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”A passing trend from the West”: The reception of the Me too-

movement in Russia 

 

Abstract 
This thesis examines how the Me too-movement was received by a particular segment of the 

Russian population, as well as possible underlying reasons for this. As contextual background, 

attitudes toward feminism in Russia are discussed, as well as how the Soviet heritage, the 

Orthodox Church and relations to the West have shaped these. The method of this study is 

qualitative analysis of an anonymous online questionnaire, the results of which are interpreted 

in light of feminist concepts, as well as cultural-historical factors. The analysis of the 

questionnaire is supplemented by a comparative analysis of discourse concerning the Me too-

movement in two media outlets during the relevant period of time: one state-owned and one 

independent news source. The analysis reveals that the Me too-movement was perceived in a 

largely negative way, and that it is not well-known as a consequence of it being alienated and 

obscured by the media coverage.  

 

Keywords: Me too, Russia, feminism, activism, West, media 

 

Резюме 
Настоящая дипломная работа ставит задачей определить, как движение «Metoo» было 

воспринято определенным сегментом российского общества. В этих целях проведен 

аноним-ный онлайн опрос, результаты которого интерпретируются в свете концепций 

феминизма, а также с учетом культурно-исторических факторов, могущих повлиять на 

рецепцию движения. Квалитативный анализ анкетирования дополнен компаративным 

анализом Metoo-дискурса двух разнопрофильных представителей СМИ в актуальный 

отрезок времени. Предвари-тельные результаты данного ограниченного по охвату 

исследования указывают на в целом отрицательное восприятие движения на фоне его 

замалчивания или дискредитации как явления чуждого для российского общества.   

 

Ключевые слова: Me too, Россия, феминизм, активизм, Запад, СМИ 
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1 Inledning  
Det är få i Sverige som har undgått Me too. Då fenomenet svepte över världen hösten 2017 

dominerade det såväl den allmänna diskursen som mediarapporteringen under en lång tid. Det 

är förmodligen en av vår tids mest centrala feministiska företeelser. 2017, samma år som Me 

too väckte häftiga känslor i Väst, avkriminaliserades i Ryssland våld i hemmet, något som 

dödar 12 000 ryska kvinnor varje år (Ferris-Rotman, 2018). Förutom denna lagändring har 

Vladimir Putin, sedan han tillträdde presidentposten, verkat för att tillsammans med den 

ortodoxa kyrkan främja traditionella och konservativa värderingar, vilket även har lett till 

vissa inskränkningar av LGBTQ-rättigheter, såsom den omtalade lagen som förbjuder ”gay-

propaganda”.1 Även det uppmärksammade fallet med Pussy Riot 2016 visar på låg tolerans 

för feministisk aktivism i landet. Detta väcker frågor om kvinnors situation i Ryssland – hur 

kan utvecklingen där skilja sig så markant från den vi bevittnar i vår del av världen? Hur ser 

relationen till feminism ut i det ryska samhället och varför? 

 

1.1 Syfte  
Jag blev sålunda intresserad av att undersöka Rysslands relation till feminism samt möjliga 

kulturhistoriska och sociala bakgrundsfaktorer som kan ha format den. Att göra det genom att 

studera receptionen av Me too-rörelsen föreföll som ett rimligt val då det är ett stort och 

världsomfattande fenomen som ligger oss nära i tiden, och som känns utmärkande för den tid 

vi lever i nu. Därutöver saknas det, trots ämnets relevans och aktualitet, forskning på Ryssland 

i relation till Me too.  

Syftet med denna uppsats är att studera Rysslands relation till feminism genom dess 

reception av Me too-rörelsen. På grund av de givna restriktionerna för arbetet undersöker 

uppsatsen enbart ett begränsat segment av det ryska samhället, bestående av en grupp på 37 

personer, som har fått besvara tio frågor2 om deras reflektioner kring detta specifika fall av 

feministisk aktivism och hur det upfattades i Ryssland. Förhoppningen är att utifrån en väl 

avgränsad studie med tydliga och öppna frågor kunna avläsa attityder till Me too och få en 

indikation på hur rörelsen togs emot av samhället i stort. I förlängningen skulle detta kunna 

bidra till en ökad förståelse för Rysslands relation till feminism.  

                                                
1 2013 kom en lag som förbjuder ”propaganda” för icke-traditionella sexuella relationer riktade mot minderåriga.  
2 Frågorna redovisas i avsnittet Analys.  
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1.2 Metod  
För att besvara forskningsfrågan var det viktigt att välja ett tillvägagångssätt som skulle göra 

studien genomförbar, givet den begränsade tidsramen för uppsatsen. Valet av metod föll på en 

enkätundersökning med öppna frågor. Utifrån det övergripande syftet utformades en 

webbenkät på ryska med tio konkreta frågor som möjliggjorde en kvalitativ analys av svaren. 

Att göra enkäten publik och tillgänglig för anonyma deltagare tillförsäkrade frivillig 

medverkan. Enkäten föregicks av ett personligt brev där jag förklarade syftet med studien. 

Genom en kontakt3 fick jag hjälp med att dela den i en rysk Facebook-grupp med 

benämningen Bechdel-testet4 på vår film.5 Gruppen beskriver sig själv som ”En sida om hur 

sovjetiska och ryska filmer klarar Bechdel-testet”.6 Detta skulle kunna anses vara en 

feministisk kontext, vilket har gett mig möjligheten att få kontakt med initierade respondenter 

väl insatta i frågan och som har reflekterat över Me too-rörelsen och dess mottagande i 

Ryssland. Respondenterna är alltså inte avsedda att representera den breda allmänheten i 

landet. Jag har valt att göra frågorna i enkäten öppna, för att få så resonerande och utvecklade 

svar som möjligt, en intention som i stor grad också har uppfyllts. Jag har gjort en kvalitativ 

analys av enkäten, som 37 personer har svarat på (se bilaga). 

Enkätfrågorna berör Me too-rörelsens belysning i rysk massmedia, hur respondenterna 

upplever att den uppfattats i det ryska samhället samt möjliga faktorer som kan ha påverkat 

detta. Respondenterna tillfrågades även om motsvarande fenomenen inom den ryska 

internetsfären och om deras inställning till feminism. Frågorna strukturerades i en tydlig 

progression från mer generella och neutrala till mer specifika och personliga.  

En enkätundersökning medför vissa begränsningar som metod. Det finns alltid en risk för 

missförstånd, såväl i respondenternas tolkning av frågorna, som i min tolkning av deras svar. 

Tolkningsutrymmet och den medföljande risken ökar ytterligare av att jag valt att använda 

öppna frågor. Detta kan givetvis ha påverkat slutsatserna något. En tidigare tanke var att 

utföra djupare intervjuer, i vilket eventuella missförstånd hade kunnat redas ut i dialogen, och 

möjligheten till följdfrågor hade medgett mindre ledande frågor. Jag fick dock rådet av min 

                                                
3 Jag vill här ta tillfället i akt att tacka Konstantin Zarubin samt alla som tog sig tid att svara på enkäten, utan 
vilkas medverkan denna studie inte hade varit möjlig. 
4 Bechdel-testet är en term uppkallad efter serietecknaren Alison Bechdel. För att passera ”testet” ska filmen 
inneha minst två namngivna kvinnliga karaktärer som pratar med varandra om något annat än män.  
5 Тестом Бехдель по нашему кино. Om inget annat uppges är översättningarna från ryska till svenska i arbetet 
mina.  
6 ”Страница о том, как советские и российские кинофильмы справляются с тестом Бехдель”.  
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kontaktförmedlare att fler personer skulle känna sig bekväma med att delta om jag gjorde en 

anonym enkät, vilket i efterhand känns som rätt val givet svarsfrekvensen. I samband med 

publiceringen av enkäten efterlystes även personer för samtal, vilket resulterade i enbart en 

kontakt. Detta utslag kan tyda på ett stigma kring ämnet, något som även styrks av vissa 

reaktioner i kommentarsfältet i den ovan nämnda facebook-grupp där enkäten publicerades.7  

Utfallet av enkätsvaren valde jag att jämföra med två nyhetskällors rapportering om Me 

too under den aktuella tidsperioden – en statlig och en oberoende. I valet av dessa har jag 

utgått från enkätsvaren, som pekade ut den oberoende nyhetssidan Meduza som 

respondenternas nyhetskälla och den statliga Pervyj kanal som den genomsnittlige ryssens. 

Detta resultat stämmer väl överens med tidigare forskning - en studie gjord av Levadacentret i 

april 2018, ungefär ett halvår efter Me too, visar att tv är den vanligaste och mest betrodda 

nyhetskällan i Ryssland och att Pervyj är den mest populära tv-kanalen (Levada, 2018). Jag 

har granskat både Meduza och Pervyj kanal genom deras hemsidor – även om Pervyj är en tv-

kanal har man tillgång till deras äldre nyhetssändningar och inslag på hemsidan, och de 

publicerar även artiklar i samma ämnen som de rapporterar om. Således kan man genom deras 

hemsida få en representativ bild av deras rapportering. Meduza är en online-publikation.  

Granskningen av de två nyhetskällorna ger exempel på hur rapporteringen i media har 

sett ut från ett statligt respektive oberoende håll. Granskningen av de två nyhetskällornas 

rapportering har även som syfte att underbygga analysen av enkätsvaren. Analysen av detta 

material kommer göras mot en bakgrund av tidigare forskning kring Rysslands relation till 

feminism och hur den har påverkats av det sovjetiska arvet, den ortodoxa kyrkan och 

Rysslands relation till Väst. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 I samband med att enkäten presenterades och publicerades var det flera som kommenterade den kritiskt och 
fientligt i den ryska facebook-gruppen, vilket visar på en viss känslighet för ämnet och de frågorna som ställdes. 
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2 Bakgrund: Me too 
År 2006 myntade den afroamerikanska aktivisten Tarana Burke begreppet Me too på 

hemsidan MySpace, som en del av en kampanj för att synliggöra sexuellt våld mot icke-vita 

flickor och kvinnor. Men det var först hösten 2017 Me too blev ett vida omtalat begrepp. Det 

började med att en grupp skådespelerskor trädde fram i New York Times och anklagade 

Hollywood-producenten Harvey Weinstein för sexuella trakasserier, övergrepp och 

maktmissbruk som hade pågått i decennier. Några dagar senare skrev en annan 

skådespelerska, Alyssa Milano, ett inlägg på Twitter. För att inte Weinstein-skandalen skulle 

ses som ett undantagsfall och för att väcka allmänheten för hur vanligt det är för kvinnor att 

uppleva sexuella övergrepp och trakasserier, föreslog hon att alla som någon gång varit med 

om det skulle skriva ”Me too”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mängder av människor deltog i kampanjen och det spred sig snart utanför Twitter till 

Facebook och andra sociala medier. Att det krävdes så lite personlig insats, enbart två ord, 

gjorde det lätt att delta och bidrog till dess spridning. Dess genomslagskraft låg i det att de 

som valde att delta anonymiserades i en stor polyfoni av röster, vilket även fyllde uppropets 

syfte att uppmärksamma hur utbrett problemet är. Snart uppkom den välkända hashtagen, 
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#Metoo, under vilken människor delade sina upplevelser och erfarenheter. Inspirerade av 

skådespelerskorna som pekade ut Harvey Weinstein började många fler träda fram med 

anklagelser om sexuella trakasserier mot män i maktpositioner, både i kulturlivet och inom 

politiken. För vissa av dem ledde det till ödesdigra konsekvenser i form av rättsprocesser. 

Denna våg av anklagelser spred sig utanför Hollywood till resten av Europa, Sverige och hela 

världen. En stor del av diskussionen började handla om maktmissbruk, men även om 

problematiska sociala strukturer såväl i den privata sfären som på arbetsplatser. I Sverige t.ex. 

startades yrkesspecifika upprop under olika hashtags, bland många andra #tystnadtagning och 

#medvilkenrätt (den förstnämnda för filmbranschen, den andra för juridikbranschen). 

Rörelsen har bidragit till att öka den allmänna medvetenheten om sexuella trakasserier 

och hur män förhåller sig till kvinnor och deras kroppar. Den fick även i flera fall konkreta 

konsekvenser: högt uppsatta män som anklagats för övergrepp har på sina håll tvingats bort 

från sina positioner, som i fallet med Harvey Weinstein, men även med Storbritanniens 

försvarsminister Michael Fallon. Me too-rörelsen har även fått kritik för att skapa rättslöshet i 

samhället, då vissa av de anklagade utpkekades offentligt och i pressen utan att ha blivit 

prövade i rätten. I Sverige har politiker på regeringsnivå träffats med representanter för divese 

branscher för att diskutera hur man kan förbättra arbetsmiljöerna och diskriminerings-

ombudsmannen har intensifierat tillsynen av företag och organisationer (Söderlund, 2017). En 

ny sexualbrottslag stiftades i Sverige sommaren 2018 – samtyckeslagen, vilken förbjuder 

sexuellt umgänge med en person som inte aktivt visat sitt medgivande. Men det återstår ännu 

att se vilka långsiktiga konsekvenser rörelsen kan ha haft. 

