hade sett #Metoo via SVT och återigen 64 % hade sett #Metoo på Facebook. 

 

Den första frågan i undersökningen löd “har du någon gång upplevt att du blivit sexuellt kränkt 

eller sexuellt förolämpad?”. Där svarade 19 % av männen ja, det vill säga att de hade blivit 

utsatta. Hos kvinnorna var siffran betydligt högre och låg på 64 %. Studien visade även att 

problemen var betydligt vanligare i större städer än i mindre samhällen. Nästa fråga i studien 

handlade om hur man upplevt kränkningar i omgivningen. Av männen svarade bara 14 % att 

de hade bevittnat någon bli sexuellt trakasserad eller sexuellt förolämpad, hos kvinnorna var 

det 27 %, nästan dubbelt så mycket. De resterande tre frågorna i studien behandlade hur 
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deltagarna hade uppmärksammat #Metoo-kampanjen och genom vilka sorters media de hade 

stött på #Metoo.  

 

Det uppmärksammas i studien att även om #Metoo-kampanjen är fokuserad på kvinnors 

utsatthet så lyfts även problematiken att en hög grad (19 %) män anser sig ha blivit utsatta (195) 

och bevittnat sexuella förolämpningar (14 %). 

 

2.2 Ipsos Public Affair (studie om #Metoo)  

 

Företaget Ipsos Public Affair gjorde under våren 2018 en kvantitativ undersökning med 1 030 

respondenter. Målet var att se om respondenterna förändrat något i sitt eget beteende eller 

tankesätt, vågat säga ifrån vid olämpligt beteende eller själv deltagit i kampanjen. Studien 

undersökte även om det hade skett en förändring på arbetsplatser, exempelvis förebyggande 

arbete mot sexuella trakasserier eller diskussioner mellan kollegor. Hos männen svarade 32 % 

att de hade tänkt över sitt beteende och handlingar sedan kampanjen tog fart, hos kvinnorna var 

siffran betydligt lägre och endast 13 % hade gått i samma tankar. Sammanlagt svarade 14 % av 

respondenterna att de hade vågat dela med sig av egna erfarenheter av ämnet under kampanjen, 

av dessa var 21 % kvinnor och 4 % var män. På frågan om de själva “bett någon annan att 

förändra hans/hennes beteende” svarade endast 4 % av männen och 6 % av kvinnorna att de 

hade gjort det.  

 

I undersökningen fanns det två frågor där både kvinnor och män svarade procentuellt lika, dessa 

var “förändrat mitt eget beteende på ett påtagligt sätt” där 2 % vardera svarade att de hade 

förändrat sig, samt “berättat om egna erfarenheter av att utsätta andra för sexuella trakasserier” 

där 1 % vardera höll med.  

 

Under den delen av undersökningen som berörde påverkan på arbetsplatserna blev 

urvalsgruppen betydligt mindre då endast 498 personer hade arbete. Här kan man se att 39 % 

av kvinnorna hade talat med sina kollegor om #Metoo medan siffran var snäppet lägre för 

männen med 31 %. Däremot framkom det att något fler män hade fått riktlinjer/information om 

företagets policy på arbetsplatsen än kvinnorna, där siffran var 20 % hos männen mot 17 % hos 

kvinnorna. På det upplevde endast 5 % av respondenterna att det faktiskt hade gjorts något för 

att förhindra sexuella trakasserier. Enligt undersökningen kan vi se att det är fler män som anser 



7 
 

sig agerat till följd av upproret och att en av tre respondenter upplever att de diskuterat #Metoo-

kampanjen med sina kollegor. 

 

2.3 Slagen dam av Brottsoffermyndigheten  

 

I utredningen ”Slagen dam”, utförd på uppdrag av Brottsoffermyndigheten 2001, redogör Eva 

Lundgren med andra för en undersökning gjord kring omfånget av våldsbrott och sexualbrott 

mot kvinnor, och de konsekvenser som kvinnliga offer lider av. Undersökningen gjordes med 

grund i den svenska regeringens kvinnofridsreform som påbörjades år 1998, och genomfördes 

som en enkät med ett frågeformulär som skickades ut till 10 000 kvinnor varefter data 

bearbetades statistiskt (Lundgren et al 2001:7). Undersökningen tar upp våld inom sexuella 

relationer, våld utan någon relation, hot om våld, sexuella trakasserier, hur barn påverkas av 

våld inom familjen samt hur kvinnorna själva reagerade med fysisk och psykisk ohälsa och 

vilken möjlighet de hade att få hjälp med våldet och efterverkningarna av det. Utifrån svaren 

kan man läsa att det var mycket vanligt för kvinnor att ha upplevt våld och sexuellt våld från 

män särskilt inom relationer. Även utanför relationer kunde över hälften av de tillfrågade 

kvinnorna uppge att de hade blivit utsatta sedan 15- årsdagen. Mellan en tiondel och en 

fjärdedel hade blivit utsatta under det senaste året. Nästan en tredjedel av kvinnorna uppgav att 

de hade blivit utsatta redan innan de hade fyllt 15 år. Utredningen drog främst slutsatsen att 

våld och sexuellt våld mot kvinnor var långt ifrån ett marginellt problem, utan var utbrett och 

skedde ofta och regelbundet (Lundgren et al 2001:73). Studien tar i sin slutdiskussion upp att 

sådant våld och hot om våld utgör en del i ett sammanhang byggt på utövning av makt och 

kontroll. Utredningen nämner särskilt att kvinnors generella livsvillkor måste tas med i synen 

på våld mot kvinnor och att utsattheten för kvinnor har blivit en del av deras vardag (Lundgren 

et al 2011:74).  

 

2.4 Statistik från Brottsförebyggande Rådet år 2017 

 

Som avslutande artikel har vi valt att använda oss av Brottsförebyggande Rådets 

kriminalstatistik 2017, anmälda brott preliminär statistik. Artikeln visar brott som är anmälda 

till polismyndigheten, åklagarmyndigheten, tullverket och ekobrottsmyndigheten. 
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Antalet anmälda misshandelsfall uppgick till 83 400, där misshandel generellt hade minskat 

med 5 %. Misshandel mot kvinnor hade minskat med 4 % och misshandel mot män hade 

minskat med 9 %. Antalet misshandelsfall mot kvinnor var därmed 27 600 stycken och hos 

männen 32 500. Förra årets antal anmälda våldtäktsbrott ökade rejält med 7 230 stycken fall, 

en procentuell stegring med 10 %. Även sexuellt utnyttjande steg med 3 % med 10 800 anmälda 

fall. I gruppen sexuellt tvång och utnyttjande fanns 1 030 anmälningar och hade stigit med 7 

%. Grov fridskränkning minskade med 1 %, medan grov kvinnofridskränkning låg kvar på 1 

870 fall. 

 

Artikeln hänvisar endast till statistiken och ger inte någon ledtråd eller förklaring till varför 

antalet brott ökat eller minskat under året. Därför vågar vi heller inte anta att #Metoo-

kampanjen har haft någon påverkan på BRÅ:s statistik gällande sexbrott, även om det är en 

frestande tanke. Faktorerna kan vara många till att brotten ökat och därför vill vi inte spekulera. 

Det vi kan säga med stöd av studien är att medvetenheten kring sexbrott förra året bör ha stigit 

i och med den drastiska ökningen av antalet anmälningar. 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning  

 

De två kvantitativa studierna från Novus och Ipsos som båda är direkt kopplade till #Metoo ger 

besked om att #Metoo har varit en ögonöppnare i Sverige. Novus undersökning om 

medvetenheten kring #Metoo visar att 86 % vet vad #Metoo innebar, samtidigt som Ipsos 

redovisar i sin studie att 32 % av männen funderade över sitt eget beteende. Därefter har vi 

Slagen dam från Brottsoffermyndigheten och statistiken från BRÅ för att kunna se om det skett 

någon förändring procentuellt sätt. De två sista studierna behandlar förekomsten av brott, men 

skiljer sig tidsmässigt åt när de är gjorda. 
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3. Metod  

 

I detta kapitel börjar vi med en övergripande förklaring av den metod vi har valt att utföra vår 

studie med. Vi beskriver undersökningens metodval, vår intervjuguide, urval, genomförande, 

databearbetning och analysmetod. Avslutningsvis följer resonemang och motivationer kring 

trovärdighet och pålitlighet samt viktiga etiska överväganden. 

 

3.1 Val av metod 

I denna studie skall vi undersöka hur våra informanter har upplevt #Metooupproret och vilka 

erfarenheter upproret har lett till. Vi har använt oss av tillvägagångssättet kvalitativ 

forskningsstrategi, då vi vill nå en djupare förståelse för ämnet vi har valt inom ramen för andra 

människors personliga erfarenheter och upplevelser. Bryman (2011:40–41) beskriver just den 

kvalitativa forskningsmetoden som mer inriktad på att få en djupare förståelse för människors 

sociala verklighet och hur de upplever den, med tonvikt på det sociala sammanhanget och dess 

processer, hur skeenden och mönster förändras över tid (Bryman 2011:361–366). 

 

Den kvalitativa metoden associeras särskilt med socialvetenskapliga studier. Den utgår mer 

från ett tolkande perspektiv än ett exakt förklarande. Kvalitativ forskning söker efter att förklara 

social orsak och verkan mindre som ett resultat av yttre krafter, utan mer beroende av hur 

människor tolkar sina situationer och upplevelser. I sociala sammanhang är det betydelsen och 

meningsfullheten som skapar de sociala krafterna (Bryman 2011:33–35). Därför är den 

kvalitativa metodens utgångspunkt i tolkningsperspektivet väl lämpad för vår studie. 

 

Den kvalitativa intervjun är en vanlig metod i kvalitativa studier. Den är flexibel och tillåter 

informanter att leda samtalet kring ämnen och teman som de själv känner är relevant och viktigt 

(inom ramen för intervjuarens frågor) (Bryman 2011:412–413). Eftersom det är våra 

informanters medvetenhet efter #Metookampanjen som vi vill utforska, hoppas vi kunna få den 

sortens rika och väl detaljerade berättelser som den kvalitativa intervjumetoden kan erbjuda. 

 

3.2 Utformning av intervjuguiden  

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Bryman 

(2011:413) framhåller att en semistrukturerad intervju ger bättre förutsättningar för att få den 
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typen av samtal under intervjun som kan skapa en mer utförlig och kombinerad bild av de 

omständigheter som skall undersökas. Den semistrukturerade intervjun ger flexibilitet i 

samtalet och öppnar för informanterna att själv berätta mer fritt och djupgående i sina svar 

(Bryman 2011:415).  

 

Studien är uppbyggd på en intervjuguide av frågor som vi anser kan besvara vårt syfte med 

studien och i sin tur även besvara våra frågeställningar. Då vi har använt oss av ett antal centrala 

teman som representeras av en eller flera öppna frågor. Samt även formulerat en inledning med 

bakgrundsfrågor, vilket Bryman (2011:419–420) nämner är viktigt för att kunna sätta in våra 

informanters berättelser i sina sociala sammanhang. Det är detta som är utmärkande för 

semistrukturerade intervjuguider.  

 

Det viktigaste är att ge informanten utrymme och själv uttrycka det hen tycker är intressant att 

ta upp, snarare än att få exakta svar på exakta frågor. Tonvikten ska ligga på vad informanten 

uppfattar är viktigt i sina förklaringar och sin förståelse kring situationen eller fenomenet som 

undersökningen ska handla om (Bryman 2011:414–415; Trost 2010:71).  

 

I studien strävas det efter att formulera ett fåtal frågor av öppen form som kan fungera som ett 

bra avstamp för samtalets olika delar. Frågorna är satta i en enkel ordningsföljd för att ha en 

viss strukturering för oss själva. Dock kommer vi att vara beredda på att låta varje intervju 

utvecklas på sitt eget sätt, vilket Bryman (2011:419) framhåller. På det viset kommer 

intervjuguiden även att fungera som ett slags kom-ihåg-lista för oss som intervjuare, så att vi 

kan vara säkra på att vi har tagit upp alla frågeställningar som vi har förberett inför intervjuerna. 

 

3.3 Urval 

Fokusen i urvalet ligger på kön samt ålder. Detta för att både få kvinnors och mäns åsikter och 

se om deras upplevelser överensstämmer eller om de skiljer sig ifrån varandra. Detta innebär 

att studien har ett målinriktat alternativt strategiskt urval, vilket betyder att vi medvetet väljer 

våra informanter utifrån den studie vi vill utföra (Bryman 2011:350, 434; Trost 2010:137–138). 

 

 

Vårt urval planeras innehålla fyra kvinnor och fyra män i åldern 22-25, från både större städer 

och mindre städer. Informanternas ålder baseras på att vi misstänker att det är unga människor 
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som är den mest uppdaterade gruppen av sociala medier och därmed de som inhämtar mest 

information om #Metoo. Vi ville även ha personer som var tillräckligt gamla för att ha hunnit 

skapa sig en uppfattning om eventuella brister på arbetsplatsen men även ha hunnit med att se 

samhället ur ett ”vuxet-perspektiv”. Anledningen till att vi inte valde äldre personer var att vi 

hade en rädsla av att de eventuellt redan börjat bilda familj vilket skulle kunna göra att de inte 

lägger lika mycket tid på sociala medier som innan de fick barn och partner. 

I början av studien avsåg vi att fördela intervjupersonerna till hälften med utrikesfödda och 

hälften inrikes födda. För att avgränsa studien har vi valt att endast använda inrikes födda, vilket 

även gör att vi inte behöver blanda in fler teorier i studien. Vi har vidare valt att begränsa vårt 

urval till personer som inte befinner sig i något förhållande. Vi misstänker att personer som 

lever i en relation kan ha en påverkad inställning till #Metoo då vi misstänker att de kan vara 

“skyddande” bakom en partner och därmed inte lika utsatta. Vi vill även undvika att svaren från 

en person skulle kunna vara mindre ärliga för att inte aktivera skam eller andra känslor inför 

partnern. Vi tror oss därför få tydligare resultat om vi inte har informanter som ingår i någon 

relation. 

