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       Sammanfattning 

 

Den 15 oktober 2017 var startpunkten för #Metoo-rörelsens genombrott på sociala medier, 

vilken innebar en våg av berättelser från kvinnor om sexuella övergrepp utförda av män. Som 

följd till denna rörelse började problematiken med sexuella övergrepp diskuteras offentligt. Att 

många utsatta kvinnor väljer att inte berätta eller polisanmäla sina förövare är ett 

samhällsproblem som har studerats i denna uppsats. Kvinnorna har inte makten att uttrycka sina 

känslor och tankar kring sina erfarenheter av sexuella övergrepp och det kan visa på en 

tystnadskultur. Syftet med studien är att studera denna tystnadskultur som existerar kring 

sexuella övergrepp mot kvinnor i Sverige. Frågeställningarna som kommer att besvaras är: På 

vilket sätt existerar tystnadskulturen kring sexuella övergrepp och Hur bibehålls denna 

tystnadskultur? Detta studeras genom att kvalitativt analysera teman som uppkommer i 57 

vittnesmål av kvinnor som berättar om sin erfarenhet av att ha utsatts för sexuella övergrepp 

genom Facebook och Instagram. Materialet studeras i relation till ett teoretiskt ramverk som 

innefattar två symboliska interaktionister, Cooley och Goffman, och deras teorier om 

spegeljaget och stigmatisering. Andra sociologiska teoretiker som används i uppsatsen är 

Brownmiller, Freire och Noelle-Neumann och deras teorier om rädsla, makt, tystnadskultur, 

skam och utanförskap. Resultatet som studien har lett till är att tystnadskulturen existerar och 

bibehålls genom känslor som skam, rädsla och normaliseringen av våldtäktsmyter. Genom detta 

resultat skapar det en större förståelse för hur man kan identifiera skadliga strukturer och bryta 

en tystnadskultur. 

 

Nyckelord: tystnadskultur, sexuella övergrepp, #Metoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ....................................................................................................................... 3 

1.1. Problemformulering ...................................................................................................... 3 

1.2. Syfte och frågeställning ................................................................................................. 4  

1.3. Uppsatsens disposition .................................................................................................. 4 

2. Tidigare forskning  ....................................................................................................... 5 

2.1. Tystnad och tystnadskultur ............................................................................................ 5 

2.2. Skammens roll i tystnadskulturen ................................................................................. 6  

2.3. Rädslans roll i tystnadskulturen .................................................................................... 6 

2.4. Stigmatiseringens roll i tystnadskulturen .............................................................................7 

2.5. Sexuella övergrepp och våldtäktsmyter ................................................................................7 

2.6. Sammanfattning av tidigare forskning ..................................................................................9 

3. Teoretiskt ramverk ...................................................................................................... 9 

3.1. Tystnadskultur och spegeljaget ..................................................................................... 9 

3.2. Sociala band och rädsla för utanförskap ..................................................................... 11  

3.3. Rädsla för förövaren .................................................................................................... 13 

3.4. Stigma .......................................................................................................................... 13 

3.5. Sammanfattning .......................................................................................................... 14 

4. Metod  .......................................................................................................................... 15 

4.1. Tematisk analys ........................................................................................................... 15 

4.2. Material ....................................................................................................................... 17  

4.2.1. Datainsamling ...................................................................................................................17 

4.2.2. Urval ..................................................................................................................................18 

4.2.3. Kodning .............................................................................................................................18 

4.2.4. Bedömningsgrunder .........................................................................................................20 

4.2.5. Etiska överväganden ........................................................................................................21 

5. Avgänsningar .............................................................................................................. 22 



2 
 

6. Analys  ......................................................................................................................... 23 

6.1. Tystnad  ....................................................................................................................... 23 

6.2. Rädsla .......................................................................................................................... 24  

6.2.1. Rädslan för förövaren ............................................................................................. 25 

6.2.2. Rädslan för att berätta ............................................................................................ 27 

6.3. Skam ............................................................................................................................ 30 

6.3.1. Skam för att berätta ................................................................................................ 31 

6.3.2. Rape myth acceptance, skuld och skam..................................................................32 

6.4. Stigma .....................................................................................................................................34 

7. Diskussion ................................................................................................................... 35 

7.1. Summering .................................................................................................................. 35 

7.2. Relationen mellan analys och tidigare forskning ........................................................ 36 

7.3. Relationen mellan analys och metod ........................................................................... 37 

7.4. Implikationer för forskning och praktik ...................................................................... 37 

8. Referenslista ................................................................................................................ 39 

8.1. Litteratur ...................................................................................................................... 39 

8.2. Digitala källor .............................................................................................................. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Inledning  

Mellan åren 2010 och 2016 anmäldes 51 sexualbrott om dagen i Sverige. Dock finner 

rättsväsendet det svårt att bedöma den verkliga omfattningen av problemet eftersom det anar 

att det finns ett stort mörkertal kring just sexrelaterade brott. I följande uppsats ligger intresset 

på att förstå detta mörkertal då det kan tyda på att det finns en tystnad kring fenomenet. De 

svårigheter som rättsväsendet möter för att kartlägga sexrelaterade brott leder till att många 

utredningar läggs ner och att offer inte får upprättelse. 

 

Det var i oktober 2017 som en mängd sexuella övergrepp avslöjades inom den amerikanska 

filmindustrin. I samband med det uppmanade skådespelaren Alyssa Milano sina kollegor att 

genom hashtaggen #Metoo berätta om sina erfarenheter av sexuella trakasserier och 

övergrepp på sociala medier, och många anklagelser riktades då mot den amerikanska 

filmproducenten Harvey Weinstein. Uppropet fick stort genomslag och spreds till andra 

branscher och länder. Rörelsen har dock sitt egentliga ursprung från den amerikanska 

kvinnorättskämpen Tarana Burkes kampanj #Metoo från 2006 som uppmärksammade 

sexuella övergrepp mot rasifierade kvinnor (NE, 2018). Denna rörelse utgår ifrån att en 

tystnadskultur kring sexuella övergrepp finns, och därmed kan brytas, då många kvinnor, som 

inte valt att anmäla eller berätta om sin erfarenhet tidigare, gjorde det. Genom #Metoo-

rörelsen har frågan om sexuella övergrepp aktualiserats och ytterligare synliggjorts för 

gemene man samt makthavare. Många berättelser har därför blivit tillgängliga för forskning 

av denna sort och mycket naturligt material har kunnat tas del av. Det är genom dessa 

självproducerade berättelser som vi kan förstå hur kvinnor reflekterar över och upplever 

tystnadskulturen. Erfarenheter om sexuella övergrepp har tidigare tystats ner och skulden har 

ofta lagts på offret. Kampanjen anses synliggöra en patriarkal samhällsstruktur där manliga 

förövare missbrukar sin makt genom att begå sexuella våldshandlingar mot kvinnor. #Metoo-

rörelsen är ingen aktör med en egen och tydlig agenda, utan det är människorna som använder 

den och pratar om den som utgör dess betydelse. #Metoo har jämförts med den första vågens 

kvinnorörelse som arbetade för grundläggande politiska rättigheter för kvinnor (DN, 2017).  

 

1.1. Problemformulering 

Om allt mellan sexuella ofredanden och våldtäkter inkluderas i definitionen av sexualbrott är 

det endast en av tio utsatta som anmäler brottet till polisen (Svt, 2017). Det innebär att många 

män inte får stå till svars för sina handlingar och att kvinnor inte får den rättsliga upprättelsen 
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de bör få. Enligt Susan Brownmiller (1975) råder det en tystnadskultur kring sexuella 

övergrepp, samt ett skuld- och skambeläggande av de som utsätts. Paulo Frerie (1970) var en 

av de första som forskade om tystnadskulturer. Han menade att en tystnadskultur existerar 

genom att förtryckare normaliserar förtryckande normer, som därmed internaliseras av de 

förtryckta. När normerna har internaliserats känner de förtryckta individerna att de inte har 

någon rättighet att ifrågasätta dem vilket leder till att de blir tysta kring sina erfarenheter 

(Freire, 1970, s. 17). 

 

Enligt Brottsförebyggande rådet (2018) utgör kvinnor majoriteten av sexualbrottsoffer. Av 

alla anmälda våldtäkter mot vuxna 2016 var 96 procent av offren kvinnor och av de 

misstänkta förövarna var 99 procent män (Brå, 2018). Uppsatsen utgår från Brå:s definition 

för att definiera sexualbrott, som huvudsakligen kommer att kallas sexuella övergrepp i denna 

uppsats eftersom det används frekvent i det material vi har samlat in: “Det är viktigt att notera 

att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare händelser, som 

blottning, till mycket allvarliga händelser, som våldtäkt” (Brå, 2018). Övergreppen som 

kvinnorna beskriver i sina berättelser går in under denna definition men fokuset ligger på 

deras tystnad kring övergreppet snarare än vad de har utsatts för. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera hur tystnadskulturen kring sexuella övergrepp mot 

kvinnor  existerar och bibehålls Sverige. Detta studeras utifrån de utsattas egna berättelser om 

sina erfarenheter av sexuella övergrepp och deras förhållande till den eventuella tystnaden. 

Frågeställningarna för denna uppsats är: 

 På vilket sätt existerar tystnadskulturen kring sexuella övergrepp? 

 Hur bibehålls denna tystnadskultur? 

 

1.3. Uppsatsens disposition  

I följande kapitel går vi igenom den tidigare forskning som vi har använt oss av för att 

kartlägga eventuella luckor i forskningsläget. Vidare kommer det teoretiska ramverket där det 

redogörs för samtliga teorier och begrepp vi har tillämpat i vår analys. Metodavsnittet är den 

fjärde delen och innehåller presentation av den valda metoden, material, kodning och 

datainsamling. Ett avgränsningskapitel följer detta och presenterar de val och de 

underliggande orsakerna till uppsatsens form, metodologisk ansats och studieobjekt. 

Analyskapitlet utgör den största delen av vår studie och där redogör vi för det resultat som har 
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funnits, kopplar det till det teoretiska ramverket och tidigare forskning. Uppsatsen avslutas 

med en diskussion där vi presenterar en summering av vad analysen har visat, det svar vi 

funnit för att besvara frågeställningarna och implikationer för forskning.  

 

2. Tidigare forskning  

I följande kapitel kommer vi att presentera den tidigare forskning som funnits för att studera 

de befintliga studier och framgångar som finns inom fälten som rör denna uppsats. Denna 

forskning bidrar även till att kartlägga luckor som uppsatsen syftar till att fylla. Vi har delat 

upp detta kapitel i följande delar: tystnad och tystnadskultur, skammens roll i 

tystnadskulturen, rädslans roll i tystnadskulturen, stigmatiseringens roll i tystnadskulturen 

och slutligen sexuella övergrepp och våldtäktsmyter. Dessa delar har varit de övergripande 

temana i den tidigare forskningen som vi anser är en nödvändig bakgrund till vårt ämne.  

 

2.1. Tystnad och tystnadskultur 

Tystnadskulturer har länge fascinerat sociologer och socialpsykologer och fenomenet har 

bland annat uppmärksammats i koppling till stigmatiseringen av vissa individer i samhället. 

Courtney Ahrens (2006) använder sig av den feministiska sociologen Shulamit Reinharzs 

begrepp röst (voice): “[...] having the ability, the means, and the rights to express oneself, 

one’s mind, and one’s will. If an individual does not have these abilities, means, or rights, he 

or she is silent” (Ahrens, 2006, s. 263). Detta visar på hur sociala maktstrukturer gagnar vissa 

röster och andra inte. Att få höras och uttrycka sig handlar om att ha makt över sitt eget liv, 

och när människor blir tystade blir de fråntagna den makten (Ahrens, 2006). Karen Yoshida 

och Fady Shanoudab (2015) har studerat funktionsnedsatta människor som har blivit tystade 

på grund av sitt synliga handikapp. De menar att det finns en tystnadskultur som förtrycker 

och stigmatiserar polioöverlevare. Genom att bland annat dela med sig av berättelser från 

deltagarna visar studien att tystnaden kring polio upprätthålls genom strukturer inom 

sjukvården, familjen och av de själva (Yoshida och Shanoudab, 2015). Andra tystnadskulturer 

som synliggjorts är de som riktar sig mot individer med HIV (Humant immunbristvirus) 

(Fielden, Chapman och Cadell, 2011), människor som lever i fattigdom (Kent, 2016), men 

även kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp (Ahrens, 2006; Burt, 1980).  