 

3 Motsvarande fenomen i Ryssland 
Då den allmänt vedertagna åsikten tycks vara att Me too-rörelsen uteblev i Ryssland8 

förefaller det viktigt att klargöra att erfarenheter av feministisk aktivism liknande Me too har 

delats även av kvinnorörelsen i Ryssland. Det är angeläget att ta dessa erfarenheter i 

beaktande om man ska diskutera Me too i en rysk kontext. Faktum är att ett år innan Me too 

skakade om USA och Europa pågick en liknande internetkampanj i Ryssland och Ukraina 

under hashtagen #янебоюсьсказать (jag är inte rädd att säga). Det är även av betydelse att ta 

                                                
8 Denna bild förmedlas av de träffar man får då man söker information om Me too och Ryssland i västerländsk 
media på internet. För exempel på detta, se kapitel 4.1, där det ges en övesikt av tidigare forskning kring Metoo 
och Ryssland. 
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upp den senare hashtagen #этонеповодубить (ingen orsak att döda) samt anklagelserna och 

de påföljande protesterna mot politikern Leonid Slutsky.9 

 

3.1 #янебоюсьсказать – jag är inte rädd att säga 
Sommaren 2016, över ett år innan Me too slog igenom i Väst, initierades i Ukraina en 

liknande kampanj under hashtagen #янебоюсьсказати/ь10 (Aripova och Johnson 2018, 488). 

Kampanjen startades på Facebook av den ukrainska feministen och aktivisten Nastya 

Melnychenko11 som en reaktion på skuldbeläggandet av våldtäktsoffer. Melnychenko skriver 

följande i ett Facebook-inlägg som föregår initiativet till kampanjen: 
 

Women are raped not because they walk in short dresses, wander around parks at night, drink or 
seductively laugh…They are raped because men do that to them. Men are the perpetrators and rapists. 
(Aripova och Johnson 2018, 488) 
 

Melnychenko berättar i ett senare inlägg om egna erfarenheter av sexuella övergrepp och 

argumenterar för att män känner sig berättigade till kvinnors kroppar och att de saknar 

medvetande om vad som utgör ett sexuellt övergrepp. Hon uppmanar andra att dela med sig 

av sina erfarenheter under hashtagen #яНеБоюсьСказати (ibid.). Inlägget blev viralt och 

spred sig snabbt via sociala medier till den ryskspråkiga sfären. Under hashtagen samlades 

snart mängder av personliga berättelser om upplevelser av sexuella övergrepp och trakasserier 

från Ukraina och Ryssland. I sin artikel noterar Aripova och Johnson att berättelserna inte 

enbart handlar om de grövsta formerna av sexuella övergrepp såsom våldtäkter, utan i likhet 

med Me too även om de mer subtila formerna av trakasserier och maktmissbruk, samt 

övertramp från personer både i den privata sfären och på arbetsplatser: 

 
Many of those who posted regarding violence in their adult lives reported sexual harassment at the 
university and at work, revealing the dynamics of economic power and authority that are hard to resist and 
often lead to self-blame, much as in the later #MeToo flashmob. (ibid., 494) 
 

                                                
9 Leonid E. Slutsky, medlem i Rysslands lagstiftande församling – Duma, blev den förste ryske politikern att 
anklagas för sexuella trakasserier.   
10 #янебоюсьсказати enligt den ukrainska stavningen, #янебоюсьсказать – den ryska, vilket betyder ”Jag är 
inte rädd att säga”. 
11 Här och vidare i uppsatsen tillämpas av praktiska skäl den stavning av ryska och ukrainska namn som är 
etablerad i media eller så som de stavas i den forskning som hänvisas till. I övrigt används translitterering enligt 
ISO. 
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Reaktionerna på kampanjen var blandade. Somliga offentliga personer uttalade sig positivt 

eller stödjande om kampanjen, men den framkallade också starka motreaktioner. T.ex. 

uttalade sig välrenommerade psykologer och liberala förgrundsfigurer negativt. Det skapades 

en mot-hashtag och den ryska ortodoxa kyrkan fördömde i sammanhanget offentliggörandet 

av sexuella övergrepp emedan man klandrade kampanjen för ”exhibitionism” (ibid., 496–

497). En särskilt intressant och konspiratorisk reaktion i den ryska samhällsdebatten hittar 

Aripova och Johnson (ibid.) hos tidskriften Izvestija, där kampanjen av Natalia 

Narochnitskaya12 framställs som en antirysk attack riktad från Väst mot de ryska traditionella 

familjevärdena. Detta proxy-angrepp genomfördes enligt Narochnitskaya genom grannlandet 

Ukraina, där det sågs som en vedergällning för den så kallade ryska agressionen:  

 
In Russia, the reaction to the online flashmob in Izvestiia elaborated on the straw man argument of Western 
Europe and the United States trying to undermine Russian values. The idea that sexual harassment is a 
Western feminist invention was then linked to the conflict with Ukraine. Political scientist Natalia 
Narochnitskaya’s 'One Needs to Fight for a Family,' argued that it was no coincidence that the initiative for 
the flashmob came from Ukraine, 'where the leaders proclaim themselves as fighters against "Russian 
aggression" on the day of Family, Love and Fidelity,' a national holiday in Russia established in 2008 to 
coincide with the Orthodox day for the patron saints of marriage (Narochnitskaya 2016). She contended 
that the flashmob added European values, such as personal integrity, that promote a complete liberation of 
an individual from the traditional order of things. 
 

Rörelsen har också fått konkreta konsekvenser i vissa fall. Journalisten Ekaterina Kronhaus 

anklagade en populär historielärare på en av Moskvas skolor för att ha haft sexuella relationer 

med minderåriga studenter. Hon framförde stark kritik mot skolledningen för att trots 

kännedom om dessa missförhållanden inte ha vidtagit några åtgärder. Skolans rektor fick avgå 

och en utredning startades av den anklagade läraren som också häktades i sin frånvaro 

(Aripova och Johnson 2018, 497). Aripova och Johnson är dock slutgiltigt tveksamma 

huruvida kampanjen lett till något bredare skifte i det ryska allmänna medvetandet och 

använder den ryska filmbranschens reaktion på Me too som exempel. Avslutningsvis 

konstaterar de att rörelsen har skördat större framgångar i Ukraina.  

 

3.2 #этонеповодубить – ingen orsak att döda 
Den 22 januari 2018 mördade och våldtog studenten Artem Iskhakov sin före detta flickvän, 

Tatjana Strakhova, som han fortfarande delade lägenhet med i Moskva. Han beskrev 
                                                
12 Artikelförfattarna citerar här den ryska politikern och historikern, Natalia Narochnitskaya, som mellan 1982 
och 1989 var sovjetisk representant i FN. 
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händelsen detaljerat i ett brev som han publicerade på det ryska sociala nätverket VKontakte 

strax innan han tog sitt eget liv (Merzlikin, 2018). Enligt samma brev var orsaken till mordet 

hans obesvarade kärlek, svartsjuka och sexuella känslor för Strakhova (Strakhovskaja 2018). 

På grund av brottets obscena karaktär blev det en stor nyhet, och snart började bilder från 

Tatjanas Instagramkonto att spridas och diskuteras både i sociala medier och på online-

publikationer, i vilket man lade stor tonvikt på att hon hade publicerat lättklädda bilder på sig 

själv. Vissa hävdade att Strakhova genom att publicera dessa bilder hade provocerat den 

olycklige och kärlekskranke Iskhakov till mordet på henne, och att hon ”inte var så oskyldig 

som det verkade vid en första anblick” (ibid.). Kampanjen #этонеповодубить (ingen orsak att 

döda) var en motreaktion på detta, och startades av den Minsk-baserade bloggaren Nu Ta 

Anastasija på Instagram. Hon publicerade en lättklädd bild på sig själv tillsammans med 

hashtagen och en text, i vilken hon kritiserade skuldbeläggandet av offret, samt en uppmaning 

till andra att göra samma sak. Många kvinnor och även några män deltog i kampanjen, och på 

mindre än ett dygn fanns över två tusen inlägg under hashtagen (ibid.). 

 

3.3 Slutsky-skandalen 
I februari 2018 trädde flera kvinnliga journalister fram med anklagelser om sexuella 

trakasserier från en parlamentsledamot vid statsduman, Leonid Slutsky. De sexuella 

trakasserierna och ofredandena ska ha skett vid intervjuer med Slutsky, då journalisterna 

rapporterat från Duman. Då kvinnorna har varit ensamma med politikern ska han ha sexuellt 

trakasserat och ofredat dem. Själv har han nekat till anklagelserna, trots att en av 

journalisterna, Farida Rustamova från BBC, har en ljudinspelning från ett sådant tillfälle 

(Petkova 2018). Anklagelserna ledde till att Dumans etiska råd samlades för att reda ut frågan, 

varvid man även hörde två av journalisterna. Rådet kom fram till att Slutsky inte hade gjort 

något fel och var öppet skeptiska mot journalisterna och deras motiv, och i vissa fall blev de 

även hånade. Tidningen Meduza (2018a) har publicerat en läckt transskription från det etiska 

rådets möte och deras förhör av journalisterna. Som reaktion på Dumans utredning och 

hantering av frågan utförde flera självständiga mediainstitutioner som RBC, TVRain, Echo 

Moskvy, Kommersant, Vedomosti och Novaya Gazeta en bojkott av Duman (Petkova 2018). 

Bojkotten bestod av att man drog tillbaka sin rapportering från Statsduman, med motiveringen 

att det inte kunde anses vara en trygg arbetsmiljö och att man inom myndigheten inte tog 
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något ansvar för att ändra på detta. En namninsamling mot Slutsky på över 500 namn 

initierades av Rysslands självständiga journalistförbund, vilken tillsammans med ett öppet 

brev skickades till OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe). 

Avsändarna uppmanade OSCE att upphöra samarbetet med Slutsky (ibid.). Tre aktivister som 

protesterade mot Slutsky utanför Duman blev arresterade och bötfällda, och de hade tidigare 

fått avslag på sina ansökningar om tillstånd till att organisera större protester mot honom och 

Duman i Moskva (Spring, 2018a). Enligt Aripova och Johnson (2018, 497) organiserades en 

annan namninsamling online på 13 miljoner signaturer, med krav på Slutskys avgång. Efter 

några månader upphörde dock mediabojkotten av Duman och rapporteringen därifrån 

återupptogs (Meduza 2018b). Slutsky sitter i skrivande stund ännu på sin plats som ledamot i 

Statsduman. En undersökning har visat att en majoritet av ryssar aldrig har hört talas om 

Slutsky-skandalen – 77 % uppgav att de inte kände till något om anklagelserna, 17 % att de 

hade hört något om det, och endast 4 % att de hade följt nyheten (Meduza, 2018c). 
 

4 Rysslands relation till feminism 
En sökning bland forskning på Ryssland och feminism genererar förvånansvärt lite material. 

Det är talande hur lite ordet feminism används inom sammanhanget. Istället används ofta 

begrepp som gender studies eller liknande, något som indikerar att själva ordet feminism är 

stigmatiserat i Ryssland. Denna observation stärks av Irina Savkina: 

 
(…) the problem set that is part of feminism but comes labeled as ‘gender studies’ is frequently found to be 
more palatable. This is, evidently, because some researchers are bound and determined to separate or even 
contrast feminism and ‘gender studies’. (2008, 46–47) 
 

Även Puškareva och Zolotukhina skriver om förhållandet till ordet feminism, som enligt dem 

ofta används som skällsord:  

 
We will be frank with you: gender studies remain marginalized in Russian ethnology and history. What 
appears to be equally puzzling if not disturbing is the fact that, generally speaking, gender ‘literacy’ 
remains in a nascent form and, in particular, it has not had any noticeable effect on the secondary education 
curriculum or on the overall understanding of gender-related concepts by the broader public, where 
explicitly anti-feminist statements are becoming increasingly frequent. In fact, the very word feminism is 
often used as a curse. (2017, 79) 
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För att förstå den ryska relationen till Me too-rörelsen är det viktigt att förstå den ryska 

relationen till feminism. I detta kapitel kommer tre bakgrundsfaktorer som kan ha format den 

att diskuteras. De tre bakgrundsfaktorerna utgörs av det sovjetiska arvet, den ortodoxa kyrkan 

och relationen till Väst och Europa. 

 

4.1 Det sovjetiska arvet  
Eftersom Sovjetunionen var starkt ideologiskt baserad på marxism och kommunism, där lika 

rättigheter och jämlikhet är centrala frågor, fick kvinnorna i Sovjet i och med revolutionen 

många rättigheter tidigare än i Väst, som rösträtt och rätten till abort (Ferris-Rotman 2018). I 

och med den sovjetiska ideologin fick kvinnorna även tidigt tillgång till arbete, egen inkomst 

och organiserad barnuppfostran. Detta var huvudfrågor för den feministiska rörelsen under 

dess första vågor i Väst. Då västvärldens feminism historiskt sett varit centrerad kring 

konkreta rättigheter vilka i Ryssland redan hade lagstiftats om är det rimligt att tänka sig att 

feminism framstod som uppnådd och därmed onödig. Även om den idag innefattar mer finns 

indikationer på att denna bild av feminismen som överflödig lever kvar, liksom myten om den 

ryska kvinnans jämställdhet. Detta är något Savkina påpekar:  

 
Setting aside the associations between feminism and ideology-dense Soviet Marxism, many people 
interpret feminism primarily as the struggle for formal, juridical equality of the sexes, for the woman’s right 
to a job that is worthy of her, and so on. Those who lived in Soviet times perceive such demands as an 
anachronism: ‘We’ve had all that for ages’. (2008, 44) 

 

Kvinnorna i Sovjet fick alltså tillgång till en ny roll än den enda som funnits innan: som 

hustru, moder och förvaltare av hemmet. Tillgång till mer än den traditionella kvinnorollen 

hade kunnat vara frigörande men de sociala normerna gick inte med jämna steg med de 

politiska rättigheterna, Kvinnorna fick ta på sig den traditionella mansrollen, samtidigt som de 

inte var fria att ta av sig den traditionella kvinnorollen. Följden har kallats för dubbelbördan. 

Denna dubbelbörda blir tydligt skildrad i Carola Hansson och Karin Lindéns bok Samtal med 

kvinnor i Moskva (1980), en intervjubok som skildrar den sovjetiska kvinnans vardagsliv. 