 

3.4 Genomförande  

 

Inför genomförandet av våra intervjuer har vi låtit informanterna föreslå tid och plats för att ge 

dem flexibilitet i sina egna vardagsscheman men också för att säkerställa trygga och 

avslappnade miljöer för intervjuerna. Detta så att informanterna kan känna sig lugna och utan 

press under samtalet (Trost 2010:65). Att välja en ostörd intervjuplats var också viktigt då vi 

spelade in intervjuerna och en stökig intervjumiljö hade kunnat störa kvaliteten på inspelningen 

(Bryman 2011:420–421). Då vi valde att spela in intervjuerna såg vi till att vi alltid hade 

informanternas samtycke till inspelningarna (Bryman 2011:428–429; Trost 2010:75).  

 

Som intervjuare såg vi vidare till att bidra till att intervjun skedde så avslappnat som möjligt, 

med hänsyn till eventuella parfymallergier och dylikt. Vi såg även till att bibehålla ett lugnt och 

samlat sätt under intervjuerna för att bidra till en lugn och hänsynsfull atmosfär (Trost 2010:77–

78). Under intervjuerna såg vi till att ge informanterna tid att formulera sig och hitta sina egna 

ord. I de fall som det blev svårt för informanterna att fördjupa sig, använde vi följdfrågor som 

hjälpmedel.  
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Vi tog även hänsyn till att vi måste ha i åtanke att hälften av intervjuerna skulle ha en samkönad 

intervjuare och den andra hälften skulle ha en olikkönad intervjuare. Beroende på om det är två 

kvinnor som samtalar eller en kvinna och en man kan det uppstå olika förhållningssätt under 

intervjun (Trost 2010:66). Dessa faktorer är av särskild vikt för vårt arbete med tanke på vårt 

valda undersökningsämne.  

 

Innan vi genomförda våra åta interjuver som vi valt att använda som vår empiri genomförde vi 

en test intervju. I denna intervju upplevde vi stora brister både gällande intervju-mallen men 

även kring etiken rörande syftet och frågeställningarna. Den intervju-mall vi hade var för 

känslig för de kommande informanterna att besvara och vi valde efter denna intervju att ändra 

både syfte och frågeställningar till nuvarande.   

 

Vi har utfört varje intervju med en informant åt gången och med en av oss som intervjuare, för 

att informanterna inte skulle känna sig överväldigade eller ifrågasatta (Trost 2010:66-67). För 

att vi som intervjuare skulle kunna hålla reda på vem som sagt vad under den andras intervjuer 

har vi tillsammans gått igenom varandras transkriberingar och anteckningar för att bekräfta 

varje intervjus utförande sinsemellan. 

 

3.5 Databearbetning och analys  

 

För att bearbeta vårt insamlade material har vi valt att använda oss av kodning, dels för att göra 

det lättare för oss att få struktur i vårt material, dels för att hitta kategorier och teman i 

informanternas berättelser som kan visa på samband och olikheter mellan deras upplevelser. 

Kodning kallas också ibland för indexering därför att materialet sorteras utifrån hur 

informationen i materialet förhåller sig till de sammanhang och processer som studien är tänkt 

att undersöka (Bryman 2011:523). 

 

Vi har i så hög grad som möjligt använt oss av både inspelningar och anteckningar, för att 

intervjuerna skall kunna transkriberas i god detalj (Bryman 2011:428–429; Trost 2010:74–76). 

I detta moment fokuserade vi på att organisera materialet och höll därför en viss distans till 

kodningen medan vi utförde den. Det är först när kodningen är klar och materialet är 

sammanställt som vi kan börja tolka det och de innebörder och kopplingar som har framkommit 

i kodningen (Bryman 2011:525). 
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För själva analysen har vi att valt att använda oss av tematisk analys, då vi vill ta reda på om 

det finns skillnader eller likheter i hur våra informanter har upplevt och påverkats av #Metoo-

upproret. Detta har vi kunnat göra genom att undersöka skillnader och likheterna i de koder 

som vi hittat via informanternas berättelser, och därigenom omvandlar dessa koder till teman. 

Bryman (2011:528) nämner att tematisk analys inte nödvändigtvis är någon specifik 

analysmetod inom den kvalitativa forskningsstrategin men att det handlar i praktiken om att 

hitta teman och underteman och se hur dessa relaterar till varandra. Olika teman kan bestå av 

olika koder från databearbetningen och ibland kan ett tema bestå av flera koder som verkar i 

samband med varandra. Det är inte bara likheter och skillnader som kan visa på teman utan 

även där informanterna använder ord som uttrycker någon sorts uppfattning om ett orsak-

verkan-förhållande (beskrivningar och liknelser som återkommer och upprepas i och mellan 

berättelserna) (Bryman 2011:529- 530). 

 

För vår databearbetning utgick vi ifrån våra intervjuanteckningar och läste igenom dem noga. 

Med hjälp av de teman vi hade i vår intervjuguide sållade vi fram de delar ur informanternas 

berättelser som vi upplevde stämde med varandra eller liknade varandra på olika sätt. Vi såg 

också till att samla de teman som vi inte själva hade tagit upp i våra intervjufrågor, men som 

informanterna på egen hand hade kommit in på och beskrivit. Slutligen tog vi vara på de citat 

som illustrerade dessa teman. 

 

3.6 Trovärdighet och pålitlighet  

 

Inom kvalitativ forskning används ibland omtolkade versioner av reliabilitet och validitet som 

tar hänsyn till hur den kvalitativa metoden skiljer sig från den kvantitativa. Man kan även 

använda helt andra definitioner för att säkerställa en kvalitativ studie som väl utförd. 

Trovärdighet i en kvalitativ studie innebär att den sociala verklighet som en forskare undersöker 

är beskriven av forskaren själv på ett sätt som gör den acceptabel i andra människors ögon. 

Överförbarhet i en kvalitativ studie handlar mindre om hur exakt man kan upprepa 

genomförandet, och mer om att göra beskrivningarna av arbetet och dess resultat tillräckligt 

fylliga. Därefter blir det en bedömningsfråga om en viss slutsats kan överföras till ett annat 

sammanhang eller en annan social miljö. Pålitlighet skapas genom att metoden, teorin och 
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genomförandet redovisas så fullständigt och tillgängligt som möjligt så att andra personer kan 

lita på att studien har utförts på ett bra sätt (Bryman 2011:351–355).  

 

För att uppfylla dessa kriterier kommer vi att sträva efter att presentera vårt material på ett så 

transparent sätt som möjligt, det vill säga att vi tydligt redogör vårt tillvägagångssätt för läsaren, 

och på så vis hoppas vi kunna uppvisa både trovärdighet och pålitlighet (Bryman 2011:354–

355; Trost 2010:133–134). Detta ger även vidare möjlighet för andra att kunna följa hur vi har 

arbetat och därigenom ge en grundval för om någon vill kunna upprepa vår studie eller göra en 

liknande sådan, det vill säga att vår studie blir överförbar (Bryman 2011:355). 

 

3.7 Etiska överväganden  

 

Då vår studie baseras på material taget från våra informanter måste vi respektera den 

vetenskapliga etik som råder. Det finns fyra grundläggande etiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att alla personer som berörs av studien ska vara informerade om 

dess syfte och att allt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Samtyckeskravet 

innebär att alla personer som deltar i studien ska själva få bestämma över sitt deltagande, hur 

länge de vill delta och om de vill avbryta deltagandet av någon anledning. 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som samlas in om och av de personer som deltar 

i undersökningen inte kommer att föras vidare till andra personer utanför studien, eller som inte 

är behöriga att få sådana uppgifter. Slutligen innebär nyttjandekravet att de insamlade 

uppgifterna och materialet endast får användas för forskningssyften, vare sig det är i den 

aktuella undersökningen eller framtida studier (Bryman 2011:131–132).  

 

Då både informationskravet och samtyckeskravet handlar om personens frihet kring och 

vetskap om deras deltagande i studien, finns det särskilda begreppet informerat samtycke. Med 

detta menas att samtycket som ges ska vara baserat på fullgod information om studien och hur 

deltagandet kommer att se ut. Samtycket kan ges muntligt och/eller skriftligt, fast skriftligt 

samtycke brukar ses som mer bindande som garanti att deltagaren verkligen har gett sitt 

samtycke (Trost 2010:124–125). 
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Konfidentialitetskravet är relaterat till det som kallas för tystnadsplikt och där ingår även ett 

anonymitetskrav. Det är inte bara kopplingarna mellan materialet och deltagarna som ska hållas 

hemligt, utan personernas identiteter ska vara omöjliga att urskilja genom hela studien när den 

har redovisats (Trost 2010:61).  

 

I vår studie har vi eftersträvat alla dessa etiska principer. Vi har formulerat ett informationsbrev 

som har skickats ut till varje informant så att de i god tid innan hunnit tagit del av brevet. Vi 

har inhämtat samtycke både muntligt och skriftligt vid varje intervju. De inspelningar och 

anteckningar som gjorts och de transkriberingar som utförts har hållits säkert förvarade under 

arbetets gång, och vi kommer att förstöra allt material, radera ljudinspelningar och dokument 

efter att uppsatsen har behandlats. Vi kommer vidare att referera till de olika informanterna i 

studien med koder, såsom K1, K2, M1, M2 och så vidare, för att hålla deras deltagande 

anonymt. Vi kommer heller inte att uppge några geografiska platser eller andra signalement.  

 

Det svåraste kravet att uppfylla är nyttjandekravet eftersom vi som studenter inte kommer att 

kunna övervaka hur och var denna uppsats kommer att vara tillgänglig för läsning och 

nedladdning. Genom att göra vårt bästa för att uppfylla de andra kraven hoppas vi eliminera 

den skada som våra deltagare skulle kunna åsamkas om någon annan skulle försöka nyttja vår 

studie på ett oetiskt sätt. 
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4. Teori 

 

Under detta kapitel kommer vi att presentera det teoretiska underlag som vi kommer att använda 

i vår analysdel. Först presenterar vi en teori av Helene Thomsson och Ylva Elvin-Nowak som 

handlar om vår identitet och hur vi behandlas baseras på vilket kön vi har. Därefter gör vi en 

presentation av Stina Jeffners teori som handlar om synen på sexualbrott hos kvinnor och män.  

 

4.1 Att göra kön  

 

Vi har i denna uppsats valt att använda en teori utvecklad av de två genusforskarna Helene 

Thomsson och Ylva Elvin-Nowak, som gav ut boken Att göra kön – om vårt våldsamma behov 

av att vara kvinnor och män, år (2003). Precis som titeln lyder handlar deras teori om att vi har 

ett nästan omättat behov av att vara och göra kön, att å ena sidan känna oss manliga och 

kvinnliga och å andra sidan bemöta andra beroende på deras könstillhörighet. Teorin 

(Thomsson, Elvin-Nowak 2003:17) går ut på att vi sedan vår födelse fylls med information om 

vem vi skall vara och att vi sedan formas till kvinnor och män efter samhällets krav och normer. 

Kön är inte bara något som finns i mötet med andra utan kön är någonting vi är, varje sekund i 

livet. När vi själva upplever att vi har alternativ att välja mellan är vårt val redan förutbestämt 

av samhället. Vi kommer att välja den väg där vi får bekräftelse och erkännande som idealisk 

kvinna eller man. Vi väljer därför den väg som samhället tycker vi borde, den väg som passar 

vårt kön, den väg som från början kanske behövdes för människans överlevnad men som nu 

har ett helt annat syfte. 

 

Idag är den klassiska uppdelningen av människor, intressen och beteenden i ”manligt” 

respektive ”kvinnligt” inte längre lika självklar som förr. Medan det finns kvar generella 

uppfattningar7 om vad som gör en man manlig och en kvinna kvinnlig, ses dessa allt mer som 

myter snarare än absoluta sanningar, vad man gör, hur man talar och klär sig och vilka intressen 

man har. I Sverige betyder ordet kön inte längre bara de fysiska könsorganen, utan även ens 

könsidentitet8 och hur man uttrycker den, vilket ens språkliga kön är, det vill säga vilka 

pronomen man använder, och vilket ens juridiska kön är, det vill säga det kön som är angivet i 

                                                
7  http://www.datecoaching.se/blogg/myter-om-man-och-manlighet/; 

https://larare.at/svenska/moment/spraksociologi/manligt_kvinnligt_sprak.html 
8 https://www.1177.se/Dalarna/Tema/Sex-och-relationer/Sexuell-laggning---homo-bi-och-hetero/Konsidentitet-

och-konsuttryck/ 

http://www.datecoaching.se/blogg/myter-om-man-och-manlighet/
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ens pass och i andra identitetshandlingar. Särskilt köns uttryck som begrepp har börjat ses som 

mer eller mindre socialt konstruerat9, att pojkar kan tycka om smink och kläder utan att bli 

”mindre” manliga och flickor kan tycka om tyngre sporter och maskineri utan att bli ”mindre” 

kvinnliga. 