 

I fältet som rör tystnadskultur har vissa forskare även velat förstå hur tystnadsprocessen går 

till. Bland annat har Victoria Leto DeFrancisco (1991) studerat relationer mellan gifta partners 
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i heterosexuella förhållanden för att förstå den dynamik som kan byggas beroende på miljö 

och kulturell bakgrund. Författaren kommer fram till att kvinnor i dessa gifta par ofta 

systematiskt blir tystade av sina manliga partners i vardagliga situationer. Studien analyserar 

maktrelationer på mikronivå för att förstå hur vi i ett samhälle kan tysta den ena parten i 

privata och intima förhållanden (DeFrancisco, 1991). För att gräva djupare i dessa 

tystnadsprocesser har Ahrens (2006) studerat de konsekvenser som kan uppkomma när en 

individ berättar om att hen har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp och får en negativ 

reaktion. Författarens studie visar att de negativa reaktionerna har en tystande effekt på offret 

genom skuldbeläggande, okänslighet och opassande respons på den utsattas berättelser, bland 

annat av hjälporganisationer (Ahrens, 2006).  

 

2.2. Skammens roll i tystnadskulturen 

Skam är en av de känslor som tas upp mest i relation till tystade individer. I Elizabeth 

McDermott, Katrina Roen och Jonathan Scourfields (2008) studie kom de fram till, genom 

intervjuer och fokusgrupper med utsatta unga HBTQ-respondenter, att denna skam har stora 

och ibland förödande konsekvenser på dessa individer. Effekterna blir i flera fall 

självdestruktiva beteenden istället för aggressiva beteenden mot omvärlden som stigmatiserar 

dem (McDermott et. al., 2008). Skammen är alltså vänd mot individen själv och inte mot de 

som förtrycker dem. Flera studier visar på att skam kan ha en tystande effekt. Bland annat 

påvisar Ahrens (2006) att när offren får en dålig reaktion efter att ha berättat sin erfarenhet till 

någon i sin omgivning censurerar de sig själva och förblir tysta om det de skäms över. Skam 

är alltså även en viktig faktor i om man berättar eller inte eftersom individen skuldbelägger 

sig själv, vilket särskilt Heath, Lynch, Fritch, McArthur och Smith (2011) påvisar i deras 

studie om fängslade kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp.  

 

2.3. Rädslans roll i tystnadskulturen  

Känslan av rädsla återkommer ofta i forskning om sexuella övergrepp, skam och tystnad. 

Douglas W. Pryor och Marion R. Hughes (2013) har genom en enkät undersökt 

socialpsykologiska orsaker till kvinnors rädsla för våldtäkt och specificerat sig på kvinnliga 

studenter i USA. Oro för trauma och stigmatisering visade sig innebära att rädslan för våldtäkt 

förstärktes för kvinnorna (Pryor och Hughes, 2013). Olika uppfattningar om våldtäktsoffers 

svaghet, fysiska skador som våldtäkter resulterar i samt tron om att alla män är potentiella hot 

förhöjer rädslan (Pryor och Hughes, 2013). Många kvinnor som har blivit utsatta upplever en 

rädsla för social stigmatisering, och Pryor och Hughes menar att skam- och skuldbeläggande 
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av offer gör att rädslan för våldtäkt växer för en del kvinnor. Detta visar även Heath et. al. 

(2011) i deras studie om fängslade kvinnor. I den studien har kvinnorna angett rädsla för att 

bli skam- och skuldbelagd som en av orsakerna till att de inte har berättat om eller anmält det 

sexuella övergreppet (Heath et. al., 2011). Forskningen handlar om rädslan kvinnorna känner 

för förövare samt rädslan för att att bli stigmatiserad och skambelagd. Denna rädsla leder till 

att kvinnorna blir tysta om sina erfarenheter.  

 

2.4. Stigmatiseringens roll i tystnadskulturen 

Att studera avvikande och stigmatiserade individer är en stor del av den sociologiska 

forskning som finns idag. Detta stigma kan ha en tystande effekt på de utsatta.Yoshida och 

Shanoudab (2015) menar att bli utpekad av samhället som enbart en handikappad kropp och 

därmed definieras av sitt stigma kan ha en tystande effekt. Detta utpekande sker av 

institutioner, familjerna och omvärlden och är därför konstant närvarande, vilket inte tillåter 

individerna att någonsin få uttrycka sina verkliga emotioner kring förtrycket (Yoshida och 

Shanoudab, 2015). Det är även genom att studera utsatta individers berättelser om sina 

erfarenheter som Fielden et. al. (2011) har studerat den stigmatisering som unga HIV-positiva 

människor ofta innehar. Studien visar att om man ska hantera stigmat måste man även hantera 

tystnaden som finns kring diagnosen. Denna tystnad sträcker sig från medicinska besök till 

diskussioner med familj och vänner.  

 

Fler forskare försöker genom sina studier att hitta lösningar för att stoppa dessa 

tystnadsprocesser. De menar att genom att synliggöra stigmat för offentligheten kan man 

förstå vad det verkligen innebär för dessa individer och kan bryta de felaktiga påståenden och 

den oro som kretsar kring stigmat (Fielden et. al. 2011). Om dessa individer går samman och 

gemensamt berättar om sina erfarenheter av stigmat kan skam- och skuldbeläggandet minska 

eftersom det breddar förståelsen för fenomenet och dess orsaker (Kent, 2016). Detta kan man 

bland annat göra genom digital storytelling som Kent (2016) menar är en digital plattform där 

vardagliga individer kan uttrycka, jämföra och stötta varandra gällande sina liknande 

erfarenheter. I sin artikel kommer Kent (2016) fram till att detta ger en röst till stigmatiserade 

individer. 

 

2.5. Sexuella övergrepp och våldtäktsmyter 

Mycket av den tidigare forskning som vi har tagit del av inför denna uppsats handlar om 

våldtäktsmyter och skam- och skuldbeläggande av våldtäktsoffer. Martha R. Burt (1980) var 
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den första som publicerade en stor studie om våldtäktsmyter, och hon definierade begreppet 

så här: “[Våldtäktsmyter är] skadliga, stereotypiska och falska övertygelser om våldtäkt, 

våldtäktsoffer och våldtäktsmän, vilket skapar ett fientligt klimat för våldtäktsoffer.” (Burt, 

1980, s. 217). Hennes definition används av många forskare än idag. Exempel på 

våldtäktsmyter är att bara “bad girls” blir våldtagna, att våldtäktsmän är sexberoende eller 

galna och att kvinnor vill bli våldtagna. I sin studie visar Burt att många amerikaner tror på 

våldtäktsmyter och hon visar även att de personer som accepterar myterna även har starka 

kopplingar till könsstereotypiska åsikter, brist på förtroende för det andra könet och 

våldspositiva attityder. Burt menar att det är svårt att bekämpa våldtäktsmyterna på grund av 

att de oftast är förenade med andra skadliga attityder och idéer. Hon uttrycker följande: “Rape 

is the the logical and psychological extension of a dominant-submissive, competitive, sex role 

stereotyped culture.” (Burt, 1980, s. 229). Den bästa strategin för att befria ett samhälle från 

våldtäkter och sexuella övergrepp är att motverka stereotypiska könsroller i tidig ålder. Hon 

menar att man ska propagera för frivilligt och jämlikt sex hos barn innan de ingår i den 

sexuella arenan och kan bidra till att skapa osunda könsroller (Burt, 1980).  

 

Även Hayes, Lorenz och Bells (2013) har studerat våldtäktsmyter och menar att felaktiga 

övertygelser och myter om sexuella övergrepp påverkar hur offer blir behandlade genom att 

använda sig av Burts rape myth acceptance scale som handlar om att studera hur mycket 

deltagarna tror på våldtäktsmyter. Dessa myter kan ha stora konsekvenser för offret som 

individ men också för samhällets syn på sexuella övergrepp (Hayes et. al., 2013). Studien 

undersöker relationen mellan kön och accepterandet av våldtäktsmyter, och visar bland annat 

att män oftare än kvinnor tror på dessa myter (Hayes et.al., 2013). Heath et. al. (2011) har 

analyserat hur våldtäktsmyter upplevs av kvinnor och hur de ställer sig till sitt beslut om att 

anmäla brottet, eller inte, till polisen. Resultatet visar att accepterandet av våldtäktsmyter är 

närvarande hos majoriteten av kvinnorna. I studien har kvinnorna uppgett anledningar till att 

inte berätta eller anmäla, som rör skam, skuld och osäkerhet, som är relaterade till 

våldtäktsmyterna. Även de utsatta kvinnorna internaliserar våldtäktsmyter, vilket även Ahrens 

(2006) studie visar på. Många av överlevarna i Ahrens (2006) undersökning beskriver hur de 

har känslor av skam och skuld och att samtal med hjälporganisationer inte alls bidrar till att 

dessa känslor minskar (Ahrens, 2006). Kvinnornas internalisering av våldtäktsmyterna och 

omgivningens bristande hjälp innebär att kvinnorna istället blir tysta och skäms (Ahrens 

2006). Pryor och Hughes (2013) visar även de hur skam och sexuella övergrepp relaterar till 
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varandra och hur skamkänslor är utbredda bland våldtäktsoffer. Detta är starkt kopplat till 

våldtäktsmyterna eftersom internalisering av våldtäktsmyter resulterar i att offer känner skam 

för vad de har utsatts för.  

 

2.6. Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Den tidigare forskning som vi har presenterat är en överblick av de forskningsfält som denna 

uppsats rör sig inom. Artiklarna tar upp olika tystnadskulturer och de tystnadsprocesser som 

har studerats samt hur de är relaterade till skam, rädsla och stigma. Stigmatiserade individer 

känner skam och skuld för vad de erfar eller har erfarit, och en rädsla för att bli sedda på ett 

visst sätt eller att inte bli stöttade. Det resulterar i att individerna är tysta samt mår psykiskt 

dåligt. Att inte ha en röst, att inte kunna uttrycka sig om sin tystnad, kan ha förödande 

konsekvenser som exempelvis självskadebeteenden. Forskningen är relevant för denna 

uppsats då det som studeras i artiklarna visar på en lucka i forskningsfältet gällande 

tystnadskulturen kring sexuella övergrepp. 

 

3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer vi att presentera de begrepp och teorier som kommer att användas för 

att studera kvinnornas berättelser om deras erfarenheter av sexuella övergrepp. Detta 

teoretiska ramverk utgår från ett individfokuserat perspektiv för att det ska kunna appliceras 

på subjektiva berättelser. För att förstå hur tystnadskulturen bibehålls utgår vi även från ett 

symboliskt interaktionistiskt perspektiv med hjälp av Cooleys (1902) spegeljagsteori och 

Goffmans (2014) stigmateori. Detta kapitel är uppdelat i fyra delar: Tystnadskultur och 

spegeljaget, Sociala band och rädsla för utanförskap, Rädslan för förövaren och Stigma. 

Dessa teman är starkt kopplade till varandra och ett flertal verk tog upp samtliga eller flera av 

dessa begrepp vilket har bidragit till att de har kompletterat och stärkt varandra.  

 

3.1. Tystnadskultur och spegeljaget 

Paulo Frerie (2004) menar att tystnadskulturer är samhälleliga fenomen som bygger på 

relationen mellan en förtryckande grupp och en förtryckt grupp. Han var en av de första som 

studerade tystnadskulturer och Freries teorier har använts i forskning om tystnad inom utsatta 

grupper, exempelvis funktionsvarierade och våldsutsatta kvinnor (Freire, 2004, s.17). Frerie, 

som verkade för de fattiga i Brasilien, undersökte varför de förtryckta är likgiltiga inför sin 

situation i det latinamerikanska samhället. Han intresserade sig för ett fenomen som han kom 
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att kalla tystnadens kultur. Detta, menar han, handlar om att de styrande, det vill säga 

förtryckarna, medvetet skapar en lögn om att de förtrycktas underlägsenhet är logisk och 

rimlig. De förtryckta internaliserar denna uppfattning och bidrar därför till att förtrycka sig 

själva och anser sig själva vara mindre värda. Genom denna kulturella process kontrolleras de 

förtryckta, och berövas bland annat språk och identitet samt är tysta om sina erfarenheter. 

Frerie menar att de förtryckta kan blir befriade från både det inre och yttre förtrycket, och 

urskilja den så kallade tystnadskulturen genom undervisning (Freire, 2004, s.17).   

 

Tystnadskulturer handlar således om en interaktion och ett maktspel mellan förtryckaren och 

den förtryckta. Denna interaktion är viktig för att förstå hur den leder till att en individ blir 

tystad och hur denna tystnad senare bibehålls. Charles Horton Cooley (1902) har utvecklat en 

teori kring jaget och dess relation till andra människor. Han har myntat begreppet spegeljaget 

som är en omedveten process som gör att vi tar till oss hur vi tror att andra uppfattar oss. 