Savkina menar även att man under Sovjet exploaterade kvinnor under jämlikhetens flagga och 

att det är en av anledningarna till den irritation som finns mot feminism idag, då man 

förknippar feminism med vänstern och i förlängningen med Sovjet (2008, 44–45). Hansson 
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och Lindén påpekar även att dubbelbördan historiskt sett kan ha stärkt könsrollerna (1980, 

204): 

 
Men det finns naturligtvis orsaker att peka på. En av dem är historisk. Under andra världskriget dog 
tjugofem miljoner människor i Sovjetunionen, de flesta män. Kvinnoöverskottet efter kriget var mycket 
stort. I den situationen behövde kvinnorna sina krafter för sin egen och sina barns överlevnad. Dessutom 
skulle de ersätta männen i det tunga återuppbyggnadsarbetet. Att kvinnorna sedan längtade efter en 
normalisering som innebar en återgång till de gamla könsrollerna var inte att förvåna sig över.  
 

Ett liknande tema behandlas i Svetlana Aleksijevitjs Kriget har inget kvinnligt ansikte (2016). 

Här berättar flera av kvinnorna som har tjänstgjort i kriget om hur varandet i mansrollen fick 

dem att längta effter allt женское, kvinnligt, så som att bära klänningar eller att sy. En 

kvinnlig soldats berättelse, som även återfinns i Aleksijevitjs Nobelföreläsning, återger 

hennes reaktion på den blivande makens frieri. Han är också soldat och friar under pågående 

krig, och kvinnan berättar att hon blir arg. Hon säger: «Ты сначала сделай из меня 

женщину: дари цветы, говори ласковые слова, вот я демобилизуюсь и платье себе 

пошью»13 (2017, 1). Detta är naturligtvis ett uttryck för redan existerande könsroller också, 

men det styrker Hansson och Lindéns observation att dragningen till dessa skulle kunna 

förstärkas efter vad som blivit en negativt betingad frångång från dem.  

 

4.2 Den ortodoxa kyrkan 

Efter att under Sovjettiden ha varit bannlyst och förföljd av den ateistiska maktordningen 

spelar den ortodoxa kyrkan återigen en central roll i det ryska samhället. President Putin visar 

ofta sitt enagemang för kyrkan: han deltar regelbundet i dess ceremonier, det är allmänt känt 

att han har en personlig spirituell fader och han återfinns på många bilder med Patriark Kirill. 

En av hans första fotograferingar efter att ha blivit president var med ett ortodoxt MC-gäng, 

Ночные Волки, Nattens vargar (Pomerantsev, 2012). I gengäld uttrycker representanter för 

kyrkan, inte minst patriarken, sitt stöd för honom. Till exempel har han kallat Putins regim för 

”ett Guds mirakel” och kritiserat hans opponenter (Bryanski, 2012). Den ortodoxa kyrkans 

präster har även välsignat statens missiler (Luhn, 2019).  

Detta tätt sammanknutna förhållande mellan stat och kyrka i det post-sovjetiska Ryssland 

fyller även funktionen av att bygga en nationell ortodox identitet: siffror från 2012 visade att 

                                                
13 ”Gör en kvinna av mig först: ge mig blommor, säg mig ömsinta ord, så fort jag blir demobiliserad, ska jag sy 
mig en klänning.” 
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90 procent av ryssarna identifierar sig som ortodoxa, men mindre än 10 procent av dem går i 

kyrkan regelbundet och 30 procent av dem tror inte på gud (Pomerantsev, 2012), vilket 

indikerar att det handlar mer om just nationell identitet än religiositet i sig. Förhållandet 

mellan kyrka och stat utgör två konservativa strömningar i det ryska samhället, men denna 

”konservatism har också i sig ett avantgardistiskt provokativt drag i förhållande till väst-

europeisk eller nordamerikansk mainstream” (Per-Arne Bodin 2016, 184).  

Då kyrkan är en framträdande samhällsinstitution är dess åsikt om feminism inte oviktig. 

Det nuvarande överhuvudet för den ortodoxa kyrkan, patriark Kirill, har uttalat sig om 

feminism som potentiellt skadlig för Ryssland och kallat det för ett ”väldigt farligt fenomen” 

(Elder 2013). Han cementerar de starkt konservativa könsrollerna och lyfter varnnigens finger 

mot en förändrad kvinnoroll som ett hot mot familjen och t.o.m. mot fosterlandet: 

 
‘Man has his gaze turned outward – he must work, make money – and woman must be focused inwards, 
where her children are, where her home is,’ Kirill said. ‘If this incredibly important function of women is 
destroyed then everything will be destroyed – the family and, if you wish, the motherland’. (Elder 2013)  
 

Som blir tydligt av Patriark Kirills uttalande står den ortodoxa kyrkan för en värdekonservativ 

syn på kvinnan som en ödmjuk moder (helst till många barn), hustru och hemmets 

förvalterska. Feminismen ses som ett hot mot den ryska kärnfamiljen, den ryska traditionen 

och den ryska femininiteten.  

Detta motsatsförhållande mellan den ortodoxa kyrkan och feminism illustreras tydligt i 

fallet med Pussy Riot, då en grupp kvinnliga feministiska aktivister uppträdde i en 

manifestation i Kristus Frälsarens katedral i Moskva och blev arresterade och dömda till 

fängelse. I manifestationen framförde de en ”punkbön” i vilken de kritiserade den ortodoxa 

kyrkans moralkonservatism, relationen mellan kyrka och stat och kvinnans roll i Ryssland 

(Bodin 2016, 196). Några rader i sången lyder:  
 
För att inte såra Patriarken  
Måste kvinnorna föda och älska 
 (…) 
Gudaföderska, Jungfru, bli feminist. (ibid., 184) 

 

Enligt Bodin (ibid., 198) var majoriteten av alla ryssar klart emot Pussy Riots manifestation i 

katedralen och menade att det var rätt att de skulle straffas. Det brott som de sedan också 

fälldes för var kränkning av känslorna för de troende som befann sig i kyrkan, vilka framför 
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allt var kvinnliga troende (ibid., 194). Aripova och Johnson påvisar förekomsten av ett 

organiserat motstånd mot feminism från kyrkans håll i samarbete med Putin: 

 
A similar campaign, sponsored by the hierarchy of the Russian Orthodox Church, created an alliance with 
Putin following the protests in 2011–2012. Concerned about the traditional family and the nation, these 
campaigns oppose gender equality, reproductive rights, sex education, and LGBTQ rights. For Russia, this 
discourse is also framed as counter to the Euro-Maidаn protests and against the decadent West, even though 
this anti-genderism has roots in American evangelicalism. (2018, 490) 

 
4.3 Rysslands relation till Väst 

 
För att förstå Rysslands relation till Väst bör man gå tillbaka till Rysslands val av den 

östromerska (idag ortodoxa) kyrkan, istället för den västromerska. Från början var kyrkan 

enad, men den splittrades i två på grund av en konflikt om ett tillägg i trosbekännelsen som 

Västrom ville göra, filioque (”och sonen” i slutet av trosbekännelsen). Från det östromerska 

hållet tyckte man det var fel att göra ändringar i trosbekännelsen, dessutom hade Västrom 

gjort det utan att samråda med Östrom. Redan här såddes ett frö till tanken om att Västrom, 

och därmed ”Väst” i en vidare mening, var ute på fel väg. Man kan också i konflikten kring 

kyrkosplittringen identifiera den östromerska, sedermera ortodoxa kyrkans konservativa och 

traditionella inriktning, benägen att motsätta sig förändringar. I motsättningen mellan de två 

rivaliserande grundsynerna finner forskare förklaringen till många företeelser än idag:  

 
Till skillnad från västkyrkan predikade den grekisk-ortodoxa underdånighet, fromhet, asketism och 

världsfrånvändhet, egenskaper som inte uppmuntrar till självständigt tänkande. Där katolicismen var 

progressiv var den ortodoxa kyrkan regressiv. (Bengt Jangfeldt 2017, 13) 
 

Eftersom de två olika kyrkorna stod för olika ideal främjades en annan social, filosofisk och 

intellektuell kultur i Ryssland än i övriga Europa. Mellan kyrkorna fanns också en 

språkbarriär, då den ryska fick ett eget skriftspråk, kyrkslaviskan, medan övriga Europa hade 

latin som gemensam nämnare. 

Viktig är också Peter den stores enorma reformering av Ryssland på 1700-talet, med 

ambitionen att göra Ryssland till ett västeuropeiskt land. Även om Peter den stores reformer 

även bidrog till en kraftig utveckling av Ryssland blev de mycket omtvistade och ökade 

misstänksamheten mot västeuropeiska fenomen och gjorde relationen till övriga Europa mer 

ansträngd. Det har varit svårt att ha en neutral relation till Väst, då den ofta varit extrem åt det 
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ena eller andra hållet – detta kan även ses i konflikten mellan slavofiler och västvänner på 

1800-talet.  

Misstänksamheten mot Väst lever kvar än idag och utnyttjas av makthavare för att skapa 

ett ”Vi och Dem” och därmed motivera sin makt och sin politik. En bild av Väst som ytligt, 

dekadent och morallöst kan användas för att stärka nationens känsla av samhörighet och 

behov av skydd från yttre hot, såsom skadliga värderingar. Feminism utgör en del av detta, 

och den utmålas aktivt som ett västerländskt fenomen av både den ortodoxa kyrkan och 

makthavare. Detta stärks av flera forskare på området: Aripova och Johnson (2018, 490) 

beskriver i sin forskning om #янебоюсьсказать att feministisk aktivism utmålas som 

västerländsk just för att marginaliseras från den breda massan och Savkina (2008, 46–47) 

kommer fram till att motståndare till feminism i landet anser det vara främmande för 

Ryssland, bland annat på grund av att det finns en bild av det som importerat, för att det är o-

ortodoxt, och för att det anses för abstrakt, teoretiskt och oförankrat i ryska kvinnors problem. 

Hon menar även att feminism framställs som väsenfrämmande för det ryska samhället för att 

stärka vi-och-dem-känslan (ibid., 43). Detta förklarar även varför det bland ryssar finns så lite 

stöd för grupper som Pussy Riot: 

 
In today’s Russian society (including the academic community), there is little or no acceptance or tolerance 
of the actions by contemporary so-called feminist groups such as Femen and Pussy Riot. This is one of the 
reasons why female historians in the Russian academic world, writing the history of women and gender, 
find themselves with a serious academic mission. By telling the stories of the earlier Russian women’s 
movement, we are trying to convince our contemporaries that feminism is not strictly a ‘Western thing’ and 
that, in fact, it is deeply rooted in the country’s past, together with a long tradition of women’s social and 
political activism. (Puškareva och Zolotukhina 2018, 80) 

 

 

5 Tidigare forskning 

5.1 Ryssland och Me too 
Jag har inte kunnat hitta någon forskning som specifikt behandlar Me too och Ryssland utan 

endast funnit omnämnanden av rörelsen i forskning avseende andra huvudområden. Till 

exempel studerar Svetlana Ilinskaya och Douglas Robinson Me too-rörelsen ur ett 

konstnärligt och estetiskt-filosofiskt sammanhang i relation till den ryska konstnären Khasan 

Bakhayev i sin artikel ”Metoo and the Estrangement of Beauty and the Beast Narratives” 

(2018). Här diskuteras inte hur Me too mottogs i det ryska samhället, utan enbart av en 
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enskild konstnär. Maria Nardone nämner Me too i sin artikel ”The Powerful and Covert Role 

of Culture in Gender Discrimination and Inequality”, där hon slår fast att rörelsen inte fick 

fäste (Nardone, Maria, 2019, 758) i landet. 

En uppsats av Frida Suter och Lisa Selander (2017) som avhandlar sexistiska 

arbetsmiljöer för kvinnliga journalister i Ryssland tar upp Me too i korthet för att med 

avstamp i publikationer i pressen befästa den gängse uppfattningen om att ”the campaign 

never really hit off in Russia” (Suter och Selander 2017, 5). Vidare nämner uppsatsen att 

sympatierna inom den ryska opinionen ligger hos männen snarare än hos de drabbade 

kvinnorna och att ryssar i allmänhet tycker att kvinnor borde vara tacksama för männens 

uppmärksamhet. Flera celebriteter har uttalat sig med beklagande om de manliga förövare 

som blivit exponerade i medier p.g.a. uppvaktning av kvinnor, något som enligt dem är 

naturligt (ibid.). Även hashtagen #янебоюсьсказать nämns i förbigående. Denna kampanj 

tillbakavisades av många med beskyllningar av de kvinnor som trädde fram för förtal. Suter 

och Selander understryker att trivialisering av sexism är utbredd i Ryssland: 
 
(…) there exist two sides of the discussion and a trivialization of the problem with sexism and sexual 
harassments which makes it even more urgent to explore how sexism takes form in the Russian society. 
(2017, 5) 

 

Bristen på forskning har lett till att jag i större utsträkning har använt mig av journalistiska 

artiklar och reportage. Bland dem finns: Amie Ferris Rotmans (2018, 28–31) längre och 

utredande artikel om Me too och Ryssland i Foreign Policy: ”Putins War on Women: Why 

#Metoo Skipped Russia” som sluter sig till att Me too inte fick fäste i landet då misogynin är 

så utbredd och att försök till en rysk form av Me too är ”embryoniska”. Samtidigt menar hon 

att den unga generationen, speciellt 90-talister i storstäderna kämpar för frågan och illustrerar 

det med hashtagen #этонеповодубить.   