 

Kön är någonting som skapar vår identitet (Thomsson, Elvin-Nowak 2003:21), flickorna får 

leksaker och kläder som ”passar” flickor och detsamma gäller pojkarna. Man upplever att 

barnet är en ”typisk” flicka eller pojke, när det i själva fallet handlar om att vi som vuxna lär 

dessa barn vad de skall tycka om. Barnprogram (Thomsson, Elvin-Nowak 2003:107) är ett av 

de ställen som barnen lär sig vilken könsroll som passar in på deras eget kön. I sagor 

karaktäriseras ofta prinsessorna, det vill säga flickorna, att behöva räddas utan att själva kunna 

handla, samtidigt som prinsarna, det vill säga pojkarna, karaktäriseras att behöva vara modiga 

och manliga för att kunna rädda prinsessan. Barnen samlar intryck från hela omgivningen och 

att bryta mot de givna könsrollerna blir nästintill omöjligt, särskilt för ett barn som är helt 

omedvetet om denna process. 

 

Ju äldre ett barn blir desto mer lär de sig att på grund av deras kön använda sig av de för- och 

nackdelar som könet bär med sig (Thomsson, Elvin-Nowak 2003:18). I vuxen ålder har det 

blivit en naturlig del av både kvinnans och mannens liv att använda sig av hennes kvinnlighet 

och hans manlighet. Detta gör att kvinnan, istället för att använda sig av sina personliga kunskap 

och styrka, använder charm och skönhet för att få tillgång till det hon behöver. Kvinnan kommer 

dock att möta motstånd hos andra kvinnor då hon inte bara blir ett hot utan även ställer högre 

“kvinnlighetskrav” på de andra kvinnorna som redan finns på platsen. Detta leder till ett 

utanförskap både hos männen och hos andra kvinnor. 

 

4.1.1 Kön och makt  

 

Vi vet idag att kön innebär både fördelar och nackdelar, båda könen har något av varje. Däremot 

finns det en delad andemening om att män i dagsläget har mer fördelar än kvinnor. Även om vi 

i Sverige anses ha kommit långt i jämställdhetsfrågan så är vi långt ifrån jämställda, vilket det 

finns exempel på. Löneskillnader visar på att män tjänar mer endast på grund av att de har en 

manskropp istället för en kvinnokropp. Föds man som man har man därför mer makt 

                                                
9  http://www.umo.se/Jag/manligt-och-kvinnligt-ar-pahitt/ 
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(Thomsson, Elvin-Nowak 2003:35) än om man föds som kvinna, makten tillhör männen endast 

därför att de är män. Kvinnan däremot anses ofta ha mer ansvar än mannen, vilket kan bero på 

att den som har makten, det vill säga mannen, även får frihet att avsäga sig den extra bördan 

som ett ansvarstagande kan innebära.  

 

Detta är detta som kallas för könsmaktsordning, ett begrepp som fungerar som en samlande 

term för de processer och strukturer som anses ligga till grund för de systematiska privilegier10 

som män har i dagens samhälle. 

 

Teorin beskriver att mannen kan fortsätta inneha makten eftersom det är han som bär på den 

och kommer i sin tur att ge bort den till en annan man, medan kvinnan får fortsätta inneha 

ansvaret och blir kvar i samma position som förut, oftast att ansvara för hushållet, 

barnuppfostran och samtidigt ha ett lågavlönat arbete. Förväntningarna finns precis som på 

kvinnan även på mannen (Thomsson, Elvin Nowak 2003:36) men förväntningarna på mannen 

är att han skall fortsätta vara överhuvudet. Skulle mannen avsäga sig makten och ge den till 

kvinnan skulle hans manlighet ifrågasättas. Återigen följer vi de normer som finns och som vi 

alltid följt. Detta leder till att vi är fångna i ett könsmaktssystem där mannen ses som normen 

och kvinnan som det avvikande och nedvärderade. Mannen är dock precis lika lite som kvinnan 

medveten om detta och lever efter hur han själv uppfostrats, precis som ens egna söner troligen 

kommer göra. 

Människorna kommer alltså att fortsätta leva efter de strukturer som finns (Thomsson, Elvin-

Nowak 2003:38) så länge ingen ifrågasätter eller motarbetar dem. Det är nämligen endast vi 

själva och vårt samhälle som ger strukturerna näring och liv. Det kan låta lättare sagt än gjort, 

men att bryta strukturerna (Thomsson, Elvin-Nowak 2003:41) innebär inte att bara leva sitt liv 

i protest utan man kommer troligen att möta både motstånd och förakt, från familj, vänner och 

arbetsgivare. I boken ges ett exempel där en pappa väljer att vara hemma första tiden med barnet 

istället för mamman. Pappan blir ifrågasatt varför han är hemma och ses som omanlig, medan 

mamman blir ifrågasatt varför hon inte är hemma och hur hon ”kan göra så” mot sitt barn. Hade 

paret istället följt strukturerna hade de säkerligen fått erkännande och bekräftelse på bra 

föräldraskap. 

 

                                                
10 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/k%C3%B6nsmaktssystem 
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Upprätthållandet av könsmaktssystemet (Thomsson, Elvin-Nowak 2003:46) byggs på två 

grunder och utan dessa grunder, kommer systemet att krascha. Den första grunden är att det 

finns en norm, detta kan vara i princip vad som helst och i könsmaktssystemet är normen 

mannen. Den andra grunden är att det måste finnas någonting avvikande, i detta fall kvinnan. 

Då mannen är normen och det “rätta” blir kvinnan som avvikare någonting felaktigt. Eftersom 

mannen har makten så kommer han att fortsätta ge makten till de “rätta”, det vill säga till andra 

män, medan kvinnorna inte får en chans från första början då de har ”fel” kön. Exempelvis så 

sitter fler män på chefsroller än kvinnor och när männen skall gå i pension lämnar de över 

arbetet och positionen till en annan man. 

 

Thomsson och Elvin-Nowak (2003:53) menar på att kvinnor inte vill bli sedda som det svagare 

könet utan framställer sig som starka och självständiga. Intar man själv bilden av att vara utsatt 

så orkar man inte vara stark. Kvinnor upplever att de spelar med i machokulturen och låter sig 

bli trampade på i rädsla för att bli direkt utsatta för riktade personliga påhopp som skulle göra 

ännu mer ont än vad de idag får genomlida. Kvinnorna gömmer sig bakom anledningar till att 

vara nedtrampade, exempelvis ekonomisk trygghet. 

 

I de fall som de avvikande gör revolt (Thomsson, Elvin-Nowak 2003:55) så blir det oftast ännu 

tydligare vilka maktmedel normen (männen) har. Det upplevs av både kvinnor och män som 

en trygghet att fortsätta i gamla mönster. Vi kan här se hur starkt motstånd det finns till att inte 

identifiera någon beroende på kön. Det framträder ett motstånd till det nya fenomenet även om 

det hade kunnat ge större fördel för den avvikande gruppen. Både män och kvinnor ger näring 

till könsmaktssystemet i form av rädsla att förlora sina naturliga roller vilket gör att vi fortsätter 

i gamla spår.  

 

Feminist är i dagens samhälle ett laddat ord (Thomsson, Elvin-Nowak 2003:60) och ser vi till 

författarnas definition av begreppet så betyder det att människor blir medvetna om att det råder 

en ojämställdhet i samhället och att det någonstans skall finnas en önskan om förändring, så att 

maktskillnader i vårt dagliga liv blir belysta (Thomsson, Elvin-Nowak 2003:63). Det gäller att 

kunna se individen som hen är och inte baserat på vilket kön hen har. 

 

4.1.2 Könet det oundvikliga  
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Oavsett var i världen man lever (Thomsson, Elvin-Nowak 2003:22), oavsett var i världen man 

arbetar, studerar eller väljer att uppfostra sina barn så undkommer man inte att det finns 

könsroller som kommer att påverka barnens framtid. Är man rik eller fattig, har hög utbildning 

eller är obildad, troende eller ateist så finns de rollerna där, redo att intas av varje nyfött barn. 

Detta nämner författarna som något oundvikligt då det härstammar från människans sexuella 

vilja att sprida sig. Det skulle nämligen vara tydligt för människan att veta vem de skall avla på 

(Thomsson, Elvin-Nowak 2003:28) och därför behövs tydliga könsroller för att veta vem som 

tillhörde vilket kön. 

 

Det är i mötet med andra (Thomsson, Elvin-Nowak 2003:23) som kvinnor blir kvinnor och män 

blir män. Däremot så kan det precis som vi förklarat ovan ha helt skilda innebörder (Thomsson, 

Elvin-Nowak 2003:25) beroende på var i världen man befinner sig eller under vilken tid man 

lever.  

 

4.1.3 Könens olika betydelse, vad är kvinnligt och vad är manligt?  

 

Om man bortser från de biologiska skillnaderna mellan en kvinnokropp och en manskropp, vad 

är då egentligen kvinnligt och vad är manligt? Teorin menar att allt samtidigt som inget är kön, 

för oavsett vad som granskas så finns det tydliga könsroller. Det finns en förväntan om vilken 

person (man eller kvinna) som genomför det man tänker på. Skall man gå till tandläkaren har 

man en bild av att tandläkaren är en man, men om man skall lära sig rida har man en bild av att 

ridläraren är en kvinna. Vi tror oss veta vem personen är därför att vi har en föreställning om 

vilket kön personen har. Samtidigt innebär det fysiska könet inte att någonting är manligt eller 

kvinnligt, de allra flesta saker och arbeten kan genomföras rent fysiskt av både kvinnor och 

män. Både kvinnor och män kan spela fotboll, vara polis eller läkare. Detta leder till att om vi 

skulle bortse från könet (Thomsson, Elvin-Nowak 2003:29), alltså att inte ha någon 

könsrelaterad förväntning på personen vi föreställer oss, så blir hen identitetslös. 

 

4.2 Liksom våldtäkt, typ  

 

För att vidare kunna besvara vårt syfte och frågeställningar har vi lagt till en teori gällande 

medvetenheten om sexuella kränkningar hos unga kvinnor och män. Teorin har formulerats av 
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Stina Jeffner och beskrivs i boken Liksom våldtäkt, typ. Vi väljer att lyfta de delar i boken som 

rör just medvetenhet och förståelsen till sexualbrott.  

 

4.2.1 Sexualitetsteoretiska utgångspunkter  

 

Teorin beskriver (Jeffner 1997:19) hur man måste sätta sig in i könsrollerna och 

genusordningen innan man kan förstå en sexuell handling. Lika naturligt som sex skall vara, 

lika naturligt är det att könen innehar olika roller i en sexuell handling. Vilket kön man har 

spelar dock en väsentlig skillnad när det kommer till sexuella beteenden. I teorin beskrivs det 

hur det biologiska är det som ses som det naturliga. De biologiska skillnaderna mellan könen 

blir därmed naturliga skillnader. 

 

Vår tolkning av teorin är därmed att ju mer maskulin en man är, desto mer naturligt är det för 

honom och andra runt honom att associera honom med negativa könsroller som generellt 

tillskrivs det manliga könet. Detsamma gäller kvinnor, att ju kvinnligare en kvinna är desto mer 

naturligt är det att förvänta sig att hon ska acceptera negativa kvinnliga könsroller, till exempel 

utsatthet eller ojämlikhet. Enligt författaren (Jeffner 1997:21) är genusordningen en 

konstruktion där sexuella förolämpningar eller sexuella våldsbrott kan ses som en maskulin 

handling då männen utövar en makt mot kvinnan. Samtidigt så ses den utsatta kvinnan som 

feminin efter att mottagit en sexuell förolämpning. Slutsatsen blir att ju större könsuppdelning 

vi har desto mer sexualbrott kommer det att ske. 

 

Det finns en problematisering i teorin (Jeffner 1997:22) som beskriver att det är just 

maktskillnader som skapar den sexuella spänningen mellan könen och det är inte förrän vi 

medvetandegör detta som vi har möjlighet att se en förändring. Teorin behandlar begreppet 

genus-dikotomisering och används ofta av feministiska forskare för att beskriva förhållandet 

mellan en normgrupp och en utanförskap-grupp. Begreppet kultur presenteras av Jeffner som 

hennes informanters vardag och omgivning och är ett viktigt uttryck i nästa del av Jeffners teori. 

 

4.2.2 Tjejer och killar – en fråga om olikhet?  

 

I teorin beskrivs hur tjejer och killar tänker kring kön och hur man ser på sitt eget och det andra 

könet samt dess roll i sexuella handlingar. En av Jeffners informanter beskriver (Jeffner 
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1997:57) hur det tidigare funnits större olikheter bland könen men att vi går mot ett mer 

jämställt samhälle och att ålder har en påverkan på jämställdheten. Könens olikheter analyseras 

gentemot ålder och det beskrivs som att informanterna har en klar bild av att det är ojämställt 

just nu men att när killarna har mognat kommer även de bli mer jämställda. Den andra påverkan 

enligt empirin är att killarna tar makten då de är omogna och störande. Tjejerna som inte bråkar 

och tar plats får ingen makt. En beskrivning av hur verkligheten egentligen ser ut (Jeffner 

1997:58) men att det egentligen finns en önskan om ett mer jämställt samhälle.  

 

4.2.3 Förhandlingsutrymme och kulturella koder  

 

Jeffner upplevde att det finns en motsägelse (Jeffner 1997:223) hos informanterna när de 

diskuterade sexualbrott. Informanterna kunde ge en tydlig bild av hur en våldtäkt skall se ut 

men att det även finns kulturella koder som tar ansvaret från gärningsmannen och lägger det på 

offret. I författarens empiri beskrivs hur informanterna anser att ett bra samlag skall vara, det 

vill säga ömsesidigt (Jeffner 1997:227) och att båda parter skall vilja vara delaktiga i 

handlingen. Informanterna är överens om att det som sker efter att en av parterna säger ifrån är 

ett brott kallat våldtäkt och att samlaget därefter inte kommer bli lika njutningsbart. Däremot 

uppger empirin, det vill säga Jeffners informanter, att ett nej inte alltid är ett nej (Jeffner 

1997:228) utan det finns olika slags nej som gör att den drivande parten “inte” begår våldtäkt 

trots ett nej. Kvinnan behöver vara sträng i sitt nej-sägande och skall helst även visa med 

handling för att det skall vara ett betydande nej. 