Genom att se sig själv som i en spegel, inbillar individen sig vad andra tycker och tänker om 

hen. Man försöker alltså se sig själv från andras perspektiv och den bilden avgör sedan hur en 

agerar. Cooley menar att vi alltid föreställer oss den andra personens dömande, och detta 

dömande tar individen till sig och agerar utifrån det (Cooley, 1902, s. 64). Det är genom 

denna process som gör att individer blir tystade eftersom de föreställer sig andras åsikter eller 

uppfattningar om sig. Detta kan leda till känslor som skam och rädsla för vad andra ska tro 

och skapa en negativ åsikt om en, vilket i sin tur bidrar till att individen väljer att vara tyst för 

att inte sticka ut och hamna utanför (Noelle-Neumann, 1993, s. 38). 

 

Som vi sett tidigare i uppsatsen (se 2. Tidigare forskning) har många olika tystnadskulturen 

studerats genom åren. Susan Brownmiller (1975) har skrivit Against Our Will: Men, Women 

and Rape, ett verk som revolutionerade sättet forskarvärlden tänker kring våldtäkt, och hon 

har intresserat sig för just kvinnor som utsätts av män. Hennes huvudargument är att sexuella 

övergrepp framförallt handlar om makt: “[...] rape became not only a male prerogative, but 

man’s basic weapon of force against woman, the principal agent of his will and her fear.” 

(Brownmiller, 1975, s. 14). Författaren menar att våldtäkt är en medveten process av hot där 

alla män håller alla kvinnor i ett tillstånd av rädsla som hon menar är starkt kopplat till att 

tystnaden kring dessa händelser bibehålls (Brownmiller, 1975, s. 15).  

 

En strategi som männen använder sig av för att lägga skulden för övergreppet på kvinnorna är 

att tillämpa typiska våldtäktsmyter, exempelvis att kvinnor vill bli våldtagna (Brownmiller, 
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1975, s. 313). Dessa våldtäktsmyter är normaliserade och internaliserade av ett stort antal 

individer i samhället vilket ökar risken för våldtäktsoffer att bli stigmatiserade av sin 

omgivning. Med hjälp av spegeljaget kan man förklara att kvinnor skuldbelägger sig själva 

när de tror att omvärlden applicerar dessa myter på dem. Brownmiller använder sig av andra 

brott för att förstå hur våldtäkter tystas av myndigheter och samhället i stort som genomsyras 

av dessa uppfattningar. Hon jämför bland annat våldtäkt med ett inbrott. Brownmiller vill 

synliggöra de förväntningar som samhället och rättsväsendet har av de två brotten som i både 

fallen handlar om att en individ inkräktar i ens privata och intima liv. Hon menar att det inte 

förväntas av en individ att man ska attackera eller ens agera om någon gör inbrott i ens hem. 

Polisen kommer till och med att tipsa individen om att inte agera för att undvika att hamna i 

fara. När det handlar om våldtäkt å andra sidan förväntas kvinnan slå tillbaka och “stå upp för 

sig själv” om hon inte ska beskyllas för att ha gått med på våldtäkten. Detta menar 

Brownmiller visar på en stor brist i lagen och i de förväntningar samhället har på kvinnor 

(Brownmiller, 1975, s. 382-384).  

 

3.2. Sociala band och rädsla för utanförskap 

Thomas Scheff definierar skam, och olikt den vanligt förekommande psykologiska, använder 

han sig istället av en sociologisk definition av fenomenet. Han menar att skam är ett 

övergripande namn på flera olika emotioner, bland annat förlägenhet och förnedring. De är 

ofta reaktioner som uppstår när man bli avvisad eller känner sig misslyckad (Scheff, 2000, s. 

96). Emotionerna innefattar känslan av ett hot mot det sociala bandet, det vill säga den sociala 

relationen man har med en annan människa (Scheff, 2000, s. 254). Enligt Scheff är skam ett 

resultatet av upplevelsen av att det sociala bandet är hotat. Skam är därmed den mest sociala 

av alla grundläggande emotioner och försigkommer i all social interaktion (Scheff, 2000, s. 

254). Cooleys teori om spegeljaget och Scheffs om sociala bandet går hand i hand eftersom 

skamkänslor uppstår när en individ tror att omgivningen uppfattar en negativt, individen 

speglar sig således i andras bilder av en själv. Man uppfattar då att ens sociala kontakter 

brister och att det sociala bandet är hotat.  

 

Scheff teoretiserar även kring ilska och skam, och menar att ilska på samma sätt som skam är 

ett namn för många olika emotioner, t.ex. irritation, frustration och att vara arg (Scheff, 2003, 

s. 255). Ilska är den generella benämningen för en grundläggande emotionsklass. Både skam 

och ilska måste kombineras med andra känslor för att göra inverkan, och förbittring och skuld 
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är exempel på sådana känslor. Till exempel kan förbittring leda till ilska och skam, men ilska 

är det som verkar utåt. Om man blir förolämpad kan man dölja sina skamkänslor kring det 

genom att istället visa fientlighet och ilska. Skuld kan på samma sätt påverka ilskan, men i det 

fallet riktar man det sig mot själv istället (Scheff, 2003, s. 255). 

 

I verket Spiral of silence: a theory of public opinion (1993) av Elisabeth Noelle-Neumann 

beskriver författaren rädslan för utanförskap som individer upplever och hur detta leder till en 

tystnad från den som tror sig avvika från normen. Hon analyserar hur den allmänna opinionen 

(public opinion), alltså samhällets normer, påverkar individer. Media kan exempelvis inflyta 

starkt på vad den allmänna opinion blir genom att uttrycka vissa normer. Denna opinion 

internaliseras och blir en stor del i individens liv och författaren menar att de flesta 

människorna kommer att försöka passa in så gott som möjligt i denna opinion (Noelle-

Neumann, 1993, s. 64).  

 

I kapitlet Fear of isolation (rädsla för isolering) tar hon upp hur människor på olika sätt agerar 

för att inte hamna i utanförskap i samhället och i sociala grupper i sin vardag (Noelle-

Neumann 1993, s. 38). Hon skriver följande: “Dreading isolation more than error, they 

professed to share the sentiments of the majority.” (Noelle-Neumann, 1993, s.38). Noelle-

Neumann menar här att människor hellre väljer att följa gruppen de vill tillhöra, även om den 

har fel eller inte håller med, och slippa hamna i utanförskap än att säga emot och riskera 

isolering. Detta menar hon bidrar till att grupper som är starkt implementerade kan få stor 

makt med falska idéer och inkorrekta påstående enbart på grund av att medlemmarna inte vill 

hamna utanför (Noelle-Neumann, 1993, s. 41). Att vara en del av normen i andras ögon är det 

individen fokuserar mest på. Spegeljaget är alltså i centrum och leder till att individer agerar 

utifrån andras perspektiv, eller utifrån det de tror är önskvärt, istället för att vara trogna till 

sina egentliga åsikter.  

 

För att passa in i de olika förväntningar och tankesätt som styrs av den allmänna opinionen 

använder man sig av olika strategier. För att kunna förstå hur människor använder sig av 

dessa olika strategier för att passa in utförde Noelle-Neumann ett flertal tester där hon satte 

människor i främmande grupper eller utsatte dem för utanförskap (Noelle-Neumann, 1933, 

s.44). I ett av testerna väljer hon att analysera en rökare i interaktion med icke-rökare. Hon 

menar att det är mycket socialt att röka och att det därmed går emot sociala koder att röka 
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bland icke-rökare. När ämnet kommer upp och den rökande individen inser att de andra inte 

gör det väljer hen att vara tyst och inte sticka ut i gruppen. Det är alltså rädslan för att sticka ut 

som bidrar till deras tystnad i sociala interaktioner (Noelle-Neumann, 1993, s. 44). En 

tystnadskultur skulle därmed kunna bygga på en stark vilja att tillhöra gruppen och därmed 

väljer man att undvika olika tabubelagda ämnen. 

 

3.3. Rädsla för förövaren 

Brownmillers teori om sexuella övergrepp grundar sig på att männen vill bevara kvinnorna i 

ett tillstånd där de är rädda och fruktar dem (Brownmiller, 1975, s.14). Att kvinnor befinner 

sig i ett skräcktillstånd underlättar även för att männen ska kunna bibehålla denna 

maktposition och intimidera kvinnan. Denna rädsla är därför en nyckelpremiss för att kunna 

bibehålla patriarkatet i ett samhälle (Brownmiller, 1975, s.15). Att rädslan riktar sig direkt 

mot förtryckarna är därmed mycket effektivt för att bibehålla tystnaden hos kvinnorna. För att 

exemplifiera denna rädsla tar Brownmiller även upp strategier som används av männen för att 

skrämma kvinnorna. Hon förklarar varför en individ ofta kommer att välja att inte gå emot en 

förövare som hotar med fysiska konsekvenser. Sexuella övergrepp är inte enbart ett hot mot 

individens själ men även mot den utsatta individens kropp. Hon menar att man alltid kommer 

att värna om sin säkerhet först och att man inte alltid vet hur långt förövaren möjligen kan gå 

på grund av att han redan utför brottet, att han redan tvingar sig på kvinnans kropp 

(Brownmiller, 1975, s. 384-385). 

 

3.4. Stigma 

Ervin Goffmans verk Stigma: den avvikandes roll och identitet publicerades 1963 och 

presenterar en definitionen av stigma, den stigmatiserades roll och de strategier som individer 

kan använda sig av mot avvikande individer eller av de stigmatiserade individerna. Goffman 

definierar stigma på följande vis: “[...] den situation som drabbar en individ som av någon 

anledning inte är i stånd vinna fullt socialt erkännande” (Goffman, 2014, s. 5). Det handlar 

därmed om ett utpekande av en individ som har en eller fler socialt oacceptabla egenskaper, 

som exempelvis ett handikapp (Goffman, 2014, s. 5). I vårt medvetande blir individen 

onormal, istället för en fullkomlig och vanlig människa, och det innebär att hen blir 

stigmatiserad (Goffman, 2014, s. 10). Att en egenskap är ett stigma är mycket tids- och 

rumsberoende. Med detta menar Goffman att en egenskap som stigmatiserades under 1800-

talet inte skulle stigmatiseras idag och att något i Sverige kanske inte stigmatiseras i ett annat 
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land. Enligt Goffman handlar stigma främst om relationer, d.v.s. relationen mellan ett attribut 

och framställningen av stereotyper. En egenskap som leder till stigmatisering av en människa 

kan för andra människor således innebära bevis på grupptillhörighet och därmed inte alls vara 

mindre önskvärd (Goffman, 2014, s. 11-12).  

 

Verket tar bland annat upp hur många stigmatiserade individer tappar hoppet om att kunna 

leva med sitt stigma och därmed väljer att dölja det eller att vara tysta om det (Goffman, 2014, 

s. 51). Det är alltså andras dömande eller tänkta dömande som leder till tystnad, och kan 

förklaras genom Cooleys spegeljag. Skammen kommer alltså från en rädsla att individer 

kommer att peka ut stigmat om det inte är dolt. Därför väljer individer med ett stigma att 

använda sig av olika strategier för att dölja det (Goffman, 2014, s. 52). Enligt Goffman finns 

det tre olika kategorier av stigma. Det första innefattar olika slags kroppsliga defekter. Den 

andra typen involverar brister på den personliga karaktären som rör opålitlighet, onaturliga 

begär eller svekfulla åsikter, t.ex. alkoholism, homosexualitet och radikala politiska 

övertygelser. Den tredje, och sista kategorin, omfattar stambetingande stigman, d.v.s. stigman 

som överförs från generation till generation, och kan t.ex. röra religion, etnicitet och nation 

(Goffman, 2014, s. 12). Den andra kategorin, som innefattar brister på en människas karaktär, 

och som inte syns men som strider mot omgivningens normer, är i fokus för denna uppsats. 

Omgivningens ideal överensstämmer inte med att en kvinna blir utsatt för ett sexuellt 

övergrepp utan att själv ha bidragit till händelsen. 

 

3.5. Sammanfattning av teoretiska ramverket 

Det teoretiska ramverk som presenterats kommer att lägga grunden för det analytiska arbetet 

av materialet i analysdelen av denna uppsats. Freire förklarar hur tystnadskulturer byggs upp 

genom normer och värderingar som förtryckare i ett samhälle propagerar för och därmed 

förtrycker en viss grupp som internaliserar det. Cooleys begrepp spegeljaget, som innebär en 

individs tro om vad andra individer tycker och tänker om hen, ligger i fokus för att förstå hur 

skammen (Scheff) och rädslan för utanförskap (Noelle-Neumann) uppstår hos individer. 