Liza Aleksandrova-Zorina, skriver i Samtiden (2018) om Me too i Ryssland och delar sin 

syn på rörelsen i relation till de ryska fenomenen. Hon menar att Slutsky-skandalen snarare 

handlar om kollegial solidaritet än något motsvarande Me too i Ryssland. Hon konstaterar att 

#янебоюсьсказать och #этонеповодубить fick bred resonans, och att kvinnor kämpade för 

att ändra hållningen till brottsoffer och skuldbeläggandet av dem. Men hon påpekar att medan 

västvärldens kvinnor kräver att slippa bli trakasserade, måste ryska kvinnor fortsatt kämpa för 

sin rätt till att inte bli ihjälslagna (Aleksandrova-Zorina 2018, 61). Enligt Aleksandrovna-
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Zorina handlar alltså de ryska kampanjerna om mer grundläggande rättigheter än Me too, 

vilken hon tycks placera längre upp på behovstrappan. 

Isabelle Khurshudyan behandlar ämnet för Washington Post i artikeln ”Why Russia’s 

#Metoo moment hasn’t happened” (2018). Hon hävdar att rörelsen inte fick något inflytande i 

Ryssland och tar upp den starkt konservativa kulturen i landet formad av alliansen mellan 

kyrkan och konservativa liberaler som motstånd. Khurshudyan ser motståndet mot västligt 

inflytande som hinder för feminismen att slå rot i det ryska samhället. Enligt henne finns det 

ytterligare en försvårande aspekt för feminismens spridning. Det demografiska glappet mellan 

antal kvinnor och män är enligt artikeln ovanligt stort i landet, vilket förklaras av att många 

män dör tidigt, redan vid 30-årsåldern, i sviterna av alkoholism, alkoholrelaterade olyckor 

eller självmord. Artikelförfattaren menar att kvinnor tolererar sämre beteende från män 

eftersom det är brist på dem.  

Bland andra publikationer i ämnet kan slutligen Al Jazeera (Petkova, 2018) och Moscow 

Times (Spring, 2018b) nämnas. Båda kallar Slutsky-skandalen för ett ”Me too-moment” men 

även de konstaterar att Me too inte riktigt fick fäste i Ryssland och hade behövt mer tid för att 

riktigt få luft under vingarna. 

 

5.2 Motsvarande fenomen i Ryssland  
Feruza Aripova och Janet Elise Johnson har forskat på #янебоюсьсκазати/ть identifierar 

rörelsen som samma typ av aktivism som Me too. Enligt dem konfronterade rörelsen stigmat 

och tystnaden kring sexuellt våld och påverkade den allmänna diskursen som oftast ger offret 

skulden. Aripova och Johnson menar att reaktionerna i samhället blev blandade – flera 

framstående personer har uttalat sitt stöd för kampanjen, men många röster talade nedsättande 

om den, däribland företrädare för den liberala eliten och den ortodoxa kyrkan. I 

motståndarkören utmålades kampanjen som försök av Västeuropa och USA att underminera 

ryska ideal (ibid., 496). Aripova och Johnson tvivlar på att #янебоюсьсκазати/ть skulle ha 

lett till någon större opinionsförändring. Som exempel på detta anför man exemplet med 

Slutsky och att denne sitter kvar i duman, men också hur oproblematiskt det var att uttrycka 

sig negativt om Me too bland namn i filmbranschen. Författarna menar också att rörelsen fick 

större inflytande i Ukraina (ibid., 497). 

Tetyana Lokot har undersökt #янебоюсьсκазати/ть med fokus på det ukrainska 

samhället 2018. Hon menar att denna typ av digital aktivism, som även Me too är en del av, 
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ofta betraktas som en lägre from av politiskt engagemang då det är lättåtkomligt, emotionellt 

och kräver liten insats. Hon argumenterar dock för att detta utbyte av erfarenheter av 

orättvisor, som sker på sociala medieplattformar inom dessa digitala rörelser, som en form av 

feministisk aktivism kan påverka en frågas status inte bara i den digitala sfären, utan även i 

verkligheten.  

 

6 Analys 

6.1 Enkätsvar 
Här kommer samtliga 10 enkätfrågor att presenteras. Eftersom 37 personer deltog i 

enkätundersökningen har jag inte möjlighet att redovisa för alla svar, utan kommer att 

sammanfatta dem samt de tendenser jag kunnat identifiera, tillsammans med några citat från 

respondenterna. Enkäten genomfördes på ryska men kommer här att återges på svenska, den 

återfinns i originalform i bilagan tillsammans med samtliga svar. 

 
Fråga 1: Vilka ryska massmedier följer du för nyheter? (press, tv, internetsajter, o.s.v.) 
 

11 respondenter svarar generellt på frågan, genom att ange ”internet” eller ”internetsidor”. Av 

de nyhetssidor som redovisas vid namn nämns Meduza flest gånger, då 8 respondenter uppger 

att de får sina nyheter från denna oberoende nyhetspublikation på webben. 13 respondenter 

nämner Facebook. Dock är det oklart om de menar att de följer någon nyhetskälla på 

Facebook eller enbart går efter de länkar som publiceras av vänner, eftersom Facebook inte 

publicerar några nyheter själva. Två respondenter är mer specifika angående detta genom att 

uppge vän-feeden i det ena fallet (resp. 9) och vänners reposts i det andra (resp. 25).  

Andra nyhetssajter och internetsidor som nämns återkommande i enkätsvaren är Yandex, 

LiveJournal, Ekho Moskvy, mail.ru, rbc.ru och TVrain (Dožd’). Vissa nämner även 

VKontakte, vilket kan sägas vara en rysk version av Facebook. Telegram, som också är en 

plattform där en chattfunktion kombineras med ett flöde, ungefär som Facebook eller 

msn.com, nämns också flertalet gånger. Många hämtar alltså största delen av sin information 

från sociala medier, medan Meduza framstår som den populäraste nyhetssidan.  
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Fråga 2: Vilka ryska massmedier tror du att genomsnittsryssen följer för nyheter? 
(press, tv, internetsajter, osv) 
 
Även här lämnas många av svaren utan närmare precisering. De allra flesta svarar bara ”tv”, 

och den kanal som nämns flest gånger är Pervyj kanal, vilket är den största statliga tv-kanalen. 

Sammantaget nämns Pervyj eller någon annan tv-kanal 31 gånger i de 37 enkätsvaren. De tv-

kanaler som uppges vid namn är genomgående statliga. Den internetsida som förekommer 

flest gånger är Yandex. En  övervägande majoritet av respondenterna tror att 

genomsnittsrysssen får sina nyheter från tv och statliga kanaler, först och främst från Pervyj 

kanal. Detta stämmer väl med vad tidigare forsking påvisat. Två respondenter kommenterade 

formuleringen ”genomsnittsryss” i enkätfrågan: ”Alla ryssar är olika”, svarar en (resp. 9), 

medan en annan skriver ”Jag vet inte vad en typisk ryss är…” (resp. 13).14 

 
Fråga 3: Hur belystes Me too i ryska massmedier, enligt dig? 
 

En övervägande majoritet av respondenterna, 24 personer, svarar att Me too belystes mycket 

lite, ytligt, eller i negativ bemärkelse. Fyra av dessa 24 menar att det inte rapporterades något 

om det över huvud taget. En liten grupp (6 personer), säger att det beror på massmedierna, 

t.ex. att det förmodligen inte rapporterades i tv och press, men att det fanns mycket på 

internet. Ingen upplever att det rapporterades positivt om Me too, och de som uppger att det 

rapporterats mycket menar att det enbart var på internet. Fyra svarar att de inte visste.  

De flesta respondenter har upplevt rapporteringen i massmedier, om den överhuvudtaget 

förekom, som negativ. Me too framställdes ”som en villfarelse, på gränsen till galenskap” 

(resp. 2). Kampanjen avfärdades med kommentarer av typen ’käringarna gör ett ramaskri av 

strunt’ (resp. 10). Många artiklar avvisar den som ”något slags smörja och påhitt”, upplever 

respondent 30. Trots att det, enligt samma respondent, har förekommit neutral rapportering, 

har rörelsen huvudsakligen utmålats med negativa ordalag och förminskande: ”de i Väst har 

blivit alldeles från vettet, man får inte ens nypa en kvinna rumpan om man giller henne, och 

dyl.” Svaren vittnar om att statlig media, så som tv och press, har valt att osynliggöra rörelsen, 

och i de fall då man rapporterat om den framställt den som ett västerländskt fenomen och ett 

icke-problem. 

                                                
14 Emellertid kan den nyfikne bekanta sig med den genomsnittlige ryssens profil på webbsajten 
https://journal.tinkoff.ru/citizen/ Tillgänglig 2019-09-13. Symptomatiskt är den statistiske ryssen av manligt kön, 
bär namnet Alexander och av alla nyhetskällor föredrar just Pervyj kanal. 
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Fråga 4: Hur tror du att detta [rapporteringen?] har påverkat den ryska relationen till 

Me too? 

 
14 respondenter tror att rapporteringen har påverkat relationen till Me too negativt. 

Respondent 2 menar att ”i Ryssland talar ingen positivt om detta”, och att rörelsen betraktas 

som ”bortskämdhet”. Många vittnar även om att attityden i den allmäna ryska opinionen är att 

detta samtalsämne är olämpligt, och att man så att säga inte ska tvätta sin smutsiga byk 

offentligt. Ett särskilt uttrycksfullt svar ges av respondent 11: ”majoriteten anser rörelsen vara 

’oknullade hysterikors skrik’ ’slampor som njuter av sina minnen’, ’varför blottlägga dessa 

tarvligheter för allmänheten’.”  

En av respondenterna (resp. 28), ger uttryck för en annan, enligt respondenten själv, 

vanligt förekommande attityd hos ryssar: ”Många tycker att de som delade med sig av 

historier, att det från deras sida var ett slags reklamkampanj, ett sätt att marknadsföra sig själv 

för hela världen”. Om denna djupt rotade vanan att beskylla offret uttrycker sig flera 

respondenter explicit: ”I Ryssland är det en älsklingssyssla att skuldbelägga offret, så detta 

har bara gjutit olja på elden” (resp. 15), ”I Ryssland är kulturen av att skuldbelägga offer en 

historisk norm” (resp. 26) och ”Uppenbarligen inte på ett bra sätt. Bland ryssar finns en hög 

tolerans för våld mot kvinnor, victim-blaming är utbrett till och med hos specialister 

(psykologer, psykoterapeuter, läkare och andra), som borde veta bättre” (resp. 34).  

10 respondenter svarade att de inte tror att rapporteringen har påverkat synen på rörelsen 

över huvud taget, vilket de flesta motiverade med att folk ändå inte känner till den. Eftersom 

många svarade att massmedier inte hade rapporterat om rörelsen över huvud taget (se 

föregående fråga), är det också rimligt att många av dem menar att det inte har påverkat 

något: ”Inte så mycket. En stor del får sin information från tv, där detta tema belystes lite” 

(resp. 14).  ”Inte alls. Majoriteten ryssar känner inte till rörelsen” (resp. 18). ”Det påverkade 

knappt. Frågan är om det påverkade något över huvud taget. Den som förstod vad detta var 

och varför, den förstod ändå. De som tyckte att allt detta var dumheter fortsätter tycka det” 

(resp. 30). 

6 respondenter svarade att de inte vet. Enligt två enkätsvar har relationen till Me too 

påverkats positivt, varvid en av dem, respondent 29, utvecklar sitt svar: ”Positivt, eftersom 

ingen tror på nyheterna i massmedier, och människor i huvudsak hämtar information från 

internet. Belysningen i massmedier satte fart på feminismens idéer i Ryssland.” Tre 

respondenter svarade något som inte faller inom någon av dessa kategorier och som inte 
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direkt svarar på frågan om hur mediabevakningen (eller bristen på den) har påverkat 

inställningen till rörelsen, som t.ex respondent 20: ”Den fick en att tänka till.”  

Svaren tyder på att medierapporteringen, och bristen på den, troligtvis har påverkat 

uppfattningen av Me too-rörelsen negativt. Även brist på rapportering påverkar i den 

bemärkelsen att det motverkar rörelsens spridning och osynliggör den. Skuldbeläggande av 

offer och misstro är vanliga attityder, samt inställningen att ämnet är olämpligt för offentliga 

samtal. 

 
Fråga 5: Vilken plats har Me too tagit i sociala medier? 
 

De flesta svaren på denna fråga går att dela in i två huvudgrupper: de som upplevde att 

Me too tagit någon plats i sociala medier i Ryssland och de som upplevde att den hade tagit 

ingen eller mycket lite plats. Den förstnämnda gruppen är störst, då 16 respondenter enligt 

egen utsago hade märkt av rörelsen på sociala medier – dock i olika omfång. Den varierande 

bedömningen av Me toos plats i sociala medier tycks vara avhängig av respondentens 

grupptillhörighet och aktivitetsgrad. Enligt respondent 18 har rörelsen givits ett betydande 

utrymme i pro-feministiskt orienterade kretsar, medan den i övriga samhället har reducerats 

till en skandalnyhet. I denna grupp ”hänvisas det regelbundet till Me too i genusfrågor, såväl i 

positiv, som negativ bemärkelse” (resp. 10). Tre personer tycks bara röra sig inom speciellt 

inriktade kretsar på sociala medier och hade därför svårt att lämna uppgifter om hur det såg ut 

i övrigt. Så skriver respondent 2: ”Jag läser i huvudsak feministiska sidor där belysningen är 

positiv, och har inte sett några andra exempel.” Ytterligare tre respondenter svarade att de inte 

visste, en respondent skrev att den inte förstod frågan. 

Den mindre gruppen, bestående av 9 svar, upplevde att rörelsen hade tagit mycket liten 

eller ingen plats. En respondent (resp. 30) beklagar sig över att responsen på sociala medier 

var kortvarig och att rörelsen snabbt glömdes bort och att de ”som fortsätter tala om det, utgör 

en ganska marginell grupp”. ”Vilket är hemskt, såklart” tillägger hen. En av rösterna ger 

uttryck för ett eventuellt stigma som hinder för deltagande i rörelsen. Enligt denna respondent 

(resp. 25) har rörelsen fått mycket lite utrymme på sociala medier och avser sin egen vänkrets. 