 

Här menar Jeffner att det är de kulturella koderna som spelar en avgörande roll. De kulturella 

koderna omfattar inte bara hur ett nej skall tolkas, de beskriver även hur en kvinna skall leva ut 

sin kvinnlighet, ställa upp när mannen vill det men samtidigt inte vara för lättåtkomlig. Om en 

kvinna säger nej motsätter hon sig den sexuella handlingen (Jeffner 1997:230) men lyfter sin 

kvinnlighet. 

 

Båda könen är i teorin överens om att det bästa sexet är när båda parter är överens (Jeffner 

1997:231) och att det dåliga sexet är när männen inte kan kontrollera sina sexuella handlingar. 

Det finns en bild hos Jeffners informanter att männen har svårt att kontrollera sin sexuella drift 

(Jeffner 1997:232) och att de har ett större behov av sex än vad kvinnorna har, både gällande 

sex med andra och sig själva. Föreställningen om att män skall erövra kvinnorna lever kvar och 
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bilden om hur en ung man skall föra sig sexuellt har tydliga ramar i dagens samhälle. 

Föreställningen om kvinnors sexualitet skiljer sig från männens då kvinnan skall vilja ha 

känslor för männen de ligger med och de vill även leva upp till den bilden av kvinnan som 

männen skall vilja ha. Den kvinna som har ett sexuellt frigjort sexliv (Jeffner 1997:233) 

kommer att möta motstånd och bli kallad skällsord. För att undvika detta behöver kvinnorna 

tänka både på vad de har på sig men även hur de beter sig. Kvinnor skall heller inte ha samlag 

av samma orsaker som männen, det vill säga den fysiska närheten, utan för att de har känslor 

för den andra personen. Beroende på dessa egenskaper, de kulturella koderna, kommer vikten 

av kvinnans eventuella nej i samband med en sexuell handling att ha en betydande roll. Jeffner 

använder begreppet (Jeffner 1997:232) hora och madonna där det syftas på att en kvinna är 

antingen det ena eller det andra. Där den pryda försynta kvinnan möter den utmanande sexuellt 

frigjorda kvinnan är det av största vikt att bli sedd som “rätt slags kvinna”. 

 

Föreställningen av gärningsmannen (Jeffner 1997:235) vid ett sexuellt brott är enligt 

informanterna en man som har ett behov av att utöva makt, han skall vara fysiskt överlägsen 

och ha en viss attityd. Det finns även en föreställning om att mannen troligen själv har varit ett 

offer, att han säkert är snäll på insidan och att det därmed blir synd om honom. Det finns även 

klara omständigheter som förminskar sexbrottets allvar (Jeffner 1997:237) hos 

gärningsmannen, exempelvis alkoholpåverkan. Detta tillsammans med föreställningen om hur 

mäns sexuella drift skall vara samt andra faktorer tar ansvaret från handlingen och 

gärningsmannen och ges istället till kvinnan som blivit utsatt. 

 

Männen beskrivs ha “fritt spelrum” för sina sexuella handlingar (Jeffner 1997:238) medan 

kvinnorna behöver vara försiktiga för att inte klassificeras som “hora”. Däremot finns det ingen 

liknelse av “hora” hos det manliga könet. Jeffners informanter beskriver hur männen hetsas av 

andra män att försöka ligga med tjejer när både de själva och tjejerna är alkoholpåverkade, så 

att tjejerna inte är lika svårfångade och förhoppningsvis så påverkade att de inte kan säga nej. 

Tjejerna däremot skall vara försiktiga när de är påverkade så de inte blir utnyttjade och därmed 

riskerar att bli kallad hora. Jeffner (1997:240) beskriver detta som att kvinnorna ges väldigt lite 

utrymme för sin sexualitet medan männen har väldigt mycket utrymme. 

 

4.2.4 Ingenting är våldtäkt och ingen är våldtäktsman  
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Teorin framhåller (Jeffner 1997:214) att det finns en gråzon i vårt samhälle där man varken vill 

se gärningsmannen för det han är eller brottet för vad det egentligen är. Det är på kvinnorna 

ansvaret läggs istället för hos den som faktiskt begår gärningen. Kvinnan lämnas med både 

övergreppet och skulden för gärningen. 

 

I de citat från Jeffners intervjuer (Jeffner 1997:178) som vi har läst blir det tydligt hur en kvinna 

som får veta att en annan kvinna blivit våldtagen tror på den utsatta kvinnans berättelse. 

Samtidigt så vill inte den kvinnan tro att den mannen kan ha gjort dessa gärningar. Kvinnan 

som får höra om våldtäkten blir ifrågasättande till den utsatta kvinnan och ger henne bilden av 

att vara lättillgänglig även fast mannen som våldtog henne kunde ha ett rykte om sig själv att 

vara våldsam och tidigare hade begått våldtäkt. I ett annat citat (Jeffner 1997:167–168) menar 

en manlig informant att det inte är våldtäkt om kvinnan är så full att hon inte kan säga nej. En 

annan manlig informant säger själv att han skulle kunna fortsätta samlaget med en kvinna trots 

ett nej om han själv var full och att det är de lättklädda tjejerna som är utmanande som blir 

våldtagna. Det finns alltså tecken på en stor gråzon kring vad som i samhället klassas som 

våldtäkt även om alla har en klar bild av hur en våldtäkt “skall” se ut. 

 

4.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter  

 

Vårt val av teorier har baserats på att vi skall på ett tillförlitligt sätt kunna besvara vårt syfte 

och frågeställningar. Anledningen till att vi valde ytterligare en teori var att vi inte kände att 

vår första teori, Att göra kön, räckte till samt att vi vill ha en “egen vinkel” just om synen och 

medvetenheten kring sexualbrott.  

 

Att göra kön valde vi för att lyfta just hur vi till fördelas saker baserad på vilket kön vi har, 

vilket leder till att kön blir en del av vår identitet. Med identiteten ges vi även rollerna av manligt 

och kvinnligt vilket förklaras av könsmaktssystemet.  

 

Liksom våldtäkt, typ gjorde att vi kunde lyfta just medvetenheten kring hur man egentligen 

tänker kring sexualbrott, vilken skuld man lägger på kvinnan och hur man fråntar mannen 

ansvaret för gärningen.  
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Avslutningsvis vill vi uppmärksamma att dessa teorier inte går ut på att framställa män som 

tyranner och inte heller kvinnor som hjälplösa offer som väntar på räddning. Vi valde dessa 

teorier därför att de lyfter hur ojämlikt samhället är som vi lever i och vad som händer när någon 

försöker bryta de strukturerna. Det handlar alltså inte om att inte få vara man eller kvinna, utan 

det handlar om att ta bort kvinnans stämpel som avvikande. 
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5. Resultat  

 

Under detta kapitel kommer vi att redogöra för de teman som vi identifierade i vår 

databearbetning. Varje tema representeras av en underrubrik och innehåller relevanta citat från 

våra informanter som illustrerar deras upplevelser och erfarenheter inom det temat. 

Informanterna utgörs av fyra män och fyra kvinnor i åldrarna 22-25 år, alla ensamstående utan 

barn. För att behålla deras anonymitet är de kodade som K1, K2, K3 och K4 för kvinnorna, 

samt M1, M2, M3 och M4 för männen.  

 

De teman som direkt trädde fram var de som våra intervjufrågor hade handlat om, det vill säga 

vilken medvetenhet och kunskap informanterna hade om #Metoo, hur de hade påverkats av 

#Metoo och vilken betydelse de tillskrev #Metoo när den skedde och in i framtiden. Vi hade 

även frågor kring könsroller och vad som är manligt och kvinnligt, vilket nästan alla 

informanterna svarade på med resonemang kring maktstrukturer och jämlikhet. Informanterna 

gick också in på de negativa konsekvenser som #Metoo har haft för enskilda personer som blivit 

särskilt utsatta för anklagelser och påhopp, och vad det kan innebära för det övergripande 

arbetet för rättvisa och solidaritet i sexuella trakasserier.  

 

5.1 Informanternas medvetenhet kring #Metoo  

 

Alla åtta personerna kunde bekräfta att de blivit medvetna om #Metoo genom en kombination 

av sociala medier där hashtaggen först började spridas och hur tidningar och TV började ta upp 

de anklagelser och upprop som tog fart. Gemensamt är att spridningen upplevs som snabb och 

omfattande. 

 

K1: […] det måste varit via Facebook, typ att folk började lägga ut, så här 

hashtaggen med berättelsen. […] Jag fick nog veta allt samtidigt, både från folk man 

känner och kändisar. Det kom ju så här via tidningsartiklar, nån sa det på jobbet. 

Nån skrev på Facebook. […] Det är svårt att svara på vart det kom ifrån eftersom 

det var överallt verkligen. 

 

K3: Det var via sociala medier information om det först, jag tror det var någon 

kändis som hade lagt upp nåt Instagram-inlägg om att hon hade blivit antastad av 
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nån svensk känd man, efter det började det att komma mer och mer grejer. Framför 

allt kändisar som la upp saker som de hade varit med om. 

 

Två av kvinnorna kunde vidare uppge att de hade kännedom om #Metoo:s historiska bakgrund 

och den kampanj som gjordes för tio år sedan med en färgad kvinna som frontfigur. 

 

I informanternas berättelser var det vanligare hos kvinnorna att de satte sig djupare in i ämnet 

på ett tidigt stadium, medan männen beskrev en mer åskådar-liknande position till att börja 

med. 

 

M3: Jag känner till att det startades som en protest mot Harvey Weinstein, som är en 

filmregissör i Hollywood och att […] det spred sig till Sverige […] det började 

främst inom kulturbranschen här i Sverige, att kvinnor gjorde upprop mot dålig 

behandling av män, inom olika branscher då. 

 

 M4: Det var väl sociala medier, när man såg folk började använda de där 

hashtaggsen och sen så vart det fler och fler inlägg, man läste och olika personer 

som hade skrivit, vad de har utsatts olika trakasserier och så vidare. 

 

När det gällde mer personliga erfarenheter av #Metoo var berättelserna mer varierade, där både 

de kvinnliga och de manliga informanterna kunde dela upplevelser av att känna ett ofrivilligt 

avstånd för att de själva inte hade varit med om något och inte hade några eller så många i sin 

omedelbara krets som deltog i den första hashtaggen. 

 

K1: Jag kan tycka att det är svårt när man inte kan relatera till det själv, för jag har 

ju inte varit med om det själv så mycket. Jag har ju inte upplevt det de beskriver i 

#Metoo, har jag ju inte. Det är ju därför svårt att ha en åsikt i själva frågan liksom. 

Jag har nog inte så jättemycket att säga om det eftersom jag inte kan relatera till det. 

 

Dock kunde en av männen berätta om sin egen överraskning och oro när han såg kvinnliga 

bekanta som lade upp inlägg med #Metoo. 
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M2: Ja det är ju väldigt många av mina kompisar som lagt ut hashtags. […] Det 

första man tänkte där är att skall jag, eller har jag någonting med det där att göra? 

Man kände ju sig jävligt skyldig till varenda person som skrev. […] här har vi Stina 

och hon lägger ut det där och det där, kan jag ha varit inblandad där? Så tänkte 

man med nästan varje person. 

 

5.2 Betydelsen av #Metoo för kvinnorna  

 

Alla de kvinnliga informanterna beskrev hur #Metoo har gett dem en känsla av gemenskap, 

styrka och kraft, att kvinnor kan ha fått mer självförtroende att säga ifrån och berätta om sådant 

som har hänt dem. 

 

K2: Jag ser styrkan i systerskapet att vi inte skall skämmas och backa varandra och 

som jag nämnde tidigare så är det i samtalet med andra. Att man vågar ta upp saker 

och ting eller att man kanske vågar säga emot på ett annat sätt och de pratar om 

#Metoo sarkastiskt så kanske man vågar säga, vad är det som är så kul. […] jag 

tänker skammen, man kommer alltid kunna relatera till samtal före och efter. […] 

Nu behöver man liksom inte skämmas över att man har blivit utsatt utan man liksom, 

allt det här med att vi alla är brottsoffer, får ju bort lite av det här offerstigmat. 

 

K3: […] jag upplever även bland mina vänner att folk har börjat prata om sånt som 

de själv varit med om, som de inte haft någon aning om. Som de kanske aldrig hade 

sagt om #Metoo inte hade kommit upp. Sen tror jag även att det positiva är nog att 

fler vågar prata ut om saker och ting som de burit inom sig under väldigt många år, 

för att de känner att de har stöd från andra för att de har varit med om liknande 

situationer. 

 

Kvinnorna beskrev ett större självförtroende, att det för dem hade uppstått en större självklarhet 

att stå på sig och säga ifrån. 

 

K1: Om nån säger en klumpig kommentar så är i alla fall jag beredd att säga ifrån 

mycket mer idag än förut. Förut hade jag kanske bara ryckt på axlarna och sagt att 
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det där spelar väl ingen roll och att det inte är så noga men idag så vet man ju hur 

viktigt det är att säga till, särskilt mot sexistiska kommentarer. 

 

Det fanns också en viss lättnad i kvinnornas berättelser, att det äntligen hade blivit en ordentlig 

rörelse som kunde föra det här ämnet till ytan och tas på allvar.  

 

K4: Det är skönt att det har blivit en rörelse, de frågor som har diskuterats mycket, i 

vissa kretsar väldigt mycket och vissa kretsar inte alls. […] liksom att #Metoo kom in 

i alla rum, i olika sammanhang av kulturer, åldrar, samhällsskikt […]. Det var inte 

bara att man diskuterade i såna områden där det är intressant, utan att det fick en 

bred spridning i samhället och i median och överallt i våra yrkesgrupper. 