Dessa två faktorer bidrar till att tystnadskulturen bibehålls och kontrollerar individers 

agerande, då de inte vill sticka ut eller bli stigmatiserade (Goffman). Vad en individ förväntas 

tycka och det som normaliseras i samhället är färgat av internaliserade våldtäktsmyter som 

stigmatiserar och skambelägger våldtäktsoffer. 
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4. Metod 

I följande del kommer vi att presentera den utvalda kvalitativa metoden, tematisk analys, och 

vårt tillvägagångssätt gällande datainsamling, kodning av material och de etiska 

överväganden som gjorts. För att uppnå syftet har vi identifierat mönster som uppkommit i 57 

inlägg från Facebook och Instagram av kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. När vi 

sedan har sammanställt dessa mönster med hjälp av kodning har vi kunnat urskilja vissa 

teman gällande de bakomliggande faktorerna för kvinnornas tystnad kring sina erfarenheter. 

Tematisk analys är en passande metod för denna uppsats då den tillåter forskarna att fokusera 

på teman istället för enskilda berättelser. Detta kommer att bidra till en bredare förståelse för 

tystnadskulturen snarare än varje kvinnas egna berättelse och känslor.  

 

4.1. Tematisk analys 

Mikael Hjerm och Simon Lindgren (2010) menar att tematisk analys är en metod som ofta 

ingår i andra metoder och identifieras sällan ensamstående. Tematisk analys innebär att man 

utläser teman i sitt material som man sedan analyserar med hjälp av ett teoretiskt ramverk för 

att förstå kopplingen mellan temana och temanas betydelse för forskningens syfte (Hjerm och 

Lindgren, 2010, s. 94). Metoden har tillåtit oss att fokusera på de känslor som kvinnorna 

berättar om i sina vittnesmål. Den har även bidragit till att kunna jämföra och i viss grad 

generalisera kvinnornas upplevelser för att eventuellt kunna förstå de olika processer i 

sexuella övergrepp som håller kvinnor kvar i en ond cirkel, en tystnadskultur, gällande sina 

erfarenheter.  

 

I denna uppsats kommer metoden tillämpas på ett skriftligt material som vi har valt att koda 

och sedan tematisera. Att koda en text innebär att man reducerar datan till det man vill 

fokusera på (Hjerm och Lindgren, 2010, s. 91). För att reducera texten i vårt material valde vi 

ut olika kategorier som vi ansåg var viktiga för uppsatsens syfte. De namn man ger de utvalda 

kategorierna i texten kallas för koder (Hjerm och Lindgren, 2010, s. 98). Exempelvis valde vi 

att reducera texten till att enbart ha kvar det som handlade om tystnad. Vi valde även att koda 

på bredden och det innebär att man mer grovt går igenom materialet för att försöka tilldela 

mening till texten och dela upp texten i olika moment och kategorier (Hjerm och Lindgren, 

2010, s. 108). Till skillnad från kodning på djupet där man snarare studerar varje ords vikt i 

textens sammanhang (Hjerm och Lindgren, 2010, s. 112) är kodning på bredden mycket 

effektivt för att förstå större mönster som finns i materialet (Hjerm och Lindgren, 2010, s. 
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108). Kodningsmomentet är inte ett linjärt arbete utan forskaren får läsa om flera gånger och 

komma tillbaka till gamla delar i materialet under arbetets gång då uppfattningen om 

materialets helhet blir mer skärpt (Hjerm och Lindgren, 2010, s. 108). Vi har därmed gått 

igenom vårt material ett stort antal gånger och koderna har förändrats med tidens gång. Vi 

valde att först bekanta oss med 10 inlägg (av slutligen 57 stycken) för att börja få fram olika 

kategorier att dela in materialet i. Tack vare detta steg kunde vi redan i ett tidigt stadie se 

mönster i kvinnornas berättelser. De koder som först uppkom från denna preliminära kodning 

har kompletterats med ytterligare kategorier när resten av materialet analyserades. 

 

Efter kodningsmomentet reducerades antalet koder och grupperingar utfördes för att finna 

teman, det vill säga mönster i materialet. Denna process kallas för tematisering och dessa 

teman blir de begrepp och analytiska ståndpunkter som kommer att kopplas med det 

teoretiska ramverket (Hjerm och Lindgren, 2010, s. 114). De teman som har funnits i 

kvinnornas berättelser är: Skam, rädsla och stigma. Under dessa teman finns det olika 

underrubriker som kommer att kopplas till olika koder som uppkom ett stort antal gånger i 

materialet. För att kontrollera att de teman man funnit är relevanta och inte enbart en produkt 

av forskarens subjektivitet kan man besvara två forkningsprinciper. Den första handlar om att 

temat ska vara centralt för det material som studeras och därmed inte kräva komplexa 

förklaringar för att se dess existens eller dess relevans. Den andra frågan tar upp faktumet att 

temat måste bidra till en djupare förståelse av materialet och kunna förklara mer än materialet 

kan i första hand, det vill säga i sin ursprungsform (Hjerm och Lindgren, 2010, s.115). I 

kvinnornas berättelser har vi därför kontrollerat att de teman vi har kommit fram till verkligen 

syns vid läsning. Vi har även velat, med temat stigma, se utanför kvinnornas egna 

medvetenhet om den stigmatisering de beskriver i inläggen. Det är med hjälp av dessa teman 

som forskaren kan komma fram till slutsatser kring sitt material och sina frågeställningar 

(Hjerm och Lindgren, 2010, s. 94).  

 

4.2. Material 

I den här delen redogörs det för det material som kommer att analyseras i uppsatsen samt 

kodningen av det. För att studera hur tystnadskulturen bibehålls tänkte vi att det var intressant 

med vardagliga kvinnors berättelser av sina erfarenheter av sexuella övergrepp. Därför är det 

studerade materialet 57 vittnesmål från kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Dessa 

vittnesmål har publicerats anonymt på Facebook och Instagram och anonymiteten tillåter 
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berättelser att publiceras i olika mediala sammanhang för att öka kunskapen om sexuella 

övergrepp. Med detta i åtanke ansåg vi att redan befintlig data från sociala medier, till följd av 

#Metoo, var det enklaste sättet att kunna forska på ett material med kvinnor från olika 

bakgrunder och åldrar i anonymitet.  

 

4.2.1. Datainsamling 

För att operationalisera tystnadskulturen kring sexuella övergrepp i Sverige, och därmed göra 

det till ett analyserbart ämne har vi valt att fokusera på kvinnors berättelser om vad de har 

varit med om inom spektrat för sexuella övergrepp. Vi har fokuserat på att ta reda på om 

kvinnorna har polisanmält, berättat för sin omgivning eller varit helt tysta – och vilka faktorer 

de själva uttrycker har bidragit till det. Efter #Metoo:s genombrott, som såväl kändisar som 

vanliga kvinnor var en del av, skapades ett flertal liknande rörelser för att bryta tystnaden om 

sexuella övergrepp mot kvinnor. Vi valde att ta del av denna våg med berättelser för att få ett 

så naturligt uppkommet material som möjligt och därmed undvika forskareffekten som enligt 

Göran Ahrne och Peter Svensson (2015, s. 103) är det som sker när ett forskningssubjekt 

svarar önskvärt eller det hen tror är det man vill höra i forskningssyfte. 

 

Det material som arbetet utgår ifrån är 57 anonyma vittnesmål (se bilaga 1) från en öppen 

svensk Facebookgrupp som heter “Våra vittnesmål” och ett privat svenskt Instagramkonto 

som heter “minberattelse”. “Våra vittnesmål” riktar sig enbart till kvinnor och icke-binära 

individer som vill berätta om händelser relaterade till sexuella övergrepp utförda av män. 

Därmed är samtliga förövare män i dessa berättelser. Gruppen grundades den 8 mars 2018 för 

att ge en plattform där utsatta kvinnor kan berätta om var de har utsatts för, hur de känt sig 

under och efter händelsen samt varför det behöver ske en förändring i attityderna kring 

sexuella övergrepp mot kvinnor efter #Metoo. Det insamlade materialet är starkt kopplat till 

#Metoo-rörelsen och många kvinnor valde att inte enbart dela med sig om sin erfarenhet utan 

även om sina känslor och tankar kring den. När tystnaden kring de sexuella övergreppen bröts 

i och med #Metoo var det många som uttryckte lättnad över att kunna få uttrycka sig och dela 

med sig. Därav kan mycket tankar och känslor i koppling till kvinnornas tystnad finnas i det 

valda materialet. Inläggen publiceras av administratörer i gruppen och är därmed anonyma. 

“Minberattelse” grundades den 12 mars 2018 av @frida.hedin på Instagram och är en 

plattform för individer som vill dela med sig av sina berättelser om sexuellt ofredande och 

övergrepp. Inläggen är anonyma, men kön och ålder står under samtliga berättelser. Dessa 



18 
 

berättelser är ofta korta och är oftast mellan 100 och 250 ord. 

 

4.2.2. Urval 

De nyckelord som har använts för att finna materialet på Facebook och Instagram var #Metoo, 

sexuella övergrepp, kvinnor, berättelser och vittnesmål. Ett krav för inläggen är att det ska 

handla om ett sexuellt övergrepp som offret har skrivit ett inlägg om efter #Metoo, det vill 

säga den 15 oktober 2017. Vi har valt att undersöka tystnadskulturen i Sverige och kvinnors 

uttalanden om fenomenet, och ett kriterium är därmed att inlägget är på svenska och att det är 

skrivet av en kvinna. Ett annat krav är att författaren uttalar sig om att hon har varit tyst eller 

berättat om övergreppet. Inlägget måste även vara godkänt för publicering.  

 

För att välja vilka inlägg som skulle användas valde vi, för Facebookgruppen “Våra 

vittnesmål”, att ta samtliga inlägg i kronologisk ordning, från den äldsta till den nyaste till och 

med den 31 mars 2018 kl. 21.05. Fler inlägg har uppkommit sedan detta datum då gruppen 

fortfarande är aktiv. Gällande Instagramkontot “minberattelse” tog vi kontakt med 

administratören för kontot för att ge oss godkännande för användningen av inläggen i 

forskningssyfte. Hen gav då tillåtelse att använda oss av 13 berättelser där författarna godkänt 

i sin tur.  

 

Av de 57 inlägg som samlats in och kodats kunde vi inte använda oss av nio stycken på grund 

av att de inte uppfyllde villkoren. I alla fall förutom ett berodde det på att inläggen inte 

innehöll någonting om tystnad eller en åsikt, tanke eller emotion kopplat till tystnaden. I ett 

fall föll inte kvinnans berättelse in under vår definition av sexuella övergrepp.  

 

4.2.3. Kodning 

För att analysera materialet och kunna besvara forskningsfrågorna har vi kodat vårt material, 

det vill säga delat upp materialet i koder för att förenkla det analytiska arbetet. Målet med 

kodningen är att skapa mening i materialet och förhoppningsvis finna mönster som kan tyda 

på exempelvis normer (Taylor, 2001, s. 39). Man kan göra en öppen eller en selektiv kodning. 

Den öppna kodningen innebär att man inte har ett speciellt fokus i sin läsning av materialet 

och försöker vara så neutral som möjligt gentemot sitt material. Den selektiva (eller 

tematiska) kodningen är mer målinriktad. Man har valt ett perspektiv för att analysera sitt 

material, med risk att övertolka eller bli väldigt subjektiv (Bergström och Boréus, 2012, s. 
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21). I denna uppsats använder vi oss av selektiv kodning för att kunna besvara 

frågeställningarna och uppnå syftet.  

 

Kodschemat som vi har följt har formats under kodningens gång. Genom att läsa igenom 

inläggen började vi utläsa olika kategorier och försökte så öppet som möjligt se vad som 

kopplas med kvinnornas tystnad eller icke-tystnad om sina erfarenheter. Vi skapade koder 

som skulle kategorisera det vi ansåg var viktigast i inläggen, d.v.s. det som handlade om 

tystnad. Då vi använder tematisk analys som metod var det extra viktigt att göra kopplingar 

mellan de olika begrepp som ingick i kodschemat och i texterna, det vill säga att även försöka 

utläsa vilka begrepp som uppkommer tillsammans i texterna och hur de används i relation till 

varandra. Här nedan finner man det kodningsschemat vi har tagit fram: 

 

Rött: Den utsatta har varit tyst om det sexuella övergreppet – och anledningar  

• Emotioner (skam/skuld/rädsla)  

• Hot  

Gult: Den utsatta har berättat – och anledningar + hur  

• #Metoo  

• Stöd från vänner/familj  

• Polisanmälan 

Lila: Kommentarer/reaktioner från omgivning  

• Offer blir ej betrodd  

• Skuldbeläggande av offret 

• Skambeläggande av offret 

Grön: Konsekvenser av det sexuella övergreppet, hur offret mår osv  

• Hälsa  

• Livsval 

• Konsekvenser för gärningsman/gärningsmän 

Blå: Övrigt och frågetecken 

 

Följande exempel är ett vittnesmål som publicerades den 8 mars 2018, klockan 8:00 i gruppen 

“Våra Vittnesmål”. Detta är enbart ett utdrag av det fullständiga inlägget och kommer att 

användas som exempel då den visar på ett flertal teman: 
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“Jag dolde det för alla. Och det gjorde jag rätt i. När det till slut tog slut och jag försökte börja 

berätta, trodde ingen på mig.  