Respondenten uppger att hen själv hade skrivit ett inlägg i ämnet, men aldrig publicerade det: 

”av folk som jag känner personligen, skrev bara en enda, jag skrev själv, men tog aldrig steget 

att lägga ut det”. Det kan finnas ett mörkertal vad gäller stöd för rörelsen, något som borde 

vara intressant att undersöka i en separat studie.     
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Fem personer uppger att de endast märkt av Me too på Facebook men inte på några andra 

sociala medier. Facebok verkar således fungerat som ”huvudplattform för rörelsen”, som 

respondent 26 utryckte det.  

Sammanfattningsvis kan man säga att relativt många tycker att rörelsen tagit märkbar 

plats i sociala medier och då mest på Facebook. Det är dock något oklart huruvida deltagande 

i kampanjen avses, eller om endast enbart diskussioner kring Me too åsyftas här. En mindre 

grupp anser att rörelsen knappt märktes av, något som kan bero på personernas egna 

aktivitetsgrad och de sammanhang.  

 
Fråga 6: Existerar det enligt din åsikt ett motstånd eller en negativ inställning till Me 
too-rörelsen i det ryska samhället? 
 

En övervägande majoritet av respondenterna anser att det existerar ett motstånd och en 

negativ inställning till rörelsen i Ryssland – hela 32 svarade instämmande på frågan. I de 

flesta enkätsvaren målas det upp en samstämmig bild av misstänksamhet mot rörelsen, då det 

”upfattas som ett farligt uppror om det skulle komma till Ryssland” (resp. 2).  

Motståndet kan innehålla kritik mot offren: ”Enligt de flesta ska man inte lägga fram 

sådana problem för allmän beskådan” (resp. 28). Enkätsvaren reflekterar även en vanlig 

uppfattning om en dold agenda hos ”upprorsmakare” samt försök till att vilseleda vanliga 

människor: ”Kollegor och bekanta (inte vänner, bara bekanta på grund av omständigheter) 

uttalar sig negativt, skuldbelägger offren, de kallar det ett beställningsverk av personer som 

har ett intresse av det, strunt som avleder från verkliga problem” (resp. 10).  

Tre av de instämmande svaren har dock vissa förbehåll, de menar att det finns ett 

motstånd men att det är begränsat. Ytterligare tre personer anser att det inte finns något 

speciellt motstånd mot rörelsen i Ryssland, då den enligt respondent 4,  ”inte har någon 

betydelse helt enkelt”. Två personer svarade att de inte visste, en av dem, respondent 33, 

utvecklar sitt svar: ”Jag vet inte vad ’samhället’ anser om Me too, snarare urskiljer man det 

inte från övrig feministisk aktivism och är snarare negativt inställd än tvärtom. Man talar för 

det mesta om Me too i kontexten Harvey Weinsten och med föreställningen om att 

skådespelerskorna ’hade erbjudit sig själva, så vad hade de förväntat sig?’  

Enligt respondenternas svar finns ett starkt motstånd till Me too-rörelsen i Ryssland. Ett 

ständigt återkommande svar är att det anses oanständigt att tala om övergrepp över huvud 

taget, vilket tyder på en stark tystnadskultur. Flera respondenter berättar även att det är 
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brukligt att ifrågasätta offrens motiv, att man misstänkliggör dem för att marknadsföra sig 

själva och vilja ha uppmärksamhet.  

 

Fråga 7: Upplevs Me too i det ryska samhället som en uteslutande västlig rörelse, 

främmande för ryssar, eller är den aktuell för Ryssland? 

Den råder en bred enighet i fråga om Me toos aktualitet för Ryssland. Bortsett från två 

personer som svarade att de inte vet, framhäver i stort sett alla med eftertryck att rörelsen är 

oerhört aktuell för Ryssland. Men en stor grupp av respondenterna anser att den trots detta 

betraktas som främmande, 17 respondenter svarar att det är så Me too upplevs. Respondent 

29: ”Den är otroligt aktuell för Ryssland, något som inte hindrar att en del av folket uppfattar 

den som pro-Väst och främmande.” Respondent 11: “Jag tycker att den är aktuell för 

Ryssland. Däremot tycker man i min umgängeskrets (i huvudsak 30-50 år) att det är en ‘fluga 

från väst’.” Respondent 13: ”Den är aktuell för Ryssland, men många av de som hört om det 

tolkar det som ett ’intrång från Väst.’”  

11 personer svarade att de inte höll med om att rörelsen uppfattades som främmande och 

västlig, och understryker samtidigt att den är aktuell överallt, inte enbart för Ryssland (resp. 

2). Bland övriga enkätsvar utmärker sig två i ett försök att differentiera receptionen av Me too 

ur ett genusperspektiv. Enligt dessa uppfattar männen den som främmande, till skillnad från 

kvinnorna.  

De enkätsvar som ger uttryck för en avvikande åsikt om Me toos kulturella tillhörighet är 

få. Ett av dem manifesterar uppfattningen om feminism som irrelevant och onödig för 

Ryssland: ”Kvinnor i Ryssland har lika rättigheter, därför är Me toos agenda inte aktuell” 

(resp. 4).  

Om tendensen till att bagatellisera de av kvinnor upplevda trakasserierna vittnar flera 

enkätsvar. Ett exempel är: ”Den uppfattas snarare inte som västlig, utan som oviktig (”jaha, 

någon rörde någon lite, och?”) (resp. 25). Liknande kommentarer är återkommande genom 

enkätsvaren trots att ingen direkt fråga om detta har ställts. 

Flera av respondenterna tar här upp #янебоюсьсказать. Två exempel: ”Det verkar som 

du inte är så insatt, Me too uppstod i Ukraina, då kallad #ЯНеБоюсьСказати. Efter två 

veckor spred det sig till den ryskspråkiga sfären under namnet #ЯНеБоюсьСказать. Efter ett 

år kom det till den engelskspråkiga sfären under namnet #Metoo” (resp. 6). ”I Ryssland fanns 
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en annan hashtag, #янебоюсьсказать. Alla kanske inte är medvetna om att detta är en och 

samma rörelse” (resp. 26).  

Den entydiga slutsatsen är att av de flesta ryssar upplevdes Me too som främmande, till 

skillnad från #янебоюсьсказать, trots att flera av dem anser det vara samma rörelse. Det går 

också att urskönja en tendens till att främmandegöra Me too som en västlig rörelse. Trots det 

medger de flesta att den har relevans även för Ryssland. Detta bör ses mot bakgrunden av det 

utbredda motståndet mot västligt inflytande.  

 
Fråga 8: Hur reagerade det ryska samhället på Me too? 
 
De flesta anser att samhället reagerade antingen negativt, ointresserat eller inte alls på rörelsen 

– 23 respondenter svarade något av detta. Av dessa ansåg 10 att samhället reagerade aktivt 

negativt på något sätt, t.ex. med hån och sarkasm: ”Skeptiskt. Me too skrattades ut” (resp. 18), 

”Föraktfullt, fientligt” (resp. 22). 8 respondenter uppger att man inte reagerat över huvud 

taget, medan fem respondenter ansåg att mottagandet hade varit ganska svagt.  

7 respondenter anser emellertid att samhället reagerade med intresse på rörelsen och 

deltog i den. Vissa upplever att kvinnor gavs tillfälle att göra sin röst hörd, då ”Man berättade 

sin historia” (resp. 1) och att det ryska samhället mottagit Me too med förståelse (resp. 5).   

 Endast en person skrev uttryckligen att samhället hade reagerat positivt, även om 

vittnesmål om ett positivt mottagande uttryckts indirekt även av respondent 29: ”Den 

feminstiska agendan började aktivt diskuteras på sociala medier, många fick en åsikt i denna 

fråga.” Sammantaget anser flera av respondenterna att det ryska samhället reagerade negativt 

på Me too-rörelsen.  

 

Fråga 9: Hur värderar du betydelsen av rörelserna #янебоюсьсказать, 

#этонеповодубить och protesterna mot Slutsky i Ryssland? 

 
De flesta respondenterna uttalar sig positivt om båda rörelserna: 26 av dem talar om dem som 

viktiga eller positiva. 8 personer av dessa 26 nämner dock vissa förbehåll. De tycker 

rörelserna är viktiga, men att de inte fått så stor respons, att de hade önskat fler och mer 

långtgående resultat och att de inte ändrat samhället på det stora hela. Respondent 35 

sammanfattar att ”Tyvärr kommer de inte ha någon påverkan på majoriteten av 

medborgarna.”  
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Vissa betraktar dem som viktiga steg i samhällsutvecklingen, som Respondent 18: ”Det 

är ett betydelsefullt steg i riktning mot att öka samhällets medvetenhet om sociala problem.” 

Respondent 29 instämmer: ”De har en enorm betydelse och innebär övergången till nya 

moraliska värden i Ryssland.” Medan en annan respondent medger vikten av rörelserna, 

varnar den samtidigt för att hysa för stora förväntningar på dem: ”Själva existensen av dessa 

rörelser är mycket viktig, men man bör inte vänta sig för mycket av folk” (resp. 19). 

Enkätsvaren på denna fråga är genomgående positiva.”Positiv betydelse, men jag vet inte hur 

mycket de spred sig utanför en viss krets…” (resp. 33) är ett representativt svar för denna 

fråga.  

Överlag verkar respondenterna betrakta de inhemska rörelserna som mer genuina och 

nära, och möjligen mer signigfikanta för Ryssland än Me too, t.ex respondent 36: 

”Янебоюсьсказать var mycket kraftfull och mycket nära. Mycket personlig. Och fosterländsk 

vad gäller språket (även om folk skrev på ukrainska). Jag tror att det hade någon slags 

förlösande effekt bland kvinnorna i samhället. Kampanjen mot Slutsky var tyvärr från början i 

ett ogynnsamt läge – den blev känd genom TV och TV-publiken stödjer knappast sådana 

rörelser.” 

Utifrån enkätsvaren tycks det som att de ryska rörelserna har fått större genomslag än Me 

too, trots att de har haft en begränsad effekt.   

 
Fråga 10: Vad har du för förhållande till feminism och aktivism i Ryssland? 
 
En övervägande majoritet av respondenterna, 30 stycken, uppger att de aktivt stödjer 

feminsm: ”Jag propagerar efter förmåga feminismens idéer i min närmaste krets, för dottern 

och hennes vänner. Jag förhåller mig till aktivister och aktiva feminister med stor respekt och 

stort erkännande. De gör historia” (resp. 11)  eller är positivt inställda till feminism: ”Jag 

stödjer den och anser den ytterst nödvändig för alla medvetna människor” (resp. 28). Ett fåtal 

av dem gör dock reservationer av typen ”så länge det inte är radikalfeminism” eller påpekar 

att de inte håller med om allt vad feminismen står för.  

7 av dessa 30 uppger sig uttryckligen vara feminister. En uppger att hen väljer att dölja 

sin övertygelse av rädsla för repressalier: ”Jag är feminist, men jag är rädd för att hålla på med 

aktivism öppet på grund av risken att hamna i fängelse” (resp. 2).  

Endast två respondenter uttrycker sig negativt om feminism, medan fem uttalar sig 

neutralt eller avvikande, t.ex. ”Det liknar den meningslösa gay-agendan, som oftast vill göra 
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en höna av en fjäder och få medel” (resp. 4). Ett enkätsvar vittnar om en känsla av kluvenhet 

inför feminism. På frågan om sin egen inställning till feminism svarar respondenten 

”Dubbel”, men fortsätter vidare med kritik av den: ”Radfem15 hos oss är sådan, att den 

framkallar en önskan att hålla för öronen och ögonen. Med en sådan feminism behöver man 

inte oroa sig för de patriarkala traditionernas fortlevnad. Aktivisterna beter sig som om med 

flit inkonsekvent, håller sig inte till saken på ett provocerande sätt och säger dumheter. Inga 

som helst reella gärningar företar man sig, det är fullkomlig själv-PR” (resp. 15). 

Att enbart 7 av de 30 respondenterna som uttrycker sig positivt och uppskattande om 

feminism själva kallar sig feminister tyder på att ordet är laddat.  

 

 6.2 Nyhetskällor 
Pervyj kanal  

Sökverktyget på den statliga Pervyj kanals hemsida gör det möjligt att göra sökningar på 

gamla nyhetssändningar eller nyhetsinslag samt artiklar som innehåller ordet man sökt på. En 

sökning på Me too resulterar inte i några träffar16. Däremot ger en sökning på Harvey 

Weinstein 29 resultat, det första från den 10 oktober 2017. Det är ett inslag i Ivan Urgants 

talkshow där han berättar om fallet Weinstein och hur han blivit uppsagd från sitt eget företag 

efter beskyllningar om sexuella trakasserier. Inslaget är av det komiska slaget och han gör sig 

lustig och förundras över att Weinstein har blivit uppsagd från sitt eget företag (ibid. 2017a). 

En kort artikel dagen efter berättar i korta ordalag om hur han blivit anklagad för sexuella 

trakasserier av Gwyneth Paltrow och Angelina Jolie (ibid. 2017b). En något längre artikel från 

den 11 oktober 2017 redogör i detalj för olika anklagelser om trakasserier och våldtäkt. 

Längre ner i artikeln beskrivs händelsernas som ”Weinsteins sexuella äventyr” (ibid. 2017c). 

Då nätkampanjen Me too startades den 15 oktober 2017 som en konsekvens av dessa 

händelser förefaller det intressant att se om det nämns i något av inslagen strax efter det 

datumet. En artikel från den 16 oktober 2017 avslöjar nya anklagelser i nöjesbranschen 

(artisten Björk anklagar en dansk regissör för trakasserier). I samma notis omnämns 

Weinstein som ”förra veckans anti-hjälte”, men ingenting sägs om Me too (ibid. 2017d). 