 

Alla kvinnorna uttryckte tydligt att de känner att #Metoo har bidragit till de förändringar de har 

själva sett och upplevt i sina egna kretsar och i samhället i stort. 

 

5.3 Betydelsen av #Metoo för männen  

 

Tre av de manliga informanterna uttryckte att #Metoo har gett dem anledning att tänka till om 

rannsaka sig själva och sin uppfattning om samhället, och att de har märkt liknande reaktioner 

och resonemang bland sina kollegor.  

 

M1: Jag tror att alla har fått sig en tankeställare liksom att nu kan man inte, nu 

måste man akta sin tunga, även om man inte är ute efter att såra så kan ju någon bli 

kränkt. Så jag tror att det är många som tänker så och så tänker jag och så, för man 

vill ju inte vara någon som kränker. 

 

M3: Då tänkte man kanske mer aktivt på att de är viktigt att rannsaka sitt beteende 

och hur man agerar mot kvinnor, även fast jag tror inte att jag beter mig så illa mot 

kvinnor så, kan man uppfatta … viktigt att se sig själv så att man inte faller in i en 

mönster som inte tänker på annars. 

 

Medan det kunde ha förekommit att våra manliga informanter kanske inte vågade besvara våra 

frågor ärligt eftersom vi samtalade om ett debatterat ämne så upplevde vi under intervjuerna att 
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de var uppriktiga, främst då de själva gav exempel på hur de kunde ha betett sig olämpligt, hur 

de och andra män kan ha passerat kvinnors gränser i det förflutna utan att tänka på hur allvarligt 

det kunde ha känts för kvinnan i situationen, och att de kommit att tänka om kring vad man 

själv kan rycka på axlarna åt och förvänta sig av andra att ses som acceptabelt.  

 

M1: Man trodde ju förr att man betedde sig helt okej men det har man ju fått 

motbevisat för sig nu att det är ju faktiskt inte okej. [ … ] jag tänker att alla har nog 

gjort något dumt, alla har ju kläckt ur sig något som någon tagit illa vid sig av, 

absolut. 

 

M2: Man funderar liksom på vad fan man själv har ställt till med, man rannsakar sig 

själv lite grann. [ …] Man funderar ju när man varit ute och slirat och grejat liksom. 

[ …] såna där små jävla skitgrejer som folk bara tycker att de har rätt att göra för 

att de har 1,5 promille, just såna grejer tror jag kan ha blivit mycket bättre efter det 

här så det är bra. 

 

M4: […] folk i omgivningen … det kanske finns folk som har gjort det här som 

kanske inte har tänkt på det men de kanske får upp ögonen för det och tänker … oj 

det här är mig det gäller och utifrån det kanske de ändrar sitt beteende och får en 

tankeställare. 

 

De manliga informanterna som hade upplevt förändringar hos sig själva och hos andra uttryckte 

tydligt att #Metoo hade spelat en avgörande roll.  

 

5.4 Resonemang kring könsroller 

 

 Alla de kvinnliga informanterna och flera av de manliga beskrev att de har upplevt att #Metoo 

har förändrat diskussionen och medvetenheten om könsroller, om vad som ses som manligt 

respektive kvinnligt.  

 

K4: […] vi har ju kommit väldigt långt i Sverige jämfört med andra länder men det 

går inte slå sig på bröstet som svensk och sen så tycka nu är vi klara och nöjda, för 

det kan vi aldrig vara och ifrågasätta könsroller. Det får man ju göra hela tiden, 
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exempel vem är de som skall ta hand om barnen, vem ska liksom höras mest och 

synas mest. 

 

Två av de manliga informanterna berättade särskilt om deras respektive arbetsplatser som båda 

hade ett stort överskott med manliga anställda och bara några få eller rent av en enda kvinnlig 

anställd och resten var män, och hur de informanterna hade kommit att reflektera kring hur det 

kunde påverka och påverkade atmosfären på jobbet, och även deras egen uppfattning om de 

kvinnorna. 

 

M1: Till exempel på mitt jobb som snickare är det ju en väldigt grabbig stämning 

hela tiden. 

I: Har ni någon tjej på bygget? 

M1: Ja en har vi. 

I: Är hon en av grabbarna i gänget? 

M1: Nej det är hon ju inte för hon är ju fortfarande kvinna. Men hon är ju ingen 

fjortis utan hon är ju en rejäl kvinna. Hon är ju liksom rejäl precis som en kille kan 

vara rejäl.  

 

M2: Vi har ju väldigt få tjejer på mitt jobb men man tänker ju, man har det ju liksom 

i bakhuvudet när man liksom väljer, det kan ju bli på ett jobb en jargong som kan bli 

onödigt grabbig liksom. Även om det finns tjejer på verkstaden så kan det bli jävligt 

grabbig stämning liksom. 

 

En av de kvinnliga informanterna går särskilt in på att det handlar om inlärda könsroller snarare 

än något medfött manligt eller kvinnligt, och att det gäller att uppmärksamma de processerna 

som skapar uppfattningarna om vad män och kvinnor får och ska göra.  

 

K2: […] jag känner att det har blivit väldigt påtagligt och att det har öppnat upp det 

samtalet, att vi förstår att alla män inte är galna våldtäktsmän som vill springa runt 

och trakassera kvinnor utan att de blir det av de könsrollerna vi har inom de 

strukturer vi har, hur vi förväntas bete oss. Hur vi blir lärda olika och hur … vi lär 

oss olika från början. Både medvetet och omedvetet lär vi våra barn från början och 

att det är det som resulterar i det här […]. 
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Både de kvinnliga och manliga informanterna beskrev exempel på förväntade beteenden och 

reaktioner hos kvinnor, till exempel standarden kring hur en kvinna ska tänka och känna inför 

oönskad beröring från män, och hur det kan ha förekommit en normalisering i det både hos 

kvinnor och hos män.  

 

K1: Ja nu har man ju blivit bättre på att uppmärksamma vad som faktiskt inte är 

okej, för att vissa saker kanske inte varit okej kanske. […] det kan ju vara att många 

av oss har normaliserat vissa saker då.  

K3: […] jag tänker mig för mäns håll att killar kan tänka sig att tjejer överdriver 

och kommer med historier som kanske inte är så allvarligt som de nämner. 

 

M2: Min förra tjej sa liksom att varenda gång jag är ute på krogen så är det nån 

jävel som tar mig på röven. Varenda jävla gång och jag hade inte märkt det ens men 

det hände varenda jävla gång. 

 

Bland de manliga informanterna markerades det att det är hos äldre män som de traditionella 

förväntningarna finns, hur män brukade kunna tala om och tänka kring kvinnor och kvinnors 

kroppar och det är den äldre generationen som på olika sätt sitter kvar i den inställningen. 

  

M1: Man vet ju dom här i vår ålder, vi fattar ju liksom att man kan inte säga vad som 

helst men äldre gubbar kan ju säga vad som helst utan att mena någonting illa. Men 

det kan ju låta förjävligt liksom. Jag tror att de kan ha fått sig en känga liksom.  

 

M2: När det var som mest så var det ju det man pratade om liksom och då blir det ju 

liksom olika, när man pratar med riktiga gubbjävlar så tänker man ju att det är ju 

verkligen så här mycket men sen om man pratar med kompisar så pratar man ju om 

det är helt rätt. 

 

Både de kvinnliga och de manliga informanterna uttryckte att sexuella trakasserier och 

kränkningar kopplade till kön inte är unikt för kvinnor, att även män blir utsatta men att det inte 

uppmärksammas på samma sätt, både för att det är mer sällsynt och har inte samma historia 
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som kvinnors utsatthet, och för att det kan gå emot den typiska bilden av mannen som förövare 

och icke-offer.  

 

M1: Det är ju alltid mannen i princip som är förövaren och kvinnan som är offret. 

Det är ju mannen som gör allt, det vet man ju, men tjejer kan vara jävliga men killar 

tror jag inte tar det på samma sätt. Tjejer är ju offren så killar tar ju inte av sig om 

de blir kallade saker, det finns liksom inget att ta åt sig av för det händer så sällan. 

För tjejer är det ju det ständiga liksom förtrycket som haft. 

 

K1: […] det är klart att det finns män som också blir utsatta för vissa saker. Jag vet 

t.ex. en kompis kompis som jobbar på en arbetsplats där det förekommer jättemycket 

kvinnor och därför kommer det jättemycket sexistiska kommentarer. Typ så här, hej 

snyggpojken och lillpojken och då är han tjugosju och dom är femtio-plus liksom. 

Det tror man ju inte men sånt händer ju med och jag tycker alltid oavsett vem det 

gäller så är det inte okej. 

 

M4: Jag tror faktiskt att män blir också utsatta, men tror att män inte pratar om det 

så mycket, om det kan bero på att de är män, men klart det är kvinnor som oftast blir 

utsatta mer. Jag tror det har mycket med ens manlighet att göra att inte våga nämna 

som man att man blivit utsatt för och undvika andras reaktioner eller att folk inte 

klassar än som man som inte står upp för sig. 

 

Både de kvinnliga och manliga informanterna gav exempel på hur traditionella, “gammeldags” 

könsroller och köns uttryck har varit i gungning och kan ha utmanats ytterligare genom #Metoo, 

att det klassiska machoidealet för män inte är lika självklart längre just för att #Metoo har visat 

att det inte är acceptabelt.  

 

K4: Jag hoppas att män får till sig att man inte behöver vara en macho-man för att 

vara en man. Att man kan ta fram dem sidorna hos sig själv […] som även betraktas 

som kvinnliga liksom, och att det är okej, och att det är lika mycket ideal att sträva 

mot som kvinna […]. 
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M2: Det första man tänker när man hör #Metoo är ju så klart den här maskulina 

förövaren och den försynta offret. Men det kommer liksom försvinna för det är 

liksom ingen som, det tänker jag i alla fall, vi som är från Sverige att det är liksom, 

vi tillåter väldigt mycket, vi är väldigt liberala när det kommer till könsbyten och 

homosexualitet och sånt där. Jag tror vi ligger lite i framkant i just det och därför 

tror jag även att den här machokillen kommer att försvinna. Det är inte så jävla 

sexigt längre att vara det, det är snarare tvärtom, det kan vara bättre att våga vara 

feminin liksom. 

 

En av de kvinnliga informanterna tog även upp hur kvinnor heller inte borde behöva bli till män 

för att kunna bli till och ses som fullständiga personer. 

 

K4: […] jag hoppas att kvinnor inte känner att man behöver axla en mans roll, för 

att få plats och utrymme och möjlighet och växa i livet utan att man liksom inte skall 

sätta några roller överhuvudtaget liksom, utan att man liksom säger så här vill jag 

vara, så här vill jag leva, tycka. Sen om det är manligt eller kvinnligt, det skall 

liksom inte spela någon roll utan att man skall få vara som man är och trivs med.  

 

5.5 Resonemang kring maktstrukturer och jämställdhet 

 

Några av informanterna, kvinnliga och manliga, tog upp begrepp och teman kring makt och hur 

den kan utövas, hur härskartekniker kan förekomma främst inom yrkeslivet och att #Metoo kan 

ha hjälpt att göra de sammanhangen synliga utifrån kvinnors utsatthet. 

 

K1: Man börjar prata om allt det här med löneskillnader, härskartekniker, det här 

liksom eller överhuvudtaget att i bolagen är det bara män liksom. 

 

M3: Det sker en slags omdefiniering av rollerna mellan man och kvinna i yrkeslivet. 

Jag tänker som det här med Weinstein att det har varit väldigt vanligt att se så 

naturligt att män kan bete sig illa mot kvinnor, för att de är i maktposition. För att de 

kan avgöra hur unga skådespelare kommer göra karriär eller inte och för där kanske 

de är tvungna att göra som männen sa, då kunde männen behandla dem hur som 

helst. 
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Två av de manliga informanterna diskuterade särskilt maktbeteenden och härskartekniker i 

samband med det manliga könet, men också att frågan kan ligga mer i maktpositionen än i 

något typiskt manligt/kvinnligt. 

 

M4: #Metoo-rörelsen kan nog vara typ en ytterligare byggsten, sen självklart så tror 

jag att det finns vissa män som tror att de har någon form av manlig makt. Men jag 

tror inte det är lika vanligt längre som förr, men absolut så kan det vara en byggsten 

till att den negativa makten minskas. 

 

M3: Jag tänker att man inte kommer att acceptera olika härskartekniker från män, ut 

i arbetslivet tror jag att det har relevans. Där män kanske har använt vissa 

beteenden och tekniker som kanske är kopplat till manlighet könet för att bevara sin 

makt. Jag tror inte att detta kommer att accepteras så mycket mera, sen denna fråga 

vad som händer kvinnor i en maktposition och hur de använder sin synlighet för att 

utöva makt, det kan man också fråga sig. 

 

En av de manliga informanterna som tog upp dessa punkter lade särskild vikt vid att det inte 

behöver vara så att det är något typiskt för just det könet, utan att det är maktpositionen som 

skapar destruktiva beteenden och har blivit mer associerat med män på grund av att 

arbetsmarknaden har varit mansdominerad så länge.  

 

M3: Jag tror mer att det är makten som får folk att bete sig illa mot varandra och det 

tror jag inte har så mycket med könsrollerna att göra […] det kan ju vara antingen 

en chef men det kan också vara bara att man är överordnad än den andra i arbetet 

… och jag tror det är mer makten som är större problem än vad som är manligt och 

kvinnligt. Kanske så utnyttjar man ett typiskt manligt beteende för att sätta dit 

kvinnor och håller dem borta från makten. För att det som är ju att branscher som 

har varit mansdominerade, där vill ju kvinnorna komma upp och så kan det här vara 

viktigt för att det skall vara mera jämlikt ute på arbetsmarknaden. 