‘Han skulle aldrig... Han är ju min polare!’  

Så jag höll tyst. I 15 år.  

Höll tyst. Begravde. La på tyngder. Satte dit ett kassaskåp. Lade ut minor runt.  

Jag var så arg. Inuti. Utanpå var jag hård. Använde min kropp för att få som jag ville.  

Drack för mycket. Jobbade för mycket.  

Vägrade känna.” 

 

4.2.4. Bedömningsgrunder 

Hjerm och Lindgren (2010) använder sig av Kathy Charmaz fyra bedömningsgrunder, som en 

motsvarighet för validitet och reliabilitet och som är mer tillämpat för kvalitativa metoder. 

Dessa är trovärdighet, originalitet, resonans och användbarhet. Trovärdigheten handlar om 

hurdan det utvalda materialet verkligen mäter det som är ambitionen att mäta (Hjerm och 

Lindgren, 2010, s. 135). Vårt material är trovärdigt då målet har varit att studera kvinnornas 

erfarenheter och att inläggen på sociala medier har handlat väldigt specifikt om vad de 

kvinnliga författarna har varit med om samt deras känslor kring det. Originalitet handlar 

främst om hur nytänkande och utmanande studien är i relation till tidigare studier (Hjerm och 

Lindgren, 2010, s. 136). Vårt bidrag till forskningen kring sexuella övergrepp anser vi ligger i 

att det valda materialet är berättelser där man kommer nära huvudsubjekten men även att 

materialet inte har producerats i forskningssyfte. Bedömningsgrunden resonans är mer 

fokuserat på hurdan studien studerar samtliga perspektiv av ett ämne, det vill säga tar olika 

aktörers sida och försöker se den bredd som det studerade ämnet har (Hjerm och Lindgren, 

2010, s. 136). Med tanke på att det är en liten studie har vi inte kunnat studera alla perspektiv 

på berättelserna men vi har försökt att samla in berättelser från grupper där olika sorters 

kvinnors möts och delar med sig för att få så varierande bakgrunder som möjligt. Till sist 

handlar användbarhet om hur studien kommer att leda till att människor som kan ha en 

koppling till ämnet kan ifrågasätta och/eller få nya insikter om sin situation och 

vardagsverklighet. Dessutom handlar det om ifall studien kommer att bidra till fortsatt 

forskning inom området (Hjerm och Lindgren, 2010, s. 136). Vår studie kan användas till att 

förstå att enskilda erfarenheter och upplevelser ofta är en del av ett större sammanhang och en 

struktur. Den kan även bidra till en förståelse för kvinnor eller andra individer och de känslor 

de känner. 
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4.2.5. Etiska överväganden 

Det finns en skillnad mellan forskningsetik och forskaretik, då det förstnämnda rör studiens 

deltagare och de etiska frågor gällande dem, och det senare om forskarens ansvar gentemot 

forskningen och samhället i stort. Robert Mertons utformade fyra principer inom 

forskaretiken, CUDOS-kraven, som han menade utgör ett moralisk samförstånd för 

vetenskapen. Dessa krav har haft stor betydelse för forskningen och även om de har 

ifrågasatts kan de användas för att diskutera vad god forskningssed är (Vetenskapsrådet, 2017, 

s. 13). CUDOS står för Communism, Universalism, Disinterestedness och Organized 

Scepticism. Det första villkoret, communism, handlar om att samhället måste få tillgång till 

forskningen, och att ingen forskning får hemlighållas (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13). Då 

uppsatsen skrivs genom universitetet och publiceras bland andra uppsatser på internet som är 

gratis att ladda ner anser vi att vi uppfyller det första kravet. Universalism rör forskarens 

arbete och att det endast ska utvärderas utefter de rent vetenskapliga kriterierna. Forskarens 

kön eller etnicitet ska inte ha någon betydelse. Det tredje kravet, disinterestedness, handlar 

om att forskarens avsikt med arbetet endast ska vara att bidra med ny kunskap 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 13). Avsikten med denna uppsats är att fylla en lucka som finns 

kring tystnadskulturen kring sexuella övergrepp. Slutligen handlar organized scepticism om 

att forskaren alltid ska ifrågasätta och kritiskt granska sitt resultat och inte bör uttala sig för 

hastigt om dess relevans och dess riktighet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13). Detta krav är det 

som är svårast att uppfylla på grund av att det material som används i uppsatsen grundar sig 

på subjektiva berättelser som vi som forskare inte ifrågasätter personligen.  

 

Då det insamlade materialet i denna uppsats kommer från sociala medier på Internet kan de 

fyra kraven inom forskningsetiken som Vetenskapsrådet har beskrivit vara svåra att applicera 

(Sveningsson et al., 2003, s. 176). Kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att forskaren bör 

informera om forskningen som pågår. Sveningsson et. al. menar att det kan vara svårt på 

Internet att ta kontakt med människor som exempelvis uttrycker sig anonymt. Det andra 

kravet är samtyckeskravet och handlar om att de berörda i studien får bestämma själva och ge 

samtycke om sitt deltagande i studien (Sveningsson et al., 2003, s. 178-179). För att uppfylla 

dessa två krav kontaktade vi administratörerna för Facebook- och Instragramgruppen och 

frågade om tillåtelse för att kunna använda inläggen i forskningssyfte. När vi fick deras 

samtycke samlade vi in datan och således kan samtyckeskravet ses som uppnått. Det tredje 
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kravet, konfidentialitetskravet, handlar om att de studerade individerna inte ska kunna vara 

igenkännbara genom den personliga information de delar med sig av, som exempelvis namn 

(Sveningsson et al., 2003, s. 182). Då berättelsernas författare redan var anonymiserade i det 

insamlade materialet kunde vi som forskare inte hitta tillbaka till dem. Eftersom alla författare 

är kvinnor är könet inte anonymiserat. Till sist bör man som forskare uppfylla nyttjandekravet 

och med detta menar man att det insamlade materialet enbart används i forskningssyfte 

(Sveningsson et al., 2003, s. 177). Vi använder enbart detta material till skrivandet av denna 

C-uppsats. 

 

De etiska överväganden som diskuterats under arbetets gång har främst handlat om inläggen 

som samlats in från Facebook och Instagram och deras anonymitet. Anonymisering handlar 

om att kopplingen mellan en individ och ett svar på t.ex. en enkät har eliminerats så att ingen 

kan återupprätta det. En stor del av forskningsetik handlar just om informanterna och att de 

ska skyddas (Vetenskapsrådet, 2017, s. 41). I denna studie är individers identitet, förutom 

deras kön, inte av intresse eftersom mönster inom en större grupp människor är det som 

undersöks, och därför kan författarna till inläggen förbli anonyma. Sociala medier har blivit 

en plattform där människor uttrycker sig om mycket intima ämnen offentligt, därav vikten av 

konfidentialitet. Eftersom kvinnornas erfarenheter av sexuella övergrepp är känsliga och 

personliga lade vi stor vikt vid att personen inte ska kunna vara igenkänd. De grupper vi har 

valt att ta inläggen ifrån har som regel att man inte får ange namn på personer som var 

inblandade i övergreppet.  

 

5. Avgränsningar 

I följande kapitel kommer vi presentera de avgränsningar vi gjort i denna uppsats för att forma 

och uppnå syftet med uppsatsen. Fokuset kommer att ligga på kvinnors erfarenheter av att ha 

utsatts för sexuella övergrepp då statistiken (Brå, 2018) visar att de oftast är offer för dessa 

brott. Vi har även valt att studera kvinnor som utsätts av män då det är mest vanligt 

förekommande. Därför är förövarna alltid män och de utsatta alltid kvinnor i vårt material. 

Dessa berättelser ska även enbart vara naturligt och befintligt material från sociala medier. 

 

För att studera kvinnornas berättelser och därmed deras subjektiva tankar och synvinkel på sin 

erfarenhet av sexuella övergrepp ansåg vi att en kvalitativ metod var mer lämplig än 
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kvantitativ. Detta för att kunna förstå och tolka de uttryck, ordval och känslor som kvinnorna 

delar med sig av i sina berättelser.  

 

6. Resultat och analys 

I följande del kommer vi att presentera den analys vi gjort som följd av insamlingen och 

kodningen av 57 inlägg från Facebook och Instagram. Vi har undersökt kvinnornas tystnad 

kring sina erfarenheter av sexuella övergrepp och identifierat tre centrala teman som 

genomsyrar vittnesmålen: rädsla, skam och stigma. Dessa teman har en tydlig koppling till 

kvinnornas tystnad, och vi hävdar därmed att de är viktiga beståndsdelar i den existerande 

tystnadskulturen gällande sexuella övergrepp i Sverige. Genomgående i analysen kopplar vi 

dessa teman till det teoretiska ramverket.  

 

6.1. Tystnad 

Kvinnorna själva uttrycker aldrig att de är en del av en tystnadskultur kring sexuella 

övergrepp, utan den analysen har vi gjort efter att ha samlat in datan. En majoritet av 

kvinnorna berättar att de har blivit tystade: “Så jag höll tyst. I 15 år.” (Vittnesmål 1), “[...] 

min själ börja gråta en tyst gråt som ännu inte har upphört” (Vittnesmål 7), “Istället valde 

jag att bli en tomboy, som en tyst protest.” (Vittnesmål 12), “Jag var helt tyst om detta i 12 

år.” (Berättelse 9), “Jag sa inget, låg kvar medan han avslutade” (Vittnesmål 25). De flesta 

kvinnorna i vårt material uttrycker att de har varit tysta under en lång period, vilket vi hävdar 

är ett symtom på en tystnadskultur. Ahrens diskuterar begreppet röst och menar att tystnaden 

är avsaknaden av den. Kvinnorna saknar möjligheten och verktygen för att få sina röster hörda 

och har därmed inte makten över sina liv.  

 

Frerie studerar fenomenet tystnadskultur och hur förtryckta människor tystas genom att de 

internaliserar uppfattningar och normer om sig själva som de styrande, förtryckarna, har 

skapat om dem. Vi drar paralleller mellan Freries teori och vårt material eftersom kvinnorna 

uttrycker att de tagit till sig olika normer. Exempelvis har de lärt sig att deras kroppar är till 

för andra: “Jag var ingenting. Jag hade ingenting. Min kropp var inte min.” (Vittnesmål 1), “I 

hela mitt liv har jag känt att min kropp är till för andra - män - utan att ens reflekterat över 

det” (Vittnesmål 5), att deras röster inte hörs: “Där lärde jag mig att mitt nej inte hade nåt 

värde. Alls. Så jag slutade säga nej i det ögonblicket.” (Vittnesmål 8), och att de är mindre 

värda som människor: “I hans värld var jag inte värd mer. Its a mans world.” (Vittnesmål 33) 
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och “Aldrig har jag känt mig så lite värd, det var som att jag inte ens var en människa.” 

(Vittnesmål 36). Genom att kvinnorna har lärt sig dessa normer lever de även enligt dem när 

de blir utsatta för ett sexuellt övergrepp. De gör inte motstånd längre, och det blir därmed 

lättare för förövarna att agera. Förtrycket fortsätter och normaliseras vilket eventuellt leder till 

att tystnadskulturen bibehålls då kvinnorna inte känner någon rätt att stå upp för sig själva och 

varandra.   

 

6.2. Rädsla 

I flera vittnesmål som vi har studerat berättar kvinnor hur de känner sig rädda, för förövaren 

eller omgivningens respons. Det leder till att de till exempel inte försvarar sig under 

övergreppets gång eller att de efteråt inte vågar berätta om vad som har hänt och polisanmäla. 

Vi har bland annat identifierat två olika typer av rädslor som kvinnorna uttrycker att de har 

upplevt. Den första är att ett flertal kvinnor beskriver rädsla för förövaren, och som ofta följs 

av hot som förövaren använder sig av. Den andra handlar om att många kvinnor beskriver hur 

de känner en rädsla för att berätta som inte har någonting med förövaren att göra. Istället 

handlar deras rädsla om en oro för omgivningens reaktioner och att bli skam- och 

skuldbelagd.  

 

I de olika berättelserna kan man urskilja att rädslan förväntas vara en del av övergreppet men 

även efter att övergreppet skett. Detta kan man bland annat se i en språklig användning som 

kommer upp flera gånger: att våga eller att inte våga bryta tystnaden genom att berätta om det. 