                                                
15 Här menas antagligen radikalfeminism. 
16 Detta beträffar alltså en sökning på Pervyjs hemsida. En googling på Pervyj kanal och Me too skulle kunna 
resultera i träffar, men i skrivande stund finns inget material vid en sökning i deras egen sökmotor. 
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I ett senare inslag och i en artikel från den 22 oktober (Pervyj kanal 2017e), då 

internetkampanjen hade varit i full gång i en vecka, talas det ytterligare och mer ingående om 

Weinstein. Texten ifrågasätter starkt varför kvinnorna som träder fram gör det efter så lång 

tid: ”Varför alla övriga offer har hållt tyst så länge – det är nu en meningslös fråga.” Därefter 

dras en koppling till Weinsteins stöd till demokraterna. Inslaget och artikeln presenterar sedan 

något av en konspirationsteori som går ut på att man med en liknande kampanj i framtiden 

planerar att avsätta president Trump, som ju är ”känd för sin kärlek för kvinnor” och att ”de 

bara övar” på Harvey Weinstein. Professionella tyckare och ”politiska experter” kommer till 

tals i inslaget, vilka menar att de som ligger bakom Weinstein-drevet i själva verket är 

Hollywood och det demokratiska partiet, ”som ju tar alla till buds stående medel för att stoppa 

Trump”: 

 
’Голливуд и демократы используют любые возможности, чтобы остановить Трампа. Они 

попытаются инициировать импичмент, задействовать 25-ю поправку Конституции, наконец, 

получить большинство в Конгрессе после выборов в 2018 году, чтобы блокировать любые 

инициативы Трампа. Они сделают все что угодно’, — продолжает Майкл Кернович.”17 (Pervyj kanal 

2017e) 

 
Me too-kampanjen som spreds på internet nämns inte i detta material. Det talas endast om 

dessa enskilda personer i Hollywood och i politiken.  

Ett nyhetsinslag och en tillhörande artikel från den 5 november 2017 sammanfattar och 

följer upp den senaste tidens händelser rörande skandalen. Artikeln har rubriken ”Vågen av 

anklagelser om sexuella trakasserier mot producenter och skådespelare har nått fram till 

politiker från Europa och USA” och inleds på följande sätt: ”I massmedier och på sociala 

medier i Amerika och nu även i Europa sker en sjunde våg av anklagelser – vem har rört vem, 

på vilket ställe, vem har trakasserat vem och hur.”  Inte heller här berörs Me too, trots 

omnämnandet av sociala medier. Artikeln fortsätter att räkna upp olika isolerade fall med 

kända personer. Tonen kan sägas vara förundrad och även här läggs en viss vikt på efter hur 

lång tid vissa anklagelser har framkommit. Artikeln avslutas på följande sätt: 

 

                                                
17 ”Hollywood och demokraterna tar varje möjlighet att stoppa Trump. De kommer att försöka initiera en 
rättsprocess, att åberopa det 25:e tillägget i Konstitutionen, och till slut att få majoriteten i Kongressen efter valet 
år 2018, för att blockera varje initiativ från Trump. De kommer att göra vad som helst – fortsätter Michael 
Kernovich.” 
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А актриса Вупи Голдберг пожаловалась на жизнь: что со мной не так, говорит, ко мне за всю мою 
карьеру никто не приставал?! Они там все маньяки или сумасшедшие? Замечание Вупи Голдберг 
говорит в пользу второй версии — все-таки сумасшедшие.18 (Pervyj kanal 2017) 
 

I januari 2018 berättar Pervyj kanal (2018) att en rörelse grundats av några filmstjärnor, 

vilken erbjuder juridisk hjälp till offer för sexuella trakasserier, men fortfarande inget om Me 

too. En sökning på sexuella trakasserier ger vid handen nyhetsinslag och artiklar om olika 

kända personer som blev anklagade och fick avgå i samband med Me too, som Michael 

Fallon, Storbritanniens försvarsminister, men inget om rörelsen nämns (ibid 2017g). En 

sökning på Alyssa Milano, som initierade hashtagen #Metoo, ger inte heller några resultat. 

Många andra Hollywood-profiler nämns dock vid namn, så som Harvey Weinstein, Kevin 

Spacey, Rose McGowan och Meryl Streep. Sökningar på feminism och internet flashmob ger 

heller inga träffar.  

Denna granskning av Pervyj kanal styrker enkätrespondenternas uppfattning att statlig 

media, som tv och press, inte har rapporterat om Me too eller har presenterat de 

bakomliggande händelserna som kändisskvaller eller ”skandalnyheter”, som en respondent 

uttryckte det. Det är anmärkningsvärt att rapportera om alla händelser som föranledde och 

omgav den omtalade rörelsen utan att nämnna den. Genom att bryta ned helheten till isolerade 

företeelser och enbart lyfta fram enstaka, främst kända personers berättelser, utan att berätta 

om den kollektiva rörelsen på nätet, osynliggörs den och även den bakomliggande strukturella 

problematiken. Detta minskar igenkänningsfaktorn och förhindrar vad forskaren Valerie 

Sperling kallar för consciousness-raising:  

 
Commonly, the transformation from viewing problems as individual failures to labelling them as systematic 
oppression occurs through a process of consciousness-raising (C-R), often in the format of discussions with 
friends and acquaintances. Though not nearly as widespread as C-R groups in the United States, such 
groups did exist in Russia, starting in the late 1980s. Some of these were informal meetings where women 
raised topics like ”What does it mean to be a woman?” – the theme of a discussion in 1991 among a group 
of young sociologists and psychologists who would later found the Feminist Orientation Center. Other 
consciousness-transforming processes occurred during seminars designed to initiate conversations on 
similar themes, such as becoming conscious of discrimination, the topic of a seminar sponsored by the 
Petersburg Center for Gender Issues in July 1993. (1999, 55) 

Bortsett från det faktum att rapporteringen bara berör berömda, begränsas den till 

personligheter uteslutande från USA och Västeuropa, vilket även det får händelserna att 
                                                
18 ”Men skådespelerskan Whoopi Goldberg beklagar sig över livet: ’vad är det för fel på mig, säger hon, 
eftersom ingen har stött på mig under hela min karriär?!’ Är alla där borta sexgalningar eller är de från vettet? 
Whoopi Goldbergs anmärkning talar för det sistnämnda – de är från vettet.” 
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framstå som avlägsna och främmande. ”Vågen av anklagelser om sexuella trakasserier” 

skildras med en raljerande ton och ett språkbruk som signalerar allt annat än allvar. Detta 

illustreras av ordvalen “antihjälte” och ”sexuella äventyr” om Weinstein och övergrepp. En 

bild växer fram av ett Väst i moralpanik, där man gör ”en höna av en fjäder”, så som en av 

deltagarna i studien uttryckte det. Pervyj kanal frågar uttryckligen om ”alla där borta blivit 

helt från vettet” och konstaterar att så är fallet.  

Me too misskrediteras ytterligare då rörelsen tillskrivs helt andra motiv än feministiska 

genom spekulationer om sammansvärjningar och krafter med en politisk agenda, så som med 

den tidigare nämnda konspirationsteorin som går ut på att Hollywood och demokraterna vill 

statuera ett exempel av Weinstein för att sedan sätta dit Trump.  

 

Meduza 

Till skillnad från Pervyj kanal genererar en sökning på Me too i Meduzas historik över 90 

resultat. Det äldsta är en artikel från den 21 oktober 2017, sex dagar efter lanseringen av Me 

too, med rubriken ”Efter Harvey Weinstein-affären berättar allt fler kvinnor (och män) om 

sexuella övergrepp under hashtagen: ”#Metoo, #Itwasme och #Iwill” (Strakhovskaja 2017a). 

Artikeln är informativ och redogör för uppkomsten av hashtagen och internetrörelsen som en 

reaktion på Weinstein-skandalen. Den klargör även hur begreppet myntades 10 år tidigare av 

aktivisten Tarana Burke och om hur Alyssa Milano initierat hashtagen 2017. I artikeln 

berättas om vanliga människors, annat än kändisars, engagemang i frågan: ”Sedan dess har 

man börjat tala om problemet inte bara i Hollywood, utan överallt över huvud taget.” 

Strakhovskaja beskriver hur diskussionen växt till ett globalt och allmängiltigt fenomen och 

snabbt spridit sig till Frankrike och Indien. Andra kampanjer och hashtags som uppstod som 

respons på Me too, som #Itwasme och #IWill tas även upp. När det kommer till kända 

personer tar artikeln upp ett inhemskt exempel på en deltagare i rörelsen, den sovjetiska 

gymnasten Tatiana Gutsu, som trädde fram med avslöjanden om övergrepp från sin tränare.  

I flertalet senare artiklar rapporteras om nya anklagelser av kända personligheter i USA och 

om vågen av upprop i flera branscher – i samtliga artiklar nämns Me too längst ner med en 

kort förklaring och sammanfattning (Meduza 2017a, Meduza 2017b, Meduza 2017c och 

Strakhovskaja 2017b). 
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Den 15 november 2017, en månad efter att Me too-kampanjen startade, publiceras på 

Meduza en längre analyserande och utredande artikel om sexuella trakasserier: ”Alla talar om 

harassment, men jag förstår inte vad det är! Hjälp!” (Strakhovskaja 2017c). Artikeln inleds på 

följande sätt: 

 
Почему в США так много рассуждают о харассменте? Это специфическая американская проблема? 
Почему из-за чьих-то голословных обвинений у людей рушатся карьеры? Кто в этом виноват? 
«Медуза» попыталась разобраться, что в Штатах называют харассментом, как там с ним борются — 
и перенимают ли этот опыт другие страны.19  

 

Artikeln ämnar reda ut vad som utgör sexuella trakasserier och bemöter oro för eventuell 

moralpanik och rättslöshet. Det är uppenbart att artikeln vänder sig till läsare som misstror Me 

too-rörelsen med avsikt att upplysa och förklara. Artikelförfattaren fastslår att det finns 

tydliga gränsdragningar för sexuella trakasserier med rättslig påföljd och att man inte kan bli 

dömd för vad som helst. Till exempel finns ett avsnitt med rubriken: ”Men en värld där 

yttringar av sexualitet är förbjudna vore väldigt tråkig!” där oro och kritik bemöts med 

motargument vilka artikelförfattaren baserar på forskning; t.ex. att sociologer och psykologer 

vidhåller att sexuella trakasserier (så som andra former av sexuellt våld) är ett uttryck som 

inte primärt är knutet till sex, utan till maktutövning, kontroll och en känsla av straffrihet. Det 

sista stycket försäkrar läsaren om att en värld utan sexuella trakasserier inte behöver vara en 

värld tom på sexualitet: 

 
На самом же деле уважение к личным границам другого человека, отношение к нему как к равному, 
тактичность и ненасилие не исключают флирт, проявления сексуальности или спонтанность. 
Главное здесь — понимать, что уместно, уметь слышать «нет» и не пытаться во что бы то ни стало 
добиться своего, не обращая внимание на отказ (ibid.).20 
 

I artikeln finns även ett avsnitt under rubriken ”Hur ska jag förstå att mina handlingar är 

obehagliga för någon?” som tar upp ökad medvetenhet om det egna beteendet, och hur social 

dynamik kan påverkas av maktpositioner. I övrigt diskuteras i artikeln lagstiftning mot 
                                                
19 ”Varför diskuteras det så mycket i USA om harassment? Är det ett specifikt amerikanskt problem? Hur kan 
ogrundade anklagelser förstöra folks karriärer? Vem gör sig skyldig till detta? Meduza har försökt reda ut vad 
som i Staterna kallas harassment, och hur de bekämpar det – och hur andra länder tar efter dessa erfarenheter.” 
 
20 ”I själva verket utesluter respekt för andra människors integritet, synen på dem som jämlikar, taktkänsla och 
ickevåld på inget sätt flirtande, uttryck för sexualitet eller spontanitet. Det viktiga är att förstå vad som är 
lämpligt, att kunna höra ett ”nej” och att inte försöka få sin vilja igenom till varje pris utan hänsyn till [den 
andres] vägran.” 
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sexuella trakasserier i USA och i Europa, vilket sedan jämförs med Ryssland, där ingen 

motsvarande term finns i juridiska sammanhang eller i brottsbalken. Andra efterföljande 

artiklar fram till årsskiftet handlar t.ex. om hur några av de kvinnor som trädde fram med 

Weinstein-anklagelserna blivit utnämnda av tidskriften Times till ”person of the year”, en 

intervju med journalisten bakom granskningen av Weinstein och hur ordboken Merriam-

Webster utsett ”feminism” till årets ord. I samtliga artiklar refereras bakgrundsfakta om Me 

too i en kort sammanfattning. 

I jämförelse med Pervyj kanal skiljer sig Meduzas rapportering markant, främst genom 

saklig rapportering om Me too-rörelsen. En slående kontrast utgör dess ambition att istället 

för att likt Pervyjs rapportering enbart berätta om händelser som rör kända personer, belysa de 

kollektiva processerna.Vad gäller kända personligheter tar Meduza upp ett inhemskt fall, 

vilket Pervyj kanal inte gjorde. Meduza informerar och reder ut kring vad som utgör sexuella 

trakasserier, vilket bidrar till att sprida kunskap och öka medvetenhet i frågan. Deras 

rapportering är mer informativ och inkluderande än Pervyj kanals. I klar kontrast förtiger den 

senare Me too-rörelsen samt förminskar och främmandegör de bakomliggande händelserna. 