 

Särskilt en av de kvinnliga informanterna kom mycket in på begreppet jämställdhet och hur den 

processen har sett ut i Sverige, och hur den kan behöva få mer nyans. 
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K4: Det är ju lätt att säga och förutse, nämna att vi ska leva jämställt och så vidare 

och någonstans så handlar det bara inte att man skall tjäna lika mycket när man 

jobbar samma jobb. Det är oftast där diskussionen hamnar och stannar men det här 

med könsroller och jämställdhet är större proportioner enligt mig, det har ju liksom 

med en grundkultur och inställning som människor har till varann, […] män har haft 

övertag historiskt sett och det ser också ut i olika länder […] Någonstans kan jag 

tycka att det har varit så här att när vi jobbat för jämställdhet för Sverige dels så har 

det handlat om tjejer skall närma sig männen, alltså att tjejer måste ta för sig mer, 

måste höras mer, måste bli mer kraftfulla. […] när vi ska närma oss en jämställdhet 

så är det fortfarande mannens idealer och kvinnan som skall anpassa sig till mannen 

istället för tvärtom. 

 

Ordet feminism var något vi som intervjuare undvek i våra intervjuer då det är ett ord med 

många innebörder i vanlig folkmun. En av de kvinnliga informanterna benämnde dock ordet på 

följande sätt:  

 

K2: Även om jag inte skäms för det jag varit med och man vet att skulden inte ligger 

hos mig och hela feministiska rörelsen så pratar man om sådant. Så känner jag att 

det blir ännu mer naturligt nu att prata om sådant med sådana som inte sitter och är 

feministiskt upplysta, det var ju det här #Metoo handlade om, vi har ju varit med om 

det här allihopa. 

 

Uttalandet och att använda ordet feminism verkade hos denna informant vara någonting viktigt 

för henne och även om våra andra informanter inte använde ordet lika specifikt så gav de ändå 

sina egna förklaringar till vad feminism är för dem. 

 

5.6 Den andra sidan av #Metoo  

 

Informanterna tog också upp de mer negativa sidorna som kom fram i #Metoo, med falska 

anklagelser och hätska drev efter utpekade personer. 
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K2: […] som allt annat så finns det ju bakslag och det var ju mycket hos män runt 

mig, drog mycket skämt om att nu får man inte göra någonting längre och att man 

kan bli falskanklagad, man förstör männens liv när man hänger ut dom. 

 

K3: vissa män kan nog tycka att det är nog lite jobbigt, det här uppdraget, de är 

såna saker som kanske aldrig kommit fram innan om inte detta hade kommit upp, 

saker hade förblivit hemliga om folk som har blivit utsatta i kändisvärlden och 

liknande. Jag kan tänka mig att visa kanske kan se detta som ett hot och rädsla, då 

menar jag män. 

 

K4: […] som allt annat när det bli debatt att det blir oftast pajkastning och att man 

kanske hänger ut folk lite tidigt för att ha begått övergrepp eller gjort övertramp och 

att man slår på stora trumman liksom utan att ha sökt rätt fakta […]. Samtidigt så är 

ju det något som försigkommer i alla typer av debatter om vad de än handlar om, 

[…] drar sig i stora växlar likom. Men de är ju inte så kul för dem som har blivit 

oskyldigt uthängda […]. 

 

M3: Det negativa är ju, att de sker en … en väldigt hets mot utpekade män, som gör 

att man kanske dras med i vad andra tycker och sen så tycker man bara så utan att 

tänka själv och det här sätter ju såklart männen som har gjort, som kanske har gjort 

dåliga saker … sätter dem i en utsatt position. Och det kanske man kan tycka att de 

förtjänar, men jag tycker inte att det är ett professionellt sätt, från hur media ska 

hantera såna saker. 

 

En de manliga informanterna tog upp ambivalensen mellan att å ena sidan skapa förändring och 

å andra sidan gå för långt med hämndaktioner.  

 

M2: [ …] det har gjort en jävla skillnad för en massa andra, speciellt eftersom det är 

så jävla många som har, speciellt kändisar, som det har gått åt skogen även om det 

varit tjugo-trettio år sen. […] jag tycker att man skall förändra, det måste ju till en 

förändring när det kommer till det här, men sen om man skall behöva sota för saker 

som hänt för tretti år sen … det var ju ett helt annat klimat då säkert och säkert åt 

helvete liksom. 
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En annan av de manliga informanterna nämnde särskilt att de män som känt sig kränkta av 

#Metoo kan ha det kopplat till en förlust av en frihet och en del av en traditionell manlig 

gemenskap, att det inte längre finns samma tolerans för vad för slags skämt och tal som kan 

användas om och med kvinnor.  

 

M1: […] jag tror att det är de som känner sig kränkta av #Metoo. Eftersom att det är 

dem som man stänger av någonting för, liksom deras skämt-grej liksom och det kan 

ju vara att de får för sig att det inte är okej att säga att en tjej är snygg liksom. 

 

Både de kvinnliga och de manliga informanterna resonerade kring hur man ska se dåtidens 

normer som straffbara i nuet eller inte. De lade vikt vid att det är nu och framåt som det är bäst 

att man fortsätter att uppmärksamma mäns behandling av kvinnor, som en del av det fortsatta 

jämställdhetsarbetet.  

 

K2: […] det handlar om att vi inte vill vara förtryckta, man kan inte ta ansvar bakåt 

utan bara ta ansvar framåt. En man i dag kan ju inte ta ansvar för att det varit 

ojämna strukturer i tusentals år tillbaka i tiden, de kan ju bara ta ansvar över deras 

handling idag och i framtiden. 

 

M2: Regler och normer och etik och moral, det förändras ju och man lär ju bara 

hänga med och ta det härifrån liksom. Därför kan jag tycka att det kan bli lite väl 

mycket om att sätta dit folk till höger och vänster. 

 

5.7  #Metoo i framtiden  

 

Både de kvinnliga och de manliga informanterna uttryckte att #Metoo har varit en viktig 

händelse i samhället och på olika vis sparkat igång en mer öppen debatt och diskussion kring 

könsroller, maktfördelning, vardagligt beteende och jämställdhet, ett samtal som särskilt de 

kvinnliga deltagarna hoppas på kommer att fortsätta. 

 

K2: Dom samtalen vi kunnat lyfta, lagändringarna som gjorts, alla stora 

manifestationer, vi sitter ändå veckan efter Knytblus och kanske … det hade inte 
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hänt eftersom att situationen inte hade uppdagats som den gjorde, men även om den 

hade gjort det så kanske liksom engagemanget inte hade varit så starkt om den här 

kulturprofilen inte hade uppdagats, på något annat sätt än i en sån här stor kampanj. 

Hade det uppdagats som en vanlig skandal hade det inte stått tusentals människor i 

blusar för att kunna stötta Sara Odenius. Så jag tänker att det kommer ta nya former 

förhoppningsvis, men vi kan inte backa från det som det har lett till idag […]. 

 

K3: Jag hoppas att den vardagliga mannen som faktiskt inte är något monster eller 

utför grova brott ändå reflekterar över sitt egna beteende, varför det sker och hur det 

kan uppfattas av mottagaren. För ett halv sexistiskt skämt kan ju vara roligt även för 

en kvinna men det kan även trigga till fruktansvärda upplevelser som hon varit med 

om innan. 

 

K4: Jag har alltid tänk på hur kvinnor blir behandlade men någonstans en bigrej av 

det här i hur män behandlar män, hur kvinnor behandlar män och hur män 

behandlar kvinnor så någonstans så landar i en humanism och jag hoppas att det 

gör det på sikt också … att det inte bara handlar om en väg mellan man till kvinna 

utan att det handlar också om att det inte skall finnas nån skillnad på vilket kön man 

har. Att man behandlar varandra respektfullt. 

 

Många av de kvinnliga informanterna och flera av de manliga beskrev #Metoo som en 

“revolution”, att det har kommit “rätt i tiden” och “kickstartat” den förändringsprocess som 

redan var igång. Några av dem tog särskilt upp det tidigare samhällsarbetet och hur länge det 

har pågått, och att det är med #Metoo som det äntligen fått en verklig genomslagskraft. 

 

K4: Jag tycker att den har skapat en revolution … faktiskt någonstans. Revolutioner 

växer inte på träd nuförtiden, det var mer liksom snack om det på 1700-1800 talet 

men en nutida revolution det tycker jag absolut att det är, en humanistisk revolution 

som jag tror kommer att påverka framöver och jag hoppas verkligen att det kommer 

fortsätta att göra det. Att inte diskussionerna dör ut och de fortsätter leva kvar och 

sprida sig, också att de inte bara stannar i några länder utan att den får ta fäste 

överallt. 
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K2: Det finns så många av oss som skrikit om detta i så många år och #Metoo spreds 

ju nu av en kändis när det egentligen skrevs för jättemånga år sedan av en okänd 

svart kvinna. Och inte kändisen så det handlar ju bara om vem som sa det vid rätt 

tillfälle och det är ju synd att det alltid krävs privilegier för att någon skall lyssna. 

Jag tror precis som män inte lyssnar på kvinnor utan de lyssnar på andra män så var 

det ju bra att dessa stora namn och privilegierade människor valde att steppa upp 

och uttala sig för att det skulle nå fler men det är ju samtidigt surt att det krävs för 

att det annars inte når fram. Men alla framsteg är framsteg tycker jag så egentligen 

spelar det kanske inte sån stor roll vem som sa vad när […]. 

 

Flera av de manliga informanterna uttryckte att #Metoo för dem har blivit en stark markering i 

samhällets utveckling, och några av dem beskrev hur kommande generationer kan ta den här 

lägre toleransen för mäns behandling av kvinnor som en självklarhet medan det just nu 

fortfarande känns nytt.  

 

M2: Sen tror jag att det till slut blir en del av en själv och när man själv får barn och 

så här så kommer det vara en naturlig del att så här funkar det. Så här beter man 

sig, så det är väl just nu som det blir en tankeställare för oss men för kommande 

generation så kommer det bli mer naturligt och så här så kommer det vara en 

naturlig del att så här funkar det. Man kommer tänka att hur fan kunde det här inte 

varit naturligt förut? 

 

Nästan alla av informanterna uttryckte att de tror att #Metoo kan komma att ses som en historisk 

händelse i framtiden, ett avgörande ögonblick som man kommer att minnas även om 

hashtaggen dör ut som trend.  

 

M1: Jag tror inte #Metoo-begreppet kommer stanna, däremot kommer man börja 

bete sig mer jämställt men det är ju helt klart att det är hashtaggen som drog igång 

allt. Nu tänker man efter, man tänker inte #Metoo utan man tänker bara att nu kan vi 

inte säga vad som helst. 
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M3: […] själva omstruktureringen eller maktutjämningen kommer förhoppningsvis 

att fortsätta och det här hänger inte bara på #Metoo enligt mig utan det handlar om 

att man är medveten och att man reflekterar. 

 

K4: […] det är ju ett diskussionsämne och den kan ju inte förändra någonting i sig, 

men det är ju människor som tar det till sig, och pratar om det, som kan göra den 

förändringen, och genom att bli mer medveten, om hur det ser ut på min bakgård det 

är ett sätt liksom, så kan jag ju städa upp där. […] Det här kommer inte ske över en 

natt, att saker och ting ändras blir mer jämställt … jag tror den har varit en klocka 

för många och den ligger till grund för mycket debatt, diskussioner som kan bli 

förändring på sikt. 

 

K2: […] vi har några sådana här moments i historien som ändå har blivit symboler 

så på sätt och vis tror jag inte att detta är någonting som kommer glömmas bort, då 

blir det en tydlig nål i tidslinjen mot en jämlikare värld […]. 

 

5.8 Sammanfattning av resultat  

 

Vi upplevde att alla våra informanter hade en stor kunskap om #Metoo som fenomen. Våra 

informanter gav alla ett eller flera exempel på hur deras medvetenhet kring sexuella trakasserier 

hade ökat efter #Metoo. De upplevde inte bara en ökad medvetenhet hos sig själva utan även i 

deras närmsta omgivning och samhället i stort. Informanterna beskrev att dessa förändringar 

grundades i den uppmärksamhet och den mediabevakning som #Metoo fått. Våra informanter 

framhöll på olika vis att det är #Metoo har spelat en avgörande roll kring deras medvetenhet av 

sexuella trakasserier. De flesta av informanterna upplevde också att #Metoo har lämnat ett 

kännbart avtryck i den nutida samhällsutvecklingen. 
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6. Analys  

 

Analysen är den delen av studien där vi jämför vårt empiriska material (d.v.s. materialet vi har 

samlat in via våra intervjuer) med vad våra valda teorier förutsäger, genom att utgå ifrån de 

teman vi har identifierat. Vi kommer också att relatera vårt material till den tidigare forskningen 

som vi har redovisat.  

 

6.1 Kön som identitet och roll  

 

I den första teorin som vi valt att använda kan man läsa om hur vi bemöter andra utifrån deras 

könstillhörighet, d.v.s. hur könet avgör hur vi kommer behandla en människa. Vår tolkning av 

intervjuerna är att då vi intervjuade kvinnorna har de haft en känsla av att männen haft rätt att 

tafsa eller på annat sätt kränka dem, vilket i sin tur har blivit en del av deras könsroller. 

Kvinnorna uppfattas ha tyckt att det varit vardag och att det har tillhört det kvinnliga könet att 

låta män ta sig friheter som egentligen inte uppskattas. Även om kvinnorna tänkt logiskt att 

detta inte är acceptabelt, så har de ändå upplevt en gråzon av vad deras magkänsla säger dem 

och vad strukturerna säger. Vi ser därmed hur teorin bekräftas av att kvinnorna med anledning 

av sitt kön blivit utsatta. Kvinnorna upplevs ha vuxit upp med föreställningen om att någon 

annan, d.v.s. mannen, som norm har haft rätt att ta för sig av deras kroppar. 