I det första vittnesmålet exempelvis står det följande: “Jag vågade aldrig anmäla. Han 

förföljde mig i tre år.” (Vittnesmål 1).  I det tionde vittnesmålet skriver författaren att 

omvärlden tryckte på att hon var modig: “Jag fick höra att jag var modig, modig nog att våga 

anmäla” (Vittnesmål 10), vilket också kommer upp i vittnesmål 9: “[...] jag har äntligen 

vågat börja berätta.” (Vittnesmål 9). Det verkar förväntas mod hos offret för att våga bryta 

tystnaden och anmäla. I det andra exemplet kan man se att det inte enbart är kvinnorna själva 

som upplever att det kräver mod utan även omvärlden. Till sist kan man se i det första 

exemplet att författaren är rädd för sin förövare som förföljde henne i tre års tid. Det är denna 

rädsla som vi nu ska fokusera på. 

 

6.2.1. Rädsla för förövaren 

Förövaren tar en mycket stor plats i kvinnornas berättelser och de känslor som kopplas till 
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honom. I många berättelser uttrycker kvinnorna rädsla gentemot sin förövare, av olika skäl. 

Brownmiller menar att sexuella övergrepp är ett vapen som män använder sig av mot kvinnor 

för att skapa rädsla och upprätthålla makten över dem. Hon menar att den rädsla som männen 

bidrar med hos kvinnorna är ett sätt att hävda sin maskulinitet och sin överlägsna styrka. I 

vissa fall kommer rädslan först efter övergreppen “I efterhand förstår jag hur rädd jag var för 

honom.” (Vittnesmål 11), “Jag såg honom på håll för ett tag sedan och hela jag frös, blev 

rädd och kände ett hugg i magen.” (Vittnesmål 42). I andra fall var kvinnorna rädda under 

själva övergreppet. I vittnesmål 42 blir kvinnan rädd då hon inser vad som händer men väljer 

att inte visa det för förövaren “Du satt där och jag var så rädd.” (Vittnesmål 27), men även i 

detta fall kommer rädslan fram när övergreppet är slut “Till slut la du i backen och när du 

släppt av mig och jag sa; tack för skjutsen av alla saker jag kunde ha sagt, så slapp rädslan 

fram och jag såg, att du såg, att jag var rädd.” (Vittnesmål 27).  

 

Användningen av hot förekommer ofta som en strategi av förövarna för att tysta kvinnorna i 

berättelserna. Vissa är fysiska och andra psykiska. Hur detta påverkar kvinnan skiljer sig, men 

resulterar i de flesta fall till en längre tystnad. För att värna om sin säkerhet väljer många 

människor att inte gå emot en förövare som hotar med fysiska konsekvenser. Brownmiller 

menar att man alltid kommer att prioritera rädsla som känsla och därmed fly situationen så 

fort man kan. Dessutom vet inte individen vad denna persons gränser är på grund av att hen 

redan utför brottet. Hon menar att när det handlar om våldtäkt är det fysiska hotet redan 

verkligt eftersom någon redan tvingat på sig kroppsligt. 

 

Flera kvinnor berättar att de upplevt att de blivit fysiskt hotade under och efter övergreppet. I 

berättelse 13 berättar en kvinna hur förövaren hårdhänt hotar henne: “Han våldtog mig, under 

hot och med våld. När han ströp mig trodde jag att jag skulle dö.” (Berättelse 13). Att hota är 

en strategi för att kunna genomföra brottet utan större motstånd. I vittnesmål 21 uttrycker 

kvinnan en stor rädsla för förövaren och hans hot: “En av dom, den jag var mest rädd för 

började banka på dörren och hotade med att slå in den för att få ut mej.” (Vittnesmål  21). I 

vittnesmål 18 berättar en kvinna att hennes tystnad om övergreppet grundade sig på 

förövarens hot: “[Han] Hotade mig till tystnad, han skulle döda mig om jag sa något.” 

(Vittnesmål 18).  
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Psykiska hot är också förekommande i kvinnornas berättelser. I dessa fall använder 

sig  förövarna av sociala verktyg för att tysta kvinnorna. I det åttonde vittnesmålet spelar 

förövaren på kvinnans känslor genom att hota med att hon kan förlora honom som partner: 

“Han hotar med skilsmässa ofta för att jag har varit inne i djup depression av och till, då är 

jag ‘ett jävla psykfall’ och sådär.” (Vittnesmål 8). Att utnyttja hennes svaga tillstånd och 

spela på ångest över en eventuell skilsmässa bidrar till att offret inte gör lika starkt motstånd. 

Ett till fall där en förövare utnyttjar kvinnans känslor är i samma vittnesmål men denna gång 

en annan man: “När han satte igång sa jag nej, så jävla många gånger, men han hotade med 

att säga till min kille att jag var horig och att han skulle säga att vi haft sex, men skulle vara 

tyst om jag gav mig.” (Vittnesmål 8). I detta fall spelar han alltså på att skuldbelägga henne 

för hennes pojkvän och därmed öka risken att han eventuellt blir arg eller lämnar henne. Han 

menar att hon istället kan gå med på övergreppet och slippa den konflikten med sin partner. 

 

En relativt ny och mer modern strategi är att hota med konsekvenser på internet och sociala 

medier. Med internets utveckling har sociala medier blivit en mycket stor del i de flesta 

svenskars liv. I följande fall använder sig förövaren av sociala medier för att hota sitt offer 

med att lägga ut en nakenbild: “Mitt ansikte var med på bilden och han hotade med att outa 

mig på sociala medier om jag inte skickade videor på mig själv” (Vittnesmål 37).  

 

I vissa fall beskriver kvinnorna att de skyddade sin förövare efter övergreppet. Detta kan bero 

på olika faktorer, men i följande exempel från vittnesmål 19 skriver kvinnan att hon upplever 

att förövaren inte menade något illa:  

 

“Han menar på att han först trodde att jag var vaken och sen när han insåg att jag sov så 

hade han fortsatt ändå. Han mådde så himla dåligt över det nu dagen efter och menade på att 

han förstod fullt ut om jag ville anmäla honom. Det slutade med att det var jag som tröstade 

honom. Han var ju så himla snäll och hjälpsam mot alla, så det kändes liksom rätt att Jag för 

en gångs skull ställde upp för Honom. Jag anmälde inte.” (Vittnesmål 19). 

 

Hon uttrycker här att det var ett misstag som ett annat och att han överlag alltid var snäll 

vilket gör brottet mildare. I vittnesmål 11 får offret stöd för att anmäla förövaren men när hon 

ska berätta om det nekar hon: 
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“Jag tyckte att det var för svårt att berätta för någon som kände oss båda och ljög om 

allting och sa att det inte var något som var fel med vår relation, att min kompis och dennes 

mamma missuppfattat det där. Jag grät. Polisen frågade varför. Jag sa att det kändes dumt 

att han blev anklagad. Jag försvarade honom. Allt lades ned.” (Vittnesmål 11). 

 

Hon nekar här händelsen för att slippa sociala konsekvenser. Eftersom personer i hennes 

omvärld kände förövaren var det enklare att låta det vara som det är snarare än att riskera 

sociala relationer. Noelle-Neumann menar att en individ kan välja att dölja sina erfarenheter 

för att undvika utanförskap och risken att bli utpekad som avvikande. Kvinnorna har en 

uppfattning om vad andras syn och åsikter är om dem, och vill att det ska överensstämma med 

idealet. Därför skyddar de sin förövare, bibehåller tystnadskulturen, tar på sig skulden, för att 

passa in i detta ideal.  

 

6.2.2. Rädslan för att berätta 

Rädslan för att berätta om övergreppet är en av de känslor som uppkommer mest i kvinnornas 

berättelser. Det kan handla om att man är rädd för att ingen kommer vilja hjälpa och stötta en 

eller om att man är rädd att omvärlden inte kommer acceptera eller reagera passande på 

berättelsen. I följande del kommer vi att studera dessa rädslor mer ingående. 

 

Våldtäktsmyter är socialt konstruerade och stereotypiska missuppfattningar om sexuella 

övergrepp, som skapar ett fientligt klimat för våldtäktsoffer. Rape myth acceptance (RMA), 

handlar om hur väl människor tror på dessa myter. Att kvinnor som klär sig i utmanande 

kläder får skylla sig själva om de blir våldtagna är ett känt exempel. Författarna i vittnesmål 4 

och 43 beskriver vilka frågor de får från en advokat och polisen när de berättar om att de har 

utsatts för sexuella övergrepp: 

 

 

“Under förhör hos polisen som fick jag frågor om jag varit berusad och vad jag hade för 

kläder. Jag svarade med att fråga, ”Vad har det med saken att göra”, fick givetvis inget svar, 

bara något ohörbart hummande. Han dömdes till ett kortare fängelsestraff och böter.” 

(Vittnesmål 4),  
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“Och mannens advokat får sedan ställa frågor till mig: ‘vad hade du på dig för kläder denna 

kväll?’ Jag 13 år gammal, förstår ingenting. Jag berättar att jag hade mjukisbyxor....och en 

tjock vinterjacka. Advokaten frågar då om ‘mjukisbyxorna och jackan satt tight?’” 

(Vittnesmål 43).    

 

En vanlig missuppfattning om sexuella övergrepp är att man inte kan bli våldtagen av någon 

man känner, att det alltid är en främling, menar Heath et.al. Kvinnan i vittnesmål 8 beskriver 

vilket bemötande hon får när hon berättar för en psykolog om det hon hade varit med om: 

“Hon jag pratade med sa ‘men ni var väl vänner? Då är det ju ingen våldtäkt..’”  (Vittnesmål 

8). Psykologen som kvinnan träffar tror på denna våldtäktsmyt och ser det därför som en 

allmän sanning. Det resulterar i att hon förminskar kvinnans erfarenhet och normaliserar 

händelsen. Ahrens menar att normalisera sexuella övergrepp kan i längden leda till att offren 

inte får utrymme att uttrycka sig och förlorar sin röst, vilket bidrar till att tystnadskulturen 

bibehålls.   

 

Den rädslan som vi har iakttagit hos kvinnorna härleds ofta till deras tro om att andra 

accepterar våldtäktsmyter. Kvinnorna behöver själva inte tro på dessa myter utan är snarare 

rädda för att andra gör det och att de därmed kommer att utsättas för opassande och/eller 

negativa reaktioner när de berättar om sin erfarenhet. En av de kända våldtäksmyterna är att 

kvinnor ljuger om att de har blivit våldtagna för att få uppmärksamhet menar Burt. I 

vittnesmål 44 beskriver kvinnan hur hon inte har velat namnge sin förövare för sin familj på 

grund av rädsla för att inte bli betrodd: “Dom hade inte trott mig. Ingen i vår släkt hade gjort 

det och när valet mellan honom och mig skulle ha tagits hade majoriteten ställt sig bakom 

honom. Utan tvivel.” (Vittnesmål 44). När skribenten skriver “utan tvivel” tolkar vi det som 

att hon är väldigt övertygad om vad konsekvensen skulle bli om hon berättar, det vill säga hon 

är väldigt säker på att sin omgivning har accepterat våldtäktsmyterna, och att det därav ska 

ske ett missförstånd. Noelle-Neumann beskriver hur rädslan för isolering leder människor till 

att vara tysta. I detta exempel kan vi se att kvinnan inte tycker det verkar lönt att berätta då 

familjen kommer isolera henne och välja förövarens sida. Att berätta kan därmed innebära ett 

direkt hot mot det sociala bandet enligt Scheff. Att bryta detta sociala band kan medföra 

ensamhet och utanförskap, vilka är två av människans största rädslor och kommer därför att 

försöka undvikas till högsta grad. Tystnaden blir därmed den lösning som verkar mest logisk 
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och som undviker all form av konfrontation. 

 

Skribenten i det första vittnesmålet berättar även om hur hon först var tyst, och sedan när hon 

berättade inte heller blev betrodd: “Jag dolde det för alla. Och det gjorde jag rätt i. När det 

till slut tog slut och jag försökte börja berätta, trodde ingen på mig. ‘Han skulle aldrig... Han 

är ju min polare!’” (Vittnesmål 1). Kvinnans rädsla för att berätta av olika anledningar inser 

hon sedan var berättigad eftersom hon fick den respons som hon hade förutspått. Att dölja det 

var därmed det enda sättet att undvika utanförskap bland de gemensamma kontakter som 

fanns mellan kvinnan och förövaren.  

  

Ahrens tar upp flera olika vittnesmål från kvinnor som har berättat om sina övergrepp för sin 

omgivning eller för polisen och har fått en dålig och/eller förtryckande respons. De 

vittnesmålen kan kopplas till de berättelser vi har studerat där kvinnorna berättar för någon i 

sin omgivning och får en dålig respons och därmed blir tystade. I vittnesmål 31 berättar 

författaren om hur hon blev bemött på sjukhuset efter att hon hade blivit våldtagen:  

 

 

“Hon tyckte mina märken runt halsen var osmakliga sa hon. ‘Om det var en våldtäkt, varför 

öppnade du dörren? Alla experimenterar och ibland ångrar man sig efteråt, det är inte en 

våldtäkt för det!’ Det tog över ett år innan jag sa någonting om händelsen till någon igen.” 