 
 

7 Slutsatser och sammanfattning 
 
För att undersöka det ryska mottagandet av Me too-rörelsen har jag genomfört en studie 

bestående av en enkätundersökning med 37 frivilliga deltagare, vilken kompletteras med en 

undersökning av rapporteringen i två nyhetskällor, en statlig och en oberoende, utvalda utifrån 

enkätens utgång. Målgruppen för enkätundersökningen är inte representativ för samhället i 

dess helhet. Enkäten har spridits elektroniskt till intresserade och insatta i frågan.  

Enkätsvaren visar att de flesta respondenterna har en positiv inställning till feminism och 

hämtar information från sociala medier eller oberoende nyhetskällor, av vilka online-

publikationen Meduza nämns mest. Den bekräftar även den statliga tv-kanalen Pervyj kanals 

ställning som den populäraste nyhetskällan bland allmänheten. Deltagarna i studien anser att 

landets traditionella massmedia har rapporterat mycket lite eller ingenting alls om rörelsen, 

och då det väl hänt, har den oftast skildrats i negativ bemärkelse. Retoriken i den officiella 

diskursen präglades av ett osynliggörande, främmandegörande och förminskande 

förhållningssätt. Nära hälften av respondenterna tror att det har inverkat negativt på rörelsens 
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mottagande, medan en något mindre grupp tror att mediarapporteringen eller bristen på den 

inte haft någon påverkan på dess reception alls, då de menar att de flesta ändå inte känner till 

rörelsen.  

Desto större plats tog rörelsen i sociala medier, främst på Facebook, visar studien. En 

majoritet av respondenterna uppger att det finns ett motstånd och en negativ attityd till Me too 

i det ryska samhället och många av dem anser att rörelsen uppfattas som västlig och 

främmande. Flera i svarsgruppen menar att rörelserna #янебоюсказать, #этонеповодубить 

och protesterna mot Slutsky var viktiga och betydelsefulla och att de fick större resonans i det 

ryska samhället, även om de tvivlar på att de kommer resultera i någon reell förändring. 
Granskningen av nyhetskällorna styrker respondenternas uppfattning om att tv och övrig 

statlig media inte har rapporterat om Me too-rörelsen, utan enbart om Harvey Weinstein och 

övriga Hollywood-skandaler. Genom att helt utelämna information om den breda rörelse, där 

en stor mängd privatpersoner ställde upp i en kollektiv protest, fragmentiseras och osynliggörs 

den och därmed de strukturella problemen bakom de enskilda företeelserna. Vidare 

främmandegörs rörelsen i det att den framställs som specifik för Väst. Genom detta 

osynliggörande och främmandegörande skapas hinder för igenkänning och deltagande. 

Som jämförelse är rapporteringen från den oberoende nyhetskällan Meduza mer 

informativ och inkluderande. Här framställs de sexuella trakasserierna som problem, rörelsen 

presenteras i sin helhet och som allmängiltig och global. Därutöver berättar Meduza om en 

inhemsk känd person som deltagit i rörelsen och dessutom anstränger man sig för att reda ut 

begreppet sexuella trakasserier och sprida kunskap i ämnet. Det sistnämnda motverkar bilden 

av sexuellla trakasserier som ett påhittat och icke-ryskt fenomen. 

De inhemska rörelserna #янебоюсьсказать, #этонеповодубить och Slutsky-protesterna 

vittnar om närvaron av feministisk aktivism i Ryssland. Den förstnämnda rörelsen tacklar 

samma problematik som Me too och uppstod dessutom ett år innan. Visserligen tycks inte 

rörelserna ha haft lika stort genomslag eller långtgående konsekvenser, men man bör ta i 

beaktande att de har svårare terräng. 

Undersökningen vittnar om ett osynliggörande och främmandegörande av Me too-

rörelsen och i förlängningen av feminism. Eftersom kvinnokampen utgör ett allvarligt hot mot 

den etablerade maktordningen, möter den feministiska debatten ett kompakt motstånd i 

dagens Ryssland. Den utmålas som en icke-fråga eller framställs som ett västligt intrång och 

därmed ett hot mot den ryska feminiteten och den ryska kulturen generellt. Detta är strategier 
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för att upprätthålla patriarkala strukturer, vilket ligger både i den ortodoxa kyrkans och 

politiska makthavares intresse. Dessa strategier verkar även vara en del av politiska 

makthavares nationella identitsbygge och vi-och-dem-skapande med värdepolarisering som 

konsekvens. Det faktum att flera av respondenterna uttrycker att Me too upplevdes som 

främmande, trots att rörelsen uppfattas vara av samma natur som #янебоюсьсказать, tyder på 

att främmandegörandet av Me too till stor del har lyckats. Samma motståndstaktik har, som 

tidigare forskning pekar på, även tillämpats mot de inhemska rörelserna. 

Det är önskvärt med mer forskning på Ryssland och feminism i allmänhet, och i 

synnerhet på huruvida det existerar ett mörkertal i fråga om stöd för feminism, då studien 

påvisar ett utbrett stigma kring att tala om dessa frågor. 
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9 Bilaga: Enkätsvar  
 
Antal svaranden: 37 
 
svensk översättning inom parentes 
 
Fråga 1: По каким российским СМИ Вы следите за новостями? (пресса, ТВ, 
интернет-сайты и т.д.)  
(Vilka ryska massmedier följer du för nyheter? (press, tv, internetsajter, osv)) 
 
1: Яндекс новости, мейл ру новости (Yandex nyheter, Mail.ru nyheter) 
2019-06-03 00:36  
   
2: Интернет сайты, в основном Медуза (Internetsidor, i huvudsak Meduza) 
2019-06-01 19:36  
   
3: meduza, телеграм-каналы (Meduza, telegram-kanaler) 
2019-05-31 14:30  
   
4: телеграм, жж (Telegram, Live Journal) 
2019-05-31 10:06  
   
5: Эхо Москвы. Пикабу. Ютуб блоггеры (Ekho Moskvy, Youtube-bloggare) 
2019-05-31 00:34  
   
6: Не задумывалась (Det har jag inte tänkt på) 
2019-05-30 18:11  
   
7: Интернет (Internet) 
2019-05-30 12:58  
   
8: интернет  (Internet) 
2019-05-30 09:10  
   
9: Френдлента в фейсбуке, главная страница Яндекса (Vän-feeden på facebook, Yandex 
huvudsida)  
2019-05-30 08:26  
   
10: интернет-сайты (Internet-sidor) 
2019-05-30 08:02  
   
11: интернет  (Internet) 
2019-05-30 07:17  
   
12: Meduza.io (Meduza.io) 
2019-05-30 02:13  
   
13: фейсбук, mail.ru (Facebook, mail.ru) 
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2019-05-29 22:04  
   
14: Gazeta.ru, rbc.ru, meduza.io 
2019-05-29 21:37  
   
15: Интернет - Яндекс дзен, Фейсбук  (Internet – Yandex zen, Facebook) 
2019-05-29 20:54  
   
16: Facebook  
2019-05-29 20:51  
   
17: Фэйсбук, новостные сайты (Facebook, nyhetssidor) 
2019-05-29 20:03  
   
18: Соцсети (Sociala medier) 
2019-05-29 20:00  
   
19: Тв, Exler.ru, Facebook (TV, exler.ru, Facebook) 
2019-05-29 19:45  
   
20: Телеграм (Telegram) 
2019-05-29 19:44  
   
21: никакие  (Inga) 
2019-05-29 19:36  
   
22: Фейсбук, ЖЖ, ВКонтакте (Facebook, LiveJournal, Vkontakte) 
2019-05-29 19:25  
   
23: Интернет - Meduza, RBC, FB  (Internet – Meduza, RBC, FB) 
2019-05-29 19:21  
   
24: facebook 
2019-05-29 19:20  
   
25: только фейсбук (перепосты друзей)  (bara facebook (vänners delningar)) 
2019-05-29 19:11  
   
26: Медуза, Дождь (Meduza, Dozjd) 
2019-05-29 18:58  
   
27: Echo.msk, Medusa 
2019-05-29 18:12  
   
28: Интернет-сайты (Internetsidor) 
2019-05-29 18:00  
   
29: фейсбук, телеграмм (Facebook, telegram) 
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2019-05-29 17:42 
  
30: Дождь, Медуза, РБК, Ведомости (Dozjd (tvrain.ru), Meduza, RBC.ru) vedomosti.ru 
2019-05-29 17:33  
   
31: интернет (Internet) 
2019-05-29 17:16   
   
32: facebook  
2019-05-29 17:12  
   
33: фейсбук, ТГ-каналы (Facebook, TG-kanaler) 
2019-05-29 17:10  
   
34: Эхо Москвы, Милосердие.ру  (Ekho Moskvy, miloserdie.ru) 
2019-05-29 17:07  
   
35: Раша Тудей, Новости Мэйл ру (Russia Today, Mail.ru Nyheter) 
2019-05-29 17:03  
   
36: Интернет, еженедельный журнал, телеграмм  (Internet, veckotidning, telegram) 
2019-05-29 16:55  
   
37: Интернет (Internet)  
2019-05-29 16:44 
 
Fråga 2: По каким российским СМИ следит за новостями типичный россиянин? 
(пресса, ТВ, интернет-сайты и т.д.) 
(Vilka ryska massmedier tror du att genomsnittsryssen följer för nyheter? (press, tv, 
internetsajter, osv)) 
 
 
1: Тв (TV) 
2019-06-03 00:36  
   
2: Тв  (TV) 
2019-06-01 19:36  
   
3: ТВ, газеты  (TV, tidningar) 
2019-05-31 14:30  
   
4: тв, интернет  (TV, internet) 
2019-05-31 10:06  
   
5: Не знаю. На каких-то сайтах. (Jag vet inte. Några slags sajter.) 
2019-05-31 00:34  
   
6: Откуда я знаю (Hur ska jag veta det) 
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2019-05-30 18:11  
   
7: Тв, интернет (TV, internet) 
2019-05-30 12:58  
   
8: тв (TV) 
2019-05-30 09:10  
   
9: Все россияне разные  (Alla ryssar är olika) 
2019-05-30 08:26  
   
10: ТВ  (TV) 
2019-05-30 08:02  
   
11: тв  (tv) 
2019-05-30 07:17  
   
12: 1 канал (Pervyj Kanal (Kanal 1)) 
2019-05-30 02:13  
   
13: не знаю, кто такой типичный россиянин. кто-то в ТВ, кто-то в "Одноклассниках", 
кто-то подписан на ленту новостей СМИ  (Jag vet inte vad en typisk ryss är. Någon följer 
nyheterna på TV, någon på “Odnoklassniki”, någon det som skrivs i feeden på massmediers 
nyheter.) 
2019-05-29 22:04  
   
14: Тв: ОРТ, РТР  (TV: Pervyj Kanal, RTR)  
2019-05-29 21:37  
   
15: ТВ все бесплатные каналы (TV, alla gratiskanaler) 
2019-05-29 20:54  
   
16: Tv 
2019-05-29 20:51  
   
17: Тв (Tv) 
2019-05-29 20:03  
   
18: Тв (Tv) 
2019-05-29 20:00  
   
19: Тв, в контакте, нюс.ру (TV, Vkontakte, news.ru) 
2019-05-29 19:45  
   
20: Не знаю (Jag vet inte)  
2019-05-29 19:44  
 
21: не знаю  (Jag vet inte)  
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2019-05-29 19:36  
   
22: Телевизор, наверное  (TV, kanske) 
2019-05-29 19:25  
   
23: ТВ (TV) 
2019-05-29 19:21  
   
24: ТВ, новостные порталы (TV, nyhetsportaler) 
2019-05-29 19:20  
   
25: коммерсант, новости топа яндекса  (Kommersant, Yandex nyheter) 
2019-05-29 19:11  
   
26: Первый канал, в интернете я думаю Yandex (Pervyj Kanal, på internet tror jag Yandex) 
2019-05-29 18:58  
   
27: 1-4 channel tv 
2019-05-29 18:12  
   
28: ТВ  (TV) 
2019-05-29 18:00  
   
29: тв, яндекс-дзен (TV, Yandex zen) 
2019-05-29 17:42  
   
30: ТВ, интернет-сайты (TV, internet-sajter) 
2019-05-29 17:33  
   
31: тв, интернет, радио (TV, internet, radio) 
2019-05-29 17:16  
   
32: ТВ, yandex.ru (TV, yandex.ru) 
2019-05-29 17:12  
   
33: ТВ,  (TV) 
2019-05-29 17:10  
   
34: государственные телеканалы  (statliga tv-kanaler) 
2019-05-29 17:07  
 
35: Россия 1, Майл ру (Rossija, Mail.ru) 
2019-05-29 17:03  
 
36: Скорее по ТВ и интернету. Зависит от возраста и места жительства (Snarare på TV 
och internet. Det beror på ålder och boplats.) 
2019-05-29 16:55  
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37: Интернет, тв (Internet, tv) 
2019-05-29 16:44 
 
 
Fråga 3: Как на Ваш взгляд российские СМИ освещали движение Metoo? 
(Hur belystes metoo i ryska massmedier, enligt dig?) 
 