 

Detta kan kopplas till den tidigare forskningen, i studien av Novus Group International och i 

undersökningen Slagen dam, hur statistiken övervägande visar på kvinnor som offer jämfört 

med män. Vi kan också dra en parallell till studien av Ipsos Public Affair, främst data om att 

ändringar på arbetsplatser har riktats något mer mot män än mot kvinnor, vilket kan ses som ett 

exempel på en rådande bild av män som förövare. 

 

En av våra manliga informanter som beskrev sig själv som väldigt maskulin med en rejäl 

jargong berättade om hur det kan vara problematiskt att veta var gränsen går när han själv har 

tjockt skinn på näsan inför grövre skämt. Han beskrev hur han kan ha haft utseendet på sin sida 

och om han skulle tafsa på en kvinna i krogmiljö hade kvinnan tagit denna handling som en 

komplimang, medan en annan kille som inte har samma utseende skulle uppfattas som 

kränkande. Detta kan också jämföras med teoriernas beskrivningar av könsroller och vad som 

förväntas av en person utifrån ens kön. 
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Enligt Jeffners teori är det av vikt för människan att särhålla könen och att det finns ett behov 

av att ha en normgrupp och en avvikande grupp. Hos en av våra informanter blev det extra 

tydligt när vi frågade om hans kvinnliga kollega var ”en av grabbarna i gänget”, och han 

framhöll att då hon trots allt är kvinna blir det ett slags utestängande. En annan manlig 

informanter gav ett liknande exempel på att även om det finns kvinnor på en arbetsplats så blir 

jargongen ändå väldigt ”grabbig” om kvinnorna är i minoritet. Även Jeffners lyfter fram hur 

synen på en person formas av samhället och att könsrollerna i sig måste förstås för att man ska 

kunna se hur skillnader mellan könen ser ut. 

 

En av våra kvinnliga informanter uppgav att hon själv hade blivit utsatt för kränkningar under 

högstadietiden. Hon såg numera på händelsen som att varken hon själv eller pojken förstod att 

det var någonting fel med handlingen, utan att det snarare hörde till deras könsroller att det 

skulle vara så. Detta stämmer vidare överens med Jeffners teori om att kvinnans könsroll är att 

acceptera handlingen och mannens om att utföra handlingen. 

 

Jeffner beskriver hur de kulturella koderna är en del av de normer som finns i omgivningen runt 

våra informanter. Jeffners studie gav en tydlig bild av hur både kvinnor och män lägger ansvaret 

för sexualbrott hos kvinnan som en del av hennes roll i samhället. Artikeln Slagen dam i den 

tidigare forskningen tar också upp kvinnors psykiska mående efter att ha blivit utsatta av 

sexuella trakasserier och våld, och att kvinnorna inte bara ska hantera själva övergreppet utan 

även ansvaret och därmed skulden för det. 

 

I motsatt riktning gör de kulturella koderna att det skapas ett förhandlingsutrymme som fråntar 

gärningsmännen deras ansvar för gärningen. Både våra manliga och kvinnliga informanter lyfte 

fram att det inte skall gå att straffa någon för något som gjorts innan #Metoo, då många inte 

begrep att deras handlingar var fel. En av våra informanter beskrev det som att om någon 

slavhandlare från förr i tiden levde nu skulle man inte straffa hen för att ha slavar, eftersom det 

var normen på den tiden. Detta kan delvis jämföras med Jeffners teori, att ansvarsbefrielsen för 

gärningspersoner handlar om gångna händelser. Skillnaden mot teorin ligger i att 

respondenterna ansåg att det inte ska få fortsätta så, att gärningspersoner ska börja hållas 

ansvariga för sina handlingar även i sociala sammanhang och utsatta personer ska bli trodda 

och tagna på allvar. 
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Här skiljer sig vårt material från Jeffners teori. Jeffner beskriver hur förhandlingsutrymmet för 

hur en kvinna säger nej är något som påverkar om ett samlag skall klassificeras som en våldtäkt 

eller inte. Detta är inte någonting som vi frågat våra informanter om då vi inte vill närma oss 

den sortens frågor, men däremot uppgav flera av våra kvinnliga informanter att de efter #Metoo 

har känt sig starkare i att säga ifrån i situationer där de känner sig kränkta eller på annat sätt 

utnyttjade. Detta kan jämföras med Jeffners beskrivning av hur kvinnor kan komma att tvivla 

på andra kvinnor som berättar om att de har blivit utsatta, att den mannen ”inte skulle kunna 

göra så”. Kvinnan ska inte bara acceptera det som händer mot henne själv, utan även acceptera 

och rationalisera sådant som händer andra kvinnor. Därför upplever vi att vi kan tolka våra 

informanters berättelser som en brytning med den könsrollsuppfattningen, att genom #Metoo 

har våra informanters syn på sexualbrott förändrats. Samtliga informanter anser att de nu har 

börjat tänka igenom på allvar vad som är en kränkning eller inte. Detta kan också jämföras med 

Ipsos studie som visar på en svag förändring efter #Metoo. 

 

6.2 Kön och makt 

 

Informanterna berättade om hur kvinnor blir utsatta på grund av deras kön och männen blir 

förövare på grund av deras kön. Hos våra manliga informanter märkte vi att det var viktigt för 

dem att representera sig som idealet av mannen, machokillen, även om de längre in i 

intervjuerna blev mer djupgående och började ifrågasätta macho-kulturen. Ett visst särhållande 

skedde samtidigt med en vilja att möta kvinnan som jämställd. Hos alla våra informanter 

upptäckte vi att det finns ett intresse av att lyfta hur ojämställt Sverige fortfarande är överlag. 

Detta upplevde vi som att de manliga informanterna hade sett med nya ögon medan våra 

kvinnliga informanter snarare vill markera att det är det vi alltid kämpat för. Våra kvinnliga 

informanter lyfter tydligt hur männens status i samhället har gjort det svårare för kvinnorna att 

ta sig in, samtidigt som de fortfarande har en tydlig åsikt om att männen inte skall framstå som 

diktatorer. 

 

Än så länge stämmer våra valda teorier in på det våra informanter har berättat, att en människas 

handling är baserad på strukturerna i samhället. Fortsätter vi med teorin som säger att mannen 

(normen) skulle avsäga sig en del av makten för att ge till kvinnan så förlorar han även en del 

av sin maskulinitet. Hos de manliga informanterna verkar detta dock inte vara ett problem då 
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de själva verkar ha blivit upplysta om hur ojämställt samhället är. De upplevs även vara beredda 

på att ge av sin egen makt för att lyfta kvinnan, utan rädsla för att förlora en del av sin upplevda 

manlighet. Om vår tolkning av intervjuerna är korrekt och vi hårdrar det skulle vi våga påstå 

att #Metoo har lett till att könsmaktssystemet hos våra informanter är på väg att förändras. 

Enligt teorin skulle detta leda till motstånd hos både normen och de avvikande (män och 

kvinnor), men våra manliga informanter uttryckte inte att de skulle utöva detta motstånd utan 

att det kommer att ligga hos den äldre generationen av män i samhället, då det är dessa som inte 

är villiga till förändring. Även våra kvinnliga informanter berättade hur män i deras omgivning 

hade fått upp ögonen för samhällets ojämställdhet och verkade även de vara beredda att i alla 

fall se att det finns en orättvisa. 

 

Thomsson och Elvin-Nowak berör stigmat om kvinnan som offer och att de inte själva vill se 

sig som en avvikare, då det inte finns ork att fortsätta om man inte kan få vara en del av normen. 

Hos våra kvinnliga informanter kunde vi se detta indirekt i deras berättelser om hur styrkta de 

har känt sig efter #Metoo och hur denna revolution kan ha ändrat på den tidigare normen att 

hellre hålla tyst än att tala ut. Några av kvinnorna och en av männen uttryckte även enstaka 

exempel på kvinnors normalisering inför oönskad beröring, där en av kvinnorna använde ordet 

normalisering direkt. 

 

Jeffners teori tar just upp att ju skarpare könsroller vi har i samhället, desto mer sexuella 

kränkningar kommer det att bli för att det tillhör mannens traditionellt maskulina roll. Detta 

kallar Jeffner för den sexuella spänningen, som är baserad på makt. I artikeln Slagen dam den 

i tidigare forskningen framgår vidare ett manligt behov av makt och kontroll utifrån 

undersökningens koppling mellan sexualbrott och kränkningar och den traumatiserande 

effekten på kvinnor. 

 

Jeffner beskriver att det finns faktorer som kan påverka tolkningen av ett sexuellt övergrepp. 

Detta kan vi jämföra med studien från Novus som ställde frågan om hur många män som 

bevittnat en sexuell kränkning och 14 % av männen svarade ja. Samtidigt svarade 64 % av 

kvinnorna att de blivit utsatta. Vi tolkar det som att ingen vill ”se” handlingen för vad den är 

och väljer istället att blunda, i likhet med Jeffners forskning. I vår studie däremot så gav inte 

någon av våra manliga informanter någon antydan om att de själva hade några åsikter som 

kunde påverka omständigheterna kring ett sexualbrott. Däremot uppfattade vi att våra manliga 
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informanter uttryckte en skam över sina egna och andra mäns tidigare beteenden. Hade vi lagt 

mer fokus på övergrepp i sig och haft informanter i samma ålder skulle det kanske funnits fler 

likheter med Jeffners iakttagelser.  

 

Jeffner upplevde som sagt ett ifrågasättande hos sina informanter när de berättade om andra 

som blivit våldtagna. I en av våra intervjuer beskrev en av våra kvinnliga informanter hur 

varken hon eller hennes vänner brukar komma i situationer där det förekommer övergrepp och 

våldtäkter, såsom krogmiljöer och att vara ensam tillsammans med okända män. Utifrån detta 

uttalande kan vi ändå se att det finns en bild av var och hur ett övergrepp ”brukar” ske men 

även vilka slags tjejer och kvinnor som blir utsatta, nämligen de som sätter sig i sådana 

situationer. Vi kan jämföra med Jeffners eget begrepp, ”hora och madonna”. 

 

Våra kvinnliga informanter uttryckte en önskan om att samhället ska bli mer jämställt och att 

de har en föreställning om att det är #Metoo som kommer leda till denna förändring. Våra 

informanter beskriver stora skillnader bland kvinnor och män exempelvis löneskillnader. 

Jeffners teori berör vidare hur unga kvinnor även de har en bild av att samhället är ojämställt, 

då killarna ofta får mer uppmärksamhet och därmed tar makten ifrån tjejerna. De informanter 

vi har intervjuat är äldre än de Jeffner har använt men vi kan ändå se en likhet i att både våra 

och Jeffners kvinnliga informanter var överens om att det samhälle vi lever idag inte är 

jämställt. Jeffners informanter ansåg att jämställdhet kommer att ske i vuxen ålder när killarna 

har mognat, medan våra vuxna informanter upplevde istället att jämställdheten inte kommer i 

samband med att männen växer upp utan att det fortfarande finns stora skillnader och att även 

män i vuxen ålder tar plats och har makt. I Slagen dam beskrivs det hur kränkningar är vardag 

för många kvinnor och att man måste beakta detta när man ser till kvinnors livsvillkor. 

 

6.3 Ett system som utmanas  

 

Vår teoretiska utgångspunkt syftar till att när könsmaktsordningen blir ifrågasatt kommer man 

att se hur tydligt utanförskapet är och detta är någonting som vi alla kan relatera till då man ser 

till omfattningen av #Metoo. Utsatta kvinnor har hunnits i alla världens hörn och kanter, oavsett 

kultur, klass eller ålder. I Sverige har det enligt våra informanter det största motståndet kommit 

från äldre män och precis som teorin beskriver är de enligt våra informanter rädda att förlora 

sina naturliga roller. 
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En ögonöppnare verkar ha infallit hos alla våra informanter. Relaterat till teorin kan vi även 

säga att #Metoo har låtit alla oavsett klass eller etnicitet fått vara med och påverkat. En av våra 

informanter lyfter just detta i ett uttalande om att man nu är mer medveten om härskartekniker 

och löneskillnader. 

 

Teorin har benämnt hur vi identifierar en person beroende på vilket kön denna har. Vårt material 

visar däremot att detta inte längre är lika svart och vitt. De män vi har intervjuat har alla sagt 

att de inte ser #Metoo som något negativt och att de själva försöker lyfta kvinnan och hennes 

ställning i samhället, då ingen av dessa killar vi intervjuat vill vara den som får någon annan att 

må dåligt. En annan av våra manliga informanter uttryckte under intervjun att han har en önskan 

om att hans egna barn inte kommer bli behandlade på samma sätt som nutidens kvinnor vilket 

visar på att en förändring ändå är på gång. 

 

När vi gjorde våra intervjuer blev det tydligt att våra kvinnliga informanter hade upplevt sig 

vara utsatta som kön, men upplevde också att de hade hittat en hand att hålla i och att det skapats 

ett starkare systerskap i samhället, en identifikation med kvinnor över hela landet. Detta kan 

jämföras med den tidigare forskningen, i studien av Ipsos Public Affairs, som undersökte om 

det hade skett en ökning i kvinnors mod att anmäla trakasserier och övergrepp, och 

Brottsförebyggande rådet, där ökningen av anmälda sexual- och trakasseribrott skulle kunna 

betyda att kvinnor är mer benägna att ta nedsättande behandling på allvar och göra anmälningar. 