(Vittnesmål 31).  

 

 

En annan kvinna beskriver hur hennes mamma reagerade när hon fick höra att hennes bror 

hade tafsat på hennes dotter:  

 

“[...] sedan lämnar hon över telefonen till honom där han säger ’men oj tog morbor dig på 

pattarna igår, det var ju inte meningen förlåt för det’ Varje gång min mormor pratar gott om 

honom vill jag berätta hur han tagit min systers kompis på låret och hur han tog mig på 

brösten.” (Vittnesmål 22).  
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Vi har tolkat yttrandet “vill jag berätta” som att hon har önskat berätta, men att hon inte har 

gjort det på grund av sin mammas reaktion.  

 

I berättelse 9 beskriver författaren om hur hon, som väldigt ung, blir utsatt för ett sexuellt 

övergrepp på skolgården, men att omgivningens reaktioner resulterar i hennes tystnad: “Hela 

tiden har jag fått höra från lärarna ‘Så gör killarna när dom tycker om en’. (...) Jag var helt 

tyst om detta i 12 år.” (Berättelse 9). Att internalisera ett påstående som alla i sin omvärld 

verkar hålla med om är att integrera den allmänna opinionen. Noelle-Neumann menar att följa 

denna allmänna opinion är ett mycket säkert sätt att inte bli isolerad av de andra eftersom man 

väljer att imitera andra människors beteenden och åsikter. När kvinnan då har integrerat 

andras åsikter kommer hon att vara tyst för att inte behöva gå emot gruppen. 

 

I vissa berättelser där offret vågar berätta för någon i sin omgivning ledde det till stöd och 

hjälp. I berättelse 12 skriver författaren om hennes mammas stöd: “Jag vågade berätta för 

min mamma i ett brev. Jag skämdes så fruktansvärt mycket [...] Mamma reagerade rätt, vi 

flyttade ut över en natt.” (Berättelse 12). I vittnesmål 11 skriver kvinnan hur hon får hjälp av 

en kompis förälder: “En natt sov jag över hos en kompis och scoutledaren ringde på natten, 

som kompisens mamma hörde och reagerade på. Min kompis hade också sett alla blåmärken 

jag hade. Kompisens mamma polisanmälde detta.” (Vittnesmål 11). Att få stöd och bli tagen 

seriöst är en mycket viktig del för att kunna komma ur tystnaden och eventuellt polisanmäla, 

och det ökar förtroendet för omvärlden. Att en individ tar en i handen och stöttar en på vägen 

gör hela processen enklare för offret.  

 

6.3. Skam 

I de vittnesmål vi har studerat har skamkänslor uppstått som en följd av att ha utsatts för 

sexuella övergrepp. Skammen verkar ha en stor influens när det handlar om att polisanmäla 

eller uttrycka sig kring det sexuella övergreppet. Vad som framkallar skamkänslor kan dock 

skilja sig mellan de olika kvinnorna men grundar sig i Cooleys koncept spegeljaget. Det är 

genom att se sig själv genom andras ögon och försöka förstå hur omvärlden ser på en som 

kvinnorna inbillar sig hur de uppfattas. Om de tror att de inte passar in i normen och riskerar 

att pekas ut kommer de att uppleva skam för de egenskaper de tror är socialt oacceptabla. 

Goffman menar att riskera att bli stigmatiserad för en egenskap försöker därför att undvikas 
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genom att dölja det med skam som bakomliggande kraft.  

 

6.3.1. Skam för att berätta  

Enligt Scheff är skam den dominerande sociala emotionen i det vardagliga livet eftersom 

skamkänslan signalerar att det sociala bandet mellan människor är hotat. Enligt Scheff känner 

man skam när man upplever att man inte lever upp till omgivningens förväntningar. Flera 

kvinnor beskriver hur de skäms och mår dåligt på grund av att individer i deras omgivning 

reagerar på ett visst sätt: “Han visste alltså. Det var vidrigare än nånting annat, att min 

älskade pappa också visste hur äcklig jag var. Och han lade ansvaret och skulden på mig.” 

(Vittnesmål 5). Kvinnan uttrycker hur hon skäms inför sin pappa, vilket kan ses som ett 

resultat av hotet mot det sociala band hon har till honom. Andra kvinnor förblir tysta på grund 

av att de inte vill riskera ett socialt band eller hamna i utanförskap. Kvinnan i vittnesmål 44 

beskriver hur hon inte vill berätta för sin pojkvän om vad hon har varit utsatt för på grund av 

skam och rädsla över att det ska påverka deras förhållande samt hur släkten ska se henne: 

 

“Vill berätta allt till honom när han ligger och andas mjukt i min nacke på nätterna men är så 

jävla rädd för jag vet att han inte hade låtit honom komma undan med det och jag blev aldrig 

redo att bindas vid släktens skampåle. Så jag sa aldrig något.” (Vittnesmål 44).  

 

Flera kvinnor uttrycker skam för att berätta om sina erfarenheter på grund av att de var osäkra 

på om det de utsatts för kan kategoriseras som sexuella övergrepp. Vissa skäms över att de 

mår dåligt över erfarenheter som de anser inte är lika allvarliga som andras. I vittnesmål 42 

berättar en kvinna att det tog lång tid: “Det är först nu, 10 år senare, som jag insett att det var 

våldtäkt” (Vittnesmål 42). Vissa menade också att de har hört mycket våldsammare 

berättelser och att de då kände att deras berättelse inte var värda att berätta: “Förstår absolut 

om ingen orkar läsa, mina grejer är egentligen inte extrema.” (Vittnesmål 8), “Jag är ju milt 

utsatt gentemot många andra.” (Vittnesmål 21). Att omgivningen också ofta ifrågasätter 

kvinnorna och deras berättelser kan leda till att dessa osäkerheter blir ett stopp för att berätta. 

Istället väljer man att dölja det i rädsla att andra kommer tycka att ens berättelse är otillräcklig 

menar Ahrens. 

 

6.3.2. Rape myth acceptance, skuld och skam 

Ahrens (2006) beskriver hur kvinnor ofta internaliserar våldtäktsmyter och typiska 
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uppfattningar om vad en våldtäkt är, vilket kan resultera i att offret inte pratar om sina 

erfarenheter. I vittnesmål 8 berättar kvinnan att hon har varit tyst om övergreppet av sin 

pojkväns kompis på grund av att hon hade en annan bild av vad våldtäkt är för något. “[...] 

jag tänker att en våldtäkt enbart är överfall ute.” (Vittnesmål 8). En liknande uppfattning 

hade kvinnan i vittnesmål 13: “Jag hade svårt att fatta att det var en våldtäkt eftersom han 

inte var jätte våldsam. Man har ju en bild av hur en våldtäkt ser ut.” (Vittnesmål 13). 

 

Skuld är en känsla som innebär att man anser att det är någons fel. Att känna skuld innebär att 

ofta att man själv tycker att något är ens eget fel och att man därmed hade kunnat stoppa det 

eller agerat annorlunda för att det inte ska ske. Den skuld som kvinnor upplever efter ett 

övergrepp leder till att de inte anmäler sina förövare. Brownmiller menar att skulden innebär 

att de tycker att de hade kunnat påverka det som hänt och därmed stoppa eller undvika det. 

Våldtäktsoffer som införlivar våldtäktsmyter leder ofta till att offret tar på sig skulden för 

övergreppet i större utsträckning. I vittnesmål 30 beskriver skribenten hur hon anklagar sig 

själv: “Jag gick hem från honom och grät hela vägen till spårvagnen och undrade vad det var 

för fel på just mig. [...] Vad var det i mig eller med mig som framkallat detta?” (Vittnesmål 

30). Den här beskrivningen är en av många exempel där de utsatta skuldbelägger sig själva. 

Kvinnorna i vittnesmål 10 och 5, samt berättelse 7 beskriver liknande känslor: “Jag tog en 

taxi till akuten, inte på grund av våldtäkten, för det fick jag ju skylla mig själv för.” 

(Vittnesmål 10), “Hur jag än vridit och vänt på allt hittar jag ingen annan skurk än jag själv i 

detta.” (Vittnesmål 5), “Jag anmälde aldrig. Vågade inte. Insåg inte att det här var någonting 

som var fel. Jag har alltid anklagat mig själv.” (Berättelse 7). 

 

Om offret var alkoholpåverkat vid övergreppet är det hens eget fel, är en uppfattning som är 

vanligt förekommande, och är därmed en av våldtäktsmyterna som gör att den utsatta 

skuldbeläggs menar Hayes et.al. Då kvinnorna förstår sin erfarenhet utifrån dessa myter 

lägger de samtliga skulden på sig själva och är därmed inte berättigade att uttrycka ett 

missnöje om övergreppet. Att detta skuldbeläggande leder till tystnad ser man i vittnesmål 23 

och 41 där kvinnorna beskriver hur de var tysta om övergreppen på grund att de var onyktra 

när de blev våldtagna: “Jag tyckte han var vedervärdig på alla sätt men ändå tog jag skulden 

eftersom jag ju varit för full.” (Vittnesmål 23). “Jag anmälde det aldrig, jag var ju så satans 

full.” (Vittnesmål 41). 
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Brownmiller menar att skam i relation till svaghet kan förstås utifrån hur omvärlden tycker att 

kvinnor bör agera när de utsätts för ett sexuellt övergrepp. Att kvinnor förväntas slåss för sin 

kropp, även om det kan innebära en större fara för dem, är normaliserat i samhället. Skam för 

att man inte har försvarat sig under övergreppet är därför en vanligt förekommande känsla i 

flera kvinnors berättelser. I det tionde vittnesmålet berättar en kvinna följande: 

 

“Jag fick höra att jag var modig, modig nog att våga anmäla, för jag skämdes, jag skämdes så 

extremt mycket över att jag låtit detta hända mig. Jag som är så duktig på att stå upp för mig 

själv låg där som paralyserad.” (Vittnesmål 10). 

 

I detta vittnesmål kan man se hur kvinnan anser att det har funnits en viss svaghet i att inte 

lyckats stå upp för sig själv. Att hon då låtit det hända henne är det som matar skammen och 

man kan tolka det som att hon känner sig definierad av denna upplevda svaghet. Om någon 

hade gjort inbrott i ens hem skulle man inte attackerat eller försökt stoppa individen som utför 

brottet utan snarare värnat om sin säkerhet genom att låta det gå över och sedan anmäla det 

för rättsväsendet. Detta menar Brownmiller borde vara giltigt för sexuella övergrepp också, 

det är inte för att man låter det ske som man har givit samtycke eller att det blir lagligt. 

 

Skammen kan även leda till en viss ilska som i många fall vänder sig mot kvinnorna själva. 

Iskan kan vara en mask för att en individ ska kunna dölja sin skam för omvärlden. Att denna 

ilska ofta vänder sig mot kvinnorna själv leder till att individen då skuldbelägger sig 

ytterligare menar Scheff. Detta kan man se i vittnesmål 30 där kvinnan uttrycker följande: 

“Jag anklagade mig själv och mådde väldigt dåligt över hans övergrepp. Tiden gick och med 

den förvandlades mina skamkänslor för hans övergrepp på mig till känslor av ilska.” 

(Vittnesmål 30).  

 

Motsatt majoriteten kvinnor, som upplevt stor skam i relation till övergreppet, fanns det en 

kvinna som ansåg att skammen inte bör ligga hos henne och vägrar därmed känna det. Hon 

skriver följande: 

 

“Jag har alltid varit öppen med det här och jag har inga skamkänslor, skammen lägger jag 

på dessa kvinnohatande män och jag önskar de evighetslånga sömnlösa nätter med 

ångestsvettiga lakan som klibbar fast på kroppen.” (Vittnesmål 4). 
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6.4. Stigma 

Stigma är en omfattande del i tystnadskulturen kring sexuella övergrepp. Kvinnorna har inte 

själva uttryckt att de är stigmatiserade, utan de har fokuserat på sina personliga känslor kring 

vad de har erfarit. Dock är vår ambition att urskilja underliggande strukturer och mönster som 

majoriteten av vittnesmålen i vårt material visar på för att uppnå uppsatsens syfte. 