 

Likaledes var de kvinnliga informanter noga med att påpeka att i denna gemenskap skall alla 

vara välkomna och att det systraskapet som tidigare funnits bara var till för kvinnor nu även 

delas med män och kallas jämställdhet. Även våra manliga informanter verkade vilja ta del av 

gemenskapen genom att de sedan #Metoo spreds år 2017 har börjat fundera över sitt eget 

handlande. De gav ett visst erkännande av att de själva förmodligen passerat gränsen utan att 

förstå på vilket sätt de skadat. Denna nya medvetenhet och önskad att förändra normer visar på 

hur kön kan “göras”, men i en konstruktiv riktning. 

 

Samtidigt markerade flera av våra informanter att problemet inte ligger hos unga killar utan hos 

de äldre männen, vilka beskrivs som den gruppen av arga män som är de som ser #Metoo som 

någonting negativt och kränkande. I Thomssons och Elvin-Nowaks teori beskrivs det hur en 
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förändring aldrig kan komma att ske så länge inte någon vågar kämpa för en förändring, utan 

att vi kommer fortsätta i samma strukturer och följa samma normer. Det har gradvist stämt fram 

tills nu och det verkar som att det svenska samhället är mer redo att ta ett ännu tydligare steg 

framåt mot full jämställdhet. 

 

Könsrollerna är alltså i gungning på ett välkomnande sätt. Vår tolkning är att våra kvinnliga 

informanter gärna välkomnar männen in i gemenskapen utan att skuldbelägga dessa. Våra 

kvinnliga informanter vill gärna att offerstigmat som tidigare förekommit försvinner och att det 

inte skall vara ett problem om man är kvinna eller man. Inget kön skall vara det avvikande och 

felaktiga, vi skall helt enkelt bara få vara olika utan utanförskap. En man skall kunna vara 

feminin och en kvinna maskulin utan att det för den skull är någonting dåligt eller värt att 

ifrågasätta. 
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6. Slutdiskussion 

Vi har i denna uppsats med noggrann eftertanke fått välja hur vi skulle använda #Metoo som 

begrepp. Skulle vi till exempel ha kallat #Metoo för en kampanj skulle det ha kunnat tolkas 

som något övergående, en modefluga som snart är på väg bort, och där kände vi en risk att våra 

läsare skulle anse att vi förminskar innebörden av #Metoo. Skulle vi däremot ha kallat #Metoo 

för en revolution skulle det ha kunnat gå åt andra hållet, att våra informanter och läsare skulle 

uppleva att vi redan hade tagit ställning om #Metoo och försökte göra det till något (i deras 

ögon) större än vad de själva tycker. I slutänden valde vi att kalla #Metoo för en rörelse, med 

inslag av de andra orden kampanj och revolution, för att skapa en nyanserad bild där läsaren 

kan känna sig fri att ta ställning och för att låta bli att ofrivilligt lägga åsikter i munnen på våra 

informanter. 

 

Vi valde informanter som var relativt unga (22-25 år) därför att vi tror att det är unga människor 

som är den mest uppdaterade gruppen av sociala-medier. Samtidigt var våra informanter 

tillräckligt gamla för att ha kommit ut i arbetslivet och fått en uppfattning om och eventuella 

erfarenheter kring eventuella brister på sina arbetsplatser. Informanterna har även varit 

tillräckligt gamla för att ha hunnit med nattlivet ute i krogmiljö, även om det visade sig att de 

flesta av de kvinnliga informanterna inte uppgav någon sådan livsstil. Däremot hade alla 

informanterna någon medvetenhet om krogliv och vad som kan hända där, och några av de 

manliga informanterna kunde också ge både underförstådda och direkta exempel på 

oegentligheter. Hade vi valt personer som var äldre än 25 år var vår oro att de inte hade 

uppmärksammat #Metoo på samma sätt då de skulle kunna tillhöra en tillräckligt mycket äldre 

generation och kanske hunnit skaffa partner och barn. Det senare kände vi skulle ha kunnat 

påverka deras inställning och reaktioner till #Metoo både omedvetet och medvetet genom 

anknytningen till en närstående vuxen och till barnen. 

 

Hade vi valt ett annat urval exempelvis äldre män som våra informanter ansåg ha en mer 

kvinnofientligsyn så var vår rädsla att informanterna inte skulle ta varken vår studie eller oss 

som intervjuare seriöst då vi själva är relativt unga kvinnor. Vår ursprungliga ide med studien 

var att blanda svenskar och utrikesfödda men vi upplevde att även om det hade varit intressant 

med ett sådant urval så var tiden för arbetet för knapp. Vi misstänker även att studien inte hade 

blivit lika trovärdig då en av oss är svensk-född och den andra är utrikesfödd. Våra informanter 
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hade kanske besvarat vår intervjumall olika beroende om de blir intervjuade av en svensk eller 

utrikesfödd. Vi känner oss därför nöjda med den avgränsningen vi gjorde.  

 

För vår intervjuguide och de teman vi hade med där valde vi i slutändan att direkt ta upp 

könsroller som begrepp, då vi märkte hur mycket det handlar om könsroller i genusteorin när 

man talar om manligt och kvinnligt. Vi ville också ha med den aspekten i vår undersökning, 

om det kunde finnas skillnader mellan våra manliga och kvinnliga informanter i medvetenhet, 

förändring av den medvetenheten och i sättet att se på det motsatta könet före och efter #Metoo. 

Vi upplever att det har gått så pass lång tid efter att #Metoo slog igenom att alla våra 

respondenter hade kunnat landa i sina egna tankar och känslor kring #Metoo. Vi kände att våra 

manliga deltagare var ärliga i sina svar och inte bara berättade det de trodde att vi skulle vilja 

höra från dem, utan de anförtrodde sig och talade uppriktigt. Det är möjligt att vi råkat stöta på 

informanter av en särskild åsikt eller så är det som våra informanter har påstått, att motståndet 

inte finns hos den yngre generationen utan hos den äldre. 

 

Vi har genom alla intervjuer upplevt att våra informanter är positiva till en könsmaktsförändring 

som den #Metoo har lett till. Teorierna i sig har stämt väl in på nästan allt våra informanter har 

sagt oss utom en sak, vilket är att männen skulle ha ett behov av att ha kvar makten i samhället. 

Då vi tolkade både Thomssons och Elvin-Nowaks teori och Jeffners teori fick vi intrycket att 

motståndet från männen skulle ha varit betydligt större, men detta framkom alltså inte från det 

material vi har samlat in. 

 

Vår slutliga tolkning är att alla våra informanters medvetenhet kring könsmaktssystemet, 

sexuella trakasserier och jämställdhet har ökat efter #Metoo. Medan teorierna kunde uppvisa 

många starka kopplingar till informanternas berättelser om könsroller och sociala normer kring 

sex, blev det i slutänden tydligt att teoriernas mer dystra förutsägelser inte nödvändigtvis 

behöver bli sanna. Vi finner detta mycket intressant och ger oss förhoppningen att den framtida, 

konstruktiva gemenskap över de gamla könsgränserna som våra informanter också hoppades 

på i sina vittnesmål kommer att bli verklighet en dag. 

 

Problematiken vi stött på när vi arbetat med denna studie är att vi inte har hittat tidigare 

forskning som behandlar just det vi ville undersöka. Vi hittade forskning om #Metoo men ingen 

forskning som hade just vårt syfte eller som heller var tillräckligt omfattande för att kännas helt 
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tillförlitlig. Eftersom omfattningen av #Metoo är så ny och har skett på en mycket större 

plattform än tidigare satsningar kring sexuella kränkningar och trakasserier skulle vi se det 

intressant med fler och ännu större studier kring hur denna typ av medvetenhet har förändrats 

efter #Metoo. Oavsett vilken tidigare forskning man jämför med så finns det inget fenomen 

som detta, vad vi känner till. Vi hoppas också att det här arbetet kan ge andra studenter idéer 

och inspiration till sina egna projekt. Vi tror på att det finns stora rikedomar i kunskap att vinna 

i den närmaste framtiden. 

 

Visst kan det upplevas som en sorg att det behövs privilegierade människor för att få den 

spridning och kraft som #Metoo fick efter Alyssa Milanos inlägg, att inte #Metoo slog igenom 

för ett tiotal år sedan när Tarana Burke gjorde ett tappert försök för att få #Metoo att spridas. 

Samtidigt så var det kanske det som behövdes, att alla dessa stora kändisar klev ut och beskrev 

att de är lika utsatta som andra kvinnor, för att få bort offerstigmat vi alla burit på? För det 

verkar ju ändå vara offentliga personers historier som leder till förändring för och hos 

privatpersoner. Spelar det då någon roll att kraften av #Metoo kom i samband med en 

offentligpersons delning av inlägg? Vi är ju alla kvinnor och lika utsatta. 

 

Vi som studenter känner att även om det är en lång väg kvar tills vi uppnår total jämställdhet 

har #Metoo gjort att vi tagit ett steg framåt. När vi nu börjar se slutet på denna uppsats lämnas 

vi med en tanke på vad som egentligen kommer att hända om och när vi når en total 

jämställdhet. Är något sådant möjligt när samhället verkar ha ett sådant behov av att ha en 

avvikandegrupp och en normgrupp att sätta emot varandra? Om mannen och kvinnan når total 

jämställdhet, kommer det fortfarande finnas avvikande grupper och vad kommer dessa då 

baserad på? Klass, ålder och kultur? Vi får hoppas att de motsägelser vi fann mellan våra valda 

teorier och våra informanters berättelser håller måttet. 

 

Vi som skrivit denna uppsats är båda mammor till varsin son och vi ser det som vår uppgift att 

uppfostra våra söner i hur man skall behandla andra människor oavsett kön. Förhoppningsvis 

kommer våra egna söner inte växa upp med samma krav på könsroller som vår generation har 

gjort, utan att de kan känna sig trygga i sig själva och våga bryta mot normer om och när de 

själva vill det. Förhoppningsvis kommer framtidens föräldrar även de, som oss, bli mer 

medvetna och våga bryta mot könsroller även om det bara gäller små saker som att låta sin son 
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ha en fin tröja eller låta dottern leka med en traktor. Med dessa rader väljer vi att avsluta vår 

diskussionsdel och därmed även vår studie. 
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Informationsbrev om inbjudan till deltagande vid studien om #Metoo  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, att under våren delta i en studie där 

vi har för intresse att veta vad just du har för upplevelse av #Metooupproret. Då #Metoo snabbt 

spreds världen över under hösten 2017 ses det som ett nytt fenomen, där studier av dess inverkan 

därför är begränsad. Det ligger därmed i vårt intresse att se om och hur detta uppror har haft 

någon betydelse för samhällets invånare.  

 

Studien baseras på intervjuer med 8 personer som är mellan 22-25 år. Du har valts ut därför att 

vi tror du passar in i vårt urval och därför är behörig till att delta som informant.  

 

Tillfället för intervjuerna anpassas efter när det passar varje enskild informant och kommer efter 

samtycke med informanten spelas in. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan 

när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Framtill att studien publiceras 

har informanten möjlighet att dra sig ur studien och hens deltagande i studien kommer då att 

tas bort och förstöras. Informanten kommer ej bli ifrågasatt eller kritiserad om hen väljer att 

avbryta sitt deltagande. Intervju kommer ta ca 60 minuter och frågorna som ställs kommer 

behandla på vilket sätt just hen upplever eller inte upplever att hen blivit påverkad av upproret. 

Vi är inte intresserade av att uppmärksamma övergrepp i sig!  

 

Vi lovar konfidentiellt och endast den personen som genomför intervju kommer veta vem 

informanten är. Intervjun kommer sedan transkriberas innan eventuell lärare eller annan elev 

får tillgång till materialet. När vi fått betyget godkänt på studien kommer de inspelade 

intervjuerna förstöras. Vi som gör denna studie läser sista terminen på 

Samhällsvetarprogrammet på Högskolan Dalarna och denna studie planeras bli vårt 

examensarbete.  
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Intervjumall för examensarbetet om #Metoo:s påverkan  

Tema 1. Bakgrundsfrågor/vem är respondenten (här behöver vi få bekräftat att våra 

informanter uppfyller de kraven vi har på urval)  

Vilken könsidentitet har du?  

Hur gammal är du?  

Har du läst informationsbrevet?  

Förstår du vad studien syftar till och vilka rättigheter i studien du har?  

Godkänner du att jag spelar in intervjun?  

Tema 2. Kunskap och inställning till rörelsen  

Hur fick du först kännedom om #Metoo-rörelsen?  

Hur mycket känner du till om det?  

Vad har du själv haft för upplevelse av #Metoo-rörelsen? (Positiv, negativ?) 

Vad är positivt/ negativt?  

Tema 3. Påverkan av #Metoo  

När du tänker på #Metoo som en rörelse, har du upplevt att något har förändrats i ditt eget sätt 

att tänka eller agera?  

Upplever du en förändring i allmänhet eller i särskilda situationer? Om ja, vilka situationer? 

Har du upplevt någon förändring i de omgivningar du brukar befinna dig i och med de 

människor du umgås med?  

Tema 4. Kvinnligt och manligt  

Hur tänker du kring könsrollerna och #Metoo?  

På vilket sätt tror du #Metoo-rörelsen kan ha betydelse för kvinnor?  

På vilket sätt tror du #Metoo-rörelsen kan ha betydelse för män?  

Tema 5. #Metoo:s framtid  

Om du har upplevt förändringar, skulle du säga att #Metoo-rörelsen har påverkat detta? 

Upplever du att samhället har accepterat #Metoo och att #Metoo är här för att stanna?  

Eller tror du det är något som kommer rinna ut i sanden?  

Om ja, kan man säga att #Metoo-rörelsen därmed skapat en revolution?  

 

 

Avslutningsvis vill jag tacka dig för att du deltagit och tagit dig tid att träffas, du är varmt 

välkommen att höra av dig med frågor och funderingar. 

 