 

Goffmans stigmateori menar att stigma är en utpekande egenskap som inte passar in i den 

sociala kontext individen befinner sig i. Den stigmakategori som är mest lämplig för oss är 

den som handlar om en människas karaktär, det vill säga brister och defekter som inte är 

synliga utifrån. Kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp kan på flera sätt anses vara 

stigmatiserade. I vårt material beskriver kvinnorna hur omgivningen reagerar negativt och 

nedlåtande när de berättar, samt försvarar och tar förövarens parti. Kvinnorna blir i sin tur 

smutskastade, hånade och skuldbelagda. I vittnesmål 9 skriver kvinnan hur hon blir bortvald 

av sina vänner: “Våra gemensamma vänner väljer först min sida, men går sedan tillbaka till 

han igen.” (Vittnesmål 9). Det kvinnan upplever är ett exempel på när stigmatiserade 

individer utesluts ur sociala sammanhang och satt i utanförskap. En annan beskriver hur 

hennes mamma reagerade: “Jag tänkte lite naivt att om jag berättar så kanske hon blir arg på 

honom istället. (...) jag trodde hon skulle slå ihjäl mig, jag fick så mycket stryk.” (Vittnesmål 

18), vilket visar på hur hon, istället för förövaren, får skulden för övergreppet. Kvinnan i 

vittnesmål 1 beskriver hur vännerna hon berättar för försvarar förövaren: “‘Han skulle 

aldrig... Han är ju min polare!’” (Vittnesmål 1), och i vittnesmål 4 ber kvinnan om hjälp och 

får inte den respons hon hade tänkt: “Jag blev utskrattad, även av min egen advokat” 

(Vittnesmål 4). Omgivningen ställer sig i många fall på gärningsmannens sida och tar avstånd 

från offret, vilket resulterar i att de inte blir accepterade eller inkluderade. Med tanke på hur 

kvinnorna som har blivit utsatta för sexuella övergrepp blir behandlade och bemötta visar vårt 

resultat på att de är stigmatiserade.  

 

Goffman beskriver något han kallar informationskontroll och hur stigmatiserade individer 

väljer vad de vill berätta för andra och inte på grund av inte bli dömda och avvisade. Att prata 

om sitt stigma och därmed bli stigmatiserad innebär ett direkt utpekande av en egenskap som 

inte passar in i samhällets normer och man blir därmed inte accepterad i den sociala 

gemenskapen. Det är ett direkt hot mot det sociala bandet, vilket i sin tur leder till 

skamkänslor. Noelle-Neumann och Scheff menar att stigmat även ökar risken för utanförskap 

och utsatthet för omvärldens åsikter om ens egenskap. För att undvika detta kommer 
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kvinnorna använda sig av olika strategier, till exempel att vara tysta, som kan minska 

individernas stigma. Det är lätt att dölja ett övergrepp eftersom det i många fall inte syns på 

utsidan att en människa har blivit våldtagen. De flesta kvinnor i vårt material uppger på ett 

eller annat sätt att de har dolt sitt övergrepp, det vill säga är tysta om att de har blivit 

våldtagna och inte berättar för vänner och familj: “Jag dolde det för alla.” (Vittnesmål 1) och 

“Jag skämdes djupt och berättade aldrig för någon.” (Vittnesmål 12). Dessa yttranden visar 

på en koppling till en tystnadskultur eftersom stigmatisering leder till att de utsatta kvinnorna 

förblir tysta. Hur tystnadskulturen gällande sexuella övergrepp existerar och bibehålls i vårt 

samhälle åskådliggörs därmed genom dessa berättelser.  

 

7. Diskussion 

I det sista kapitlet diskuterar vi uppsatsens resultat och det som kan ha påverkat det uppsatsen 

frambringade. Vi tar även upp de implikationer resultatet har för forskning i framtiden.  

 

7.1. Summering  

Syftet med denna uppsats är att undersöka tystnadskulturen gällande sexuella övergrepp mot 

kvinnor i Sverige och hur den existerar och bibehålls genom kvinnors berättelser om sina 

erfarenheter. Frågeställningarna är: På vilket sätt existerar tystnadskulturen kring sexuella 

övergrepp? och Hur bibehålls denna tystnadskultur? För att besvara frågeställningarna och 

uppnå syftet har vi valt att analysera 57 berättelser av kvinnor som erfarit sexuella övergrepp. 

I vårt material har kvinnor uttryckt att de har varit tysta på grund av rädsla och skam. Rädslan 

riktas bland annat mot förövaren och vad han eventuellt kan göra om man gör motstånd eller 

efteråt berättar eller anmäler. Denna rädsla frodas av männens vilja att behålla sin 

maktposition i förhållande till kvinnan och visar på hur en tystnadskultur kan existera. Det 

finns även en rädsla hos kvinnorna när det kommer till omgivningens reaktioner och 

agerande, och hur de kommer att uppfattas av samhället. Dessa uppfattningar är starkt färgade 

av normaliserade våldtäktsmyter, vilka har en stor roll i tystnadskulturens existens. Skammen 

upplevs ofta av kvinnan själv och tyder på ett självhat, en skuld och en osäkerhet gällande sin 

roll som offer i situationen. Omgivningen, och offret själv, genomför ett skambeläggande av 

kvinnan vilket leder till en ond aning inför att behöva berätta om det och att omgivningen 

kommer att reagera på ett opassande eller negativt sätt. Spegeljaget ligger till grund för hur 

man kan förstå hur kvinnorna ser sig själva eftersom de speglar sig i andras ögon och 

föreställer sig hur omgivningen ser dem. Det resulterar i att de upplever känslor som skam, 
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skuld och rädsla, och blir tysta. Genom analysen av materialet kan vi utläsa en stigmatisering 

av dessa utsatta kvinnor på grund av normaliserade uppfattningar om att kvinnor inte har sex 

mot sin vilja och att övergrepp därför inte kan ske. Tystnadskulturen kring sexuella övergrepp 

existerar genom den ojämna maktbalansen mellan män och kvinnor samt genom 

våldtäktsmyter som genomsyrar samhället. Denna tystnadskultur bibehålls således genom 

skambeläggande av kvinnorna, rädsla för omgivningens åsikter och internalisering av 

våldtäktsmyterna. Uppsatsens syfte är därmed uppnått och frågeställningarna besvarade.  

 

7.2. Relationen mellan analys och tidigare forskning 

En del av denna uppsats tidigare forskning har bidragit till att öka förståelsen för hur kvinnors 

berättelser kan användas för att se ett större sammanhang och för att visa på det fält som finns 

kring sexuella övergrepp, stigma, skam och rädsla. Kent användes i syftet att diskutera hur 

man bryter en tystnadskultur och för att förstå hur rörelser som #Metoo kan startas på internet 

och på sociala medier. Artiklarna av McDermott et. al. och Fielden et. al. bidrog till att 

förklara hur man kan analysera stigma och stigmatiseringen av vissa individer i samhället. 

Yoshida och Shanoudab, Fielden et. al. och Kent var en god jämförelsepunkt för att kunna 

sätta vår uppsats i olika perspektiv. Dessa tre artiklar tar upp stigmatiserade individer, 

strategier och den tystnad de upplever i koppling till sitt stigma.  

 

För att komplettera den befintliga forskningen har denna uppsats bidragit till en mer personlig 

vinkel på tystnadskulturen om sexuella övergrepp tack vare kvinnornas egna berättelser. 

Eftersom materialet är naturligt och inte skapat i forskningssyfte undviker man 

forskningseffekten och når kvinnornas emotioner i deras mest obehandlade form. Detta tror vi 

kan bidra till en större förståelse om varför enskilda kvinnor väljer att inte uttrycka sig kring 

sina erfarenheter och vad de på individnivå känner. Det är även få studier av denna sort som 

koncentrerat sig på kvinnor i Sverige. 

 

Vissa verk, som exempelvis de skrivna av Burt och Frerie, publicerades under slutet av 1900-

talet, vilket är relativt tidigt. Mycket litteratur kring sexualbrott och våldtäkt har publicerats 

sedan dess men de grundar sig ofta på dessa teorier och vi tyckte därmed att det var lämpligt 

att använda oss av grundteorierna. Genom att använda oss av mer aktuell tidigare forskning 

hoppades vi kunna komplettera de eventuella brister som är kopplade till teoriernas tidiga 

publiceringsår. Detta handlar bland annat om digitaliseringen av information och utvecklandet 

av samhället gällande våldtäktsmyter, men även feminismen.  
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7.3. Relationen mellan resultat och metod   

Alla vittnesmål skrevs på Facebook och Instagram och är därmed skrivna på mycket olika 

sätt, dvs olika längd, språkbruk och användning av smiley:s. Vissa formulerar sig mycket 

detaljrikt och uttrycker sina känslor väldigt specifikt medan andra inte ens tar upp vad de känt 

före, under eller efter händelsen. På Instagram skriver kvinnorna i regel mycket kortare och 

detta tror vi kan ha påverkat hur de har uttryckt sig. Då de inte har kunnat ta lika mycket plats 

för att uttrycka sig kan man argumentera för att de kanske inte kunde säga lika mycket om 

sina känslor och därav fokuserar mer på att beskriva själva händelsen. 

 

Detta leder till att vi som forskare får tolka väldigt subjektivt i vissa situationer och i andra 

fall har svaren framför ögonen. En viss grad av subjektivitet är oundvikligt när man använder 

sig av textanalys då man som forskare går in med tankar, åsikter och förutfattade meningar. 

För att vara så objektiva som möjligt har vi ofta påmint varandra om vår position till 

materialet. Vi som författare är unga kvinnor som varit aktiva på sociala medier och har 

bevittnat #Metoo utan forskningssyfte och därmed berörda av denna fråga. Att utföra ett 

detaljrikt kodschema har hjälpt oss att fokusera på studien och det viktiga i berättelserna för 

uppsatsens syfte, även när vittnesmålen har varit hemska och känslomässigt laddade.  

 

7.4. Implikationer för forskning och praktik 

I denna del diskuterar vi hur resultatet kan ha implikationer för framtida forskning och det 

som skulle kunna vara intressant att studera inom detta fält i koppling till uppsatsen ämne.  

 

Att bryta en tystnadskultur är ofta en lång och krävande process som sker på samhällsnivå. 

Som följd av #Metoo startades ett stort antal andra rörelser som exempelvis #Allavi, 

#Intedinfetish och så vidare. Med #Metoo:s stora genombrott på sociala medier insåg många 

kvinnor att de inte var ensamma och att de var många som levde med en liknande skam. I det 

sjätte vittnesmålet berättar vittnet hur hon lyckades bryta denna skam genom att få en röst 

“När metoorörelsen kom sprack uppdämningen av skam och jag berättade min historia.” 

(Vittnesmål 6). I citatet uttrycket hon att uppdämningen sprack, vilket man kan tolka som en 

form av lättnad. Helt plötsligt fick hon en röst och kunde berätta utan att vara rädd för att bli 

utpekad. En kvinna uttryckte följande: “Men sedan hela metoo-rörelsen satte igång har en 

liten vilja till upprättelse börjat växa inom mig. [...] Jag vet nu någonstans att han bär hela 

skulden och att det är hans tur att vara rädd. Tack vare er!” (Vittnesmål 44) och författaren 
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till vittnesmål 27 skriver: “#metoo, jag skrev en liten lista, för att dela med mig och stötta, 

men det är så förnedrande, jag klarar det inte. Alla ni som delat upplevelser, vad bra gjort, 

starkt och med hjärtat på rätta stället.” (Vittnesmål 27). Dessa kvinnor visar en stor 

tacksamhet gentemot andra som delat med sig av sina berättelser. Att studera hur tystnaden 

bryts och vilka faktorer som leder till att den bryts vore intressant. 

 

En aspekt som vi författare tänkt på är hur en rörelse som #Metoo skapas. Med detta menar vi, 

hur en sådan rörelse flammar upp och inte stannar i interna medvetna grupper som  diskuterar 

ämnet sedan innan, det vill säga hur den rör vardagsmänniskan. En av de känslor vi inte har 

kunnat analysera mer även om den har varit vanligt förekommande i materialet var ilska. Vi 

valde att koncentrera oss på de känslor som besvarade vårt material, men reflekterar över om 

inte denna ilska kan vara grunden till att rörelser som #Metoo får ta den plats den tar. I 

vittnesmål 12 skriver en kvinna följande: “Det gör mig så arg att läsa allt ni skriver. Och så 

ledsen. Och sen arg igen. Men samtidigt blir jag så stärkt av att allt kommer upp till ytan nu, 

att inget ska hållas tillbaka.” (Vittnesmål 12) och i vittnesmål 30 skrevs följande: “Tiden gick 

och med den förvandlades mina skamkänslor för hans övergrepp på mig till känslor av ilska” 

(Vittnesmål 30). Det finns således en förvandling av känslorna och den förvandlingen tror vi 

kan leda till aktivism och en vilja att förbättra samhället. Att undersöka relationen mellan 

ilska och aktivism skulle kunna vara relevant för forskning i framtiden. 
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