1: Плохо  (Dåligt/Lite) 
2019-06-03 00:36  
   
2: Это движение освещалось как недоразумение, переходящее границы разумного  (Det 
rapporterades om rörelsen som en villfarelse, på gränsen till galet) 
2019-06-01 19:36  
   
3: никак или негативно (inte alls eller negativt)  
2019-05-31 14:30  
   
4: без понятия, а это стоит того, чтобы освещать? (ingen aning, är det värt att belysa?) 
2019-05-31 10:  
   
5: Если под СМИ считать печатную прессу и телевизор, думаю, никак. А в интернете 
довольно широко  (Om man med massmedier menar tryckt press och tv, inte alls, tror jag. 
Men på internet ganska rikligt.)  
2019-05-31 00:34  
   
6: Не заметила  (Jag lade inte märke till det) 
2019-05-30 18:11  
   
7: скупо и негативно  (Sparsamt och negativt) 
2019-05-30 12:58  
   
8: никак (inte alls) 
2019-05-30 09:10  
   
9: Не знаю  (Jag vet inte) 
2019-05-30 08:26  
   
10: почти не освещали, если и освещали, то, скорее, в негативном ключе "бабы вой 
подняли из-за фигни" (det belystes nästan inte alls, och om det gjordes, snarast i den 
negativa bemärkelsen av typen “käringarna gör ett ramaskri av strunt”) 
2019-05-30 08:02  
   
11: скудно освещали и обычно негативно оценивали движение. (det belystes knappt och 
vanligtvis värderade de det negativt) 
2019-05-30 07:17  
   
12: Никак (Inte alls) 
2019-05-30 02:13  
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13: Почти не освещали. Мельком видела в фейсбуке ссылку на сайт какой-то новостной 
ленты  (Det belystes nästan inte alls. Jag såg i förbifarten en länk på facebook till något 
nyhetsflöde) 
2019-05-29 22:04  
   
14: В зависимости от сми. Где то игнорировалось. Те сми, которые интересны мне - с 
сочуствием. (Det beror på massmedien. På vissa ignorerades det. De massmedier som 
intresserar mig – med medkänsla.) 
2019-05-29 21:37  
   
15: Не освещали совсем или освещали с иронией (Antingen belystes det inte alls eller med 
ironi) 
2019-05-29 20:54  
   
16: Слишком мало, никак (För lite, inte alls) 
2019-05-29 20:51  
   
17: Я следила только за фэйсбуком, там движение было достаточно освещено. Удивило, 
что даже космополитен писал об этом- я не знала, что они сейчас пишут не только про 
моду и косметику (Jag följde det bara på facebook, där belystes rörelsen ganska mycket. Jag 
förvånades över att till och med Cosmopolitan skrev om det – jag visste inte att de numera 
inte bara skriver om mode och kosmetika.) 
2019-05-29 20:03  
   
18: Телевидение не освещало никак, пресса - частично. Интернет-магазин - в 
достаточном объеме. (På tv belystes det inte alls, pressen – delvis. Internet-tidningar – i 
ganska stort omfång) 
2019-05-29 20:00  
   
19: Весьма поверхностно (Synnerligen ytligt) 
2019-05-29 19:45  
   
20: Эмоционально (Emotionellt) 
2019-05-29 19:44  
   
21: не знаю  (jag vet inte) 
2019-05-29 19:36  
   
22: Про телевидение не могу сказать, на интернет-сайтах что-то писали (Om tv kan jag 
inte uttala mig, på internetsajter skrevs det något) 
2019-05-29 19:25  
   
23: довольно слабо (ganska svagt) 
2019-05-29 19:21  
   
24: почти нет  (nästan inget) 
2019-05-29 19:20  
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25: никак или только в негативном ключе ("они хотят пропиарится")  (Inte alls eller i 
negativ bemärkelse (”de vill göra pr för sig själva”)) 
2019-05-29 19:11  
   
26: Я не смотрю федеральные каналы, но думаю, что никак. Медуза писала на пике и 
освещала другие скандалы с домогательствами 
(Jag ser inte de statliga kanalerna, men jag tror att de inte belyste det alls. Meduza skrev under 
peaken och belyste olika skandaler och trakasserier.) 
2019-05-29 18:58 
  
27: Никак (Inte alls) 
2019-05-29 18:12  
   
28: Не профессионально, с шутками над жертвами, с осуждающими комментариями. 
(Oproffesionellt, med skämt om offren, med dömande kommentarer.)  
2019-05-29 18:00  
   
29: плохо, недостаточно, если освещали - скорее с негативной оценкой (Dåligt, 
otillräckligt, om det belystes – snarast med negativ värdering) 
2019-05-29 17:42 
  
30: Федеральные - не знаю, в интернете по-разному, попадалось много статей о том, что 
это какая-то ерунда и выдумки. Были нейтральные статьи, информационные. О том, что 
это действительно проблема, как мне показалось, писали мало и не долго. 
(De federala vet jag inte, på internet olika, jag träffade på många artiklar om att det är något 
slags smörja och påhitt. Det fanns neutrala artiklar, informativa. Att det är ett verkligt 
problem, tycks det mig som att det skrevs lite om och under kort tid.)  
2019-05-29 17:33  
   
31: слабо (svagt) 
2019-05-29 17:16  
   
32: facebook, Медуза и прочие либеральные ресурсы (facebook, Meduza och övriga 
liberala resurser) 
2019-05-29 17:12  
   
33: не знаю. вернее, видела, какие-то публикации в Медузе, но общей картиной не 
владею (jag vet inte. Rättare sagt, jag såg några publikationer i Meduza, men jag har ingen 
helletsbild) 
2019-05-29 17:10  
   
34: в негативном ключе - эти там на западе совсем с ума посходили, уже нельзя 
женщину за попу ущипнуть, если понравилась и пр 
(i negativ bemärkelse – de i väst har blivit alldeles från vettet, man får inte ens nypa en kvinna 
rumpan om man giller henne, och dyl.) 
2019-05-29 17:07  
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35: недостаточно и не всегда позитивно (otillräckligt och inte alltid positivt) 
2019-05-29 17:03  
   
36: Те что читаю я - по касательной. (De som jag läser – ytligt) 
2019-05-29 16:55  
   
37: Мало (Lite)  
2019-05-29 16:44 
 
 
Fråga 4: Как, по-Вашему, это повлияло на отношение россиян к движению Metoo? 
(Hur tror du att detta har påverkat den ryska relationen till Metoo?) 
 
1: замалчивают (förtiger) 
2019-06-03 00:36  
   
2: В России никто не говорит об этом позитивно, только как о баловстве, ‘зажрались’ (I 
Ryssland talar ingen positivt om detta, bara om det som bortskämdhet, ”de har blivit kräsna”) 
2019-06-01 19:36  
   
3: никак или негативно (inget alls eller negativt) 
2019-05-31 14:30  
   
4: никак, это неважная тема для российского менталитета (inget alls, det är ett oviktigt 
tema för den ryska mentaliteten) 
2019-05-31 10:06  
   
5: Позитивно.  (Positivt.) 
2019-05-31 00:34  
   
6: Никак  (Inte alls) 
2019-05-30 18:11 
  
7: отрицательно (negativt) 
2019-05-30 12:58  
   
8: - 
2019-05-30 09:10  
   
9: Тем более не знаю (Jag vet inte) 
2019-05-30 08:26  
   
10: отрицательно (negativt) 
2019-05-30 08:02  
   
11: большинство считают движение "криками недотраханых истеричек", "шлюхи 
наслаждаются воспоминаниями", "зачем эту гадость на публику выносить" (majoriteten 
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anser rörelsen vara ”oknullade hysterikors skrik” ”slampor som njuter av sina minnen”, 
”varför blottlägga dessa tarvligheter för allmänheten”) 
2019-05-30 07:17  
 
12: Никак  (Inte alls) 
2019-05-30 02:13  
   
13: 92-95 процентов вообще не знают, что это (92-95 procent vet över huvud taget inte vad 
det är) 
2019-05-29 22:04  
   
14. Не сильно. Большая частб получает информацию из тв, где эта тема мало 
освещалась (Inte så mycket. En stor det får sin information från tv, där detta tema belystes 
lite) 
2019-05-29 21:37  
   
15: В России любимое занятие обвинять жертву, так что это лишь добавило масла в 
огонь (I Ryssland är det en älsklingssyssla att skuldbelägga offret, så detta har bara gjutit olja 
på elden) 
2019-05-29 20:54  
   
16: Отрицательно, как и подавалось в ВКОНТАКТЕ и пр (Negativt, så som det 
framställdes på VKontakte och dyl.) 
2019-05-29 20:51  
   
17: За пределами фэйсбука россияне часто не хотят даже знать, что происходит, 
поскольку "итак всё плохо, а тут еще это!!" (Utanför facebooks gränser vill ryssar ofta inte 
ens veta vad som pågår, eftersom ”allt är ändå så illa, och nu dessutom det här!”) 
2019-05-29 20:03  
   
18: Никак. Большинство россиян о движении не знают. (Inte alls. Majoriteten ryssar 
känner inte till rörelsen.) 
2019-05-29 20:00  
   
19: Никак, кто-то то не узнал, отношение скорее негативно-ироничное (Inte alls, vissa 
förblev ovetandes, relationen är snarare negativ-ironisk) 
2019-05-29 19:45  
   
20: Заставило задуматься (Den fick en att tänka till) 
2019-05-29 19:44  
   
21: а оно на что-то влияет? (Påverkar det något?) 
2019-05-29 19:36  
   
22: Не могу сказать, как именно повлияло освещение в новостях. Отношение типичных 
россиян само по себе не очень хорошее. (Jag kan inte säga exakt hur rapporteringen i 
nyheter har påverkat det. Attityden hos genomsnittsryssen är i sig inte så bra.) 
2019-05-29 19:25  
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23: вряд ли россияне, кто не пользуется FB, вообще об этом слышали 
(Ryssar som inte använder FB har knappast hört om det över huvud taget) 
2019-05-29 19:21  
   
24: мало (lite) 
2019-05-29 19:20  
   
25: я думаю, что большинство россиян о нём не знают или знают в негативном ключе 
из ТВ-шоу 
(Jag tror att majoriteten ryssar inte känner till det eller känner till det i en negativ bemärkelse 
från en TV-show) 
2019-05-29 19:11  
   
26: В России культура обвинения жертвы это историческая норма 
(I Ryssland är kulturen av att skuldbelägga offer en historisk norm) 
2019-05-29 18:58  
   
27: Никак (Inte alls) 
2019-05-29 18:12  
   
28: Негативно. Многие считают, что со стороны поделившихся историями это было 
рекламной акцией, желанием пропиарить себя на весь мир. 
(Negativt. Många tycker att de som delade med sig av historier, att det från deras sida var ett 
slags reklamkampanj, ett sätt att marknadsföra sig själv för hela världen) 
2019-05-29 18:00  
   
29: положительно, поскольку новостям в сми никто не верит, а основную информацию 
люди получают из интернета. освещение в сми дало толчок для продвижения идей 
феминизма в россии 
(Positivt, eftersom ingen tror på nyheterna i massmedier, och människor i huvudsak hämtar 
information från internet. Belysningen i massmedier satte fart på feminismens idéer i 
Ryssland.) 
2019-05-29 17:42  
   
30: Мало повлияло. Вряд ли вообще как-то повлияло. Кто понимал, что это и зачем, и 
так понимал. Те, кто считали, что все это бред, так и продолжают считать. 
(Det påverkade knappt. Frågan är om det påverkade något över huvud taget. Den som förstod 
vad detta var och varför, den förstod ändå. De som tyckte att allt detta var dumheter fortsätter 
tycka det.) 
2019-05-29 17:33  
   
31: никак (inget alls) 
2019-05-29 17:16  
   
32: Сами истории по тегу metoo - повлияли в положительную сторону. Об остальном не 
знаю  
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(Själva historierna på hashtagen metoo påverkade i positiv riktning. Vad beträffar resten vet 
jag inte.)  
2019-05-29 17:12  
   
33: не знаю (jag vet inte) 
2019-05-29 17:10  
   
34: очевидно не лучшим образом. среди россиян высока терпимость к насилию в 
отношении женщин, виктимблейминг распространен даже среди специалистов 
(психологов, психотерапевтов, врачей и пр), которые должны бы знать лучше 
(uppenbarligen inte på ett bra sätt. Bland ryssar finns en hög tolerans för våld mot kvinnor, 
victim-blaiming är utbrett till och med hos specialister (psykologer, psykoterapeuter, läkare 
och andra), som borde veta bättre) 
2019-05-29 17:07  
   
35: В негативном ключе  (I negativ bemärkelse) 
2019-05-29 17:03  
   
36: Мне кажется большая часть населения просто его не заметила. А если заметила, то 
только формате "с жиру бесятся" 
(Jag tror en stor del av befolkningen helt enkelt inte märkte något. Och om man lade märkte 
till det, i så fall i bemärkelsen ”de har det alltför bra/de är bortskämda”) 
2019-05-29 16:55   
   
37: Не знаю (Jag vet inte) 
2019-05-29 16:44 
 
Fråga 5: Какое место, по-Вашему, заняло Metoo в социальных сетях в России? 
(Vilken plats har Metoo tagit i sociala medier?) 
 
1: важное (viktig) 
2019-06-03 00:36  
   
2: Я читаю в основномфеминисткие паблики где освещение положительное, и не вижу 
остальных примеров (Jag läser i huvudsak feministiska sidor där belysningen är positiv, och 
har inte sett några andra exempel) 
2019-06-01 19:36  
   
3: незначительное (obetydlig) 
2019-05-31 14:30  
   
4: невысокое (liten) 
2019-05-31 10:06  
   
5: Не знаю (Jag vet inte) 
2019-05-31 00:34  
   
6: Довольно серьезное (Ganska seriös) 
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2019-05-30 18:11  
   
7: 3-4 
2019-05-30 12:58  
   
8: в фейсбуке большое, в остальных нет (På facebook stor plats, men inte på de andra) 
2019-05-30 09:10  
   
9: Не знаю  (Jag vet inte) 
2019-05-30 08:26  
   
10: достаточно важное, ссылаются в гендерных вопросах на него регулярно (как в 
отрицательном, так и положительном ключе) (ganska viktig, man hänvisar till det 
regelbundet i genusfrågor (både i såväl positiv som negativ bemärkelse))  
2019-05-30 08:02  
   
11: не могу сказать. Не заметила вообще, кроме фейсбука, в основном в группах 
феминисткой направленности 
(det kan jag inte säga. Jag har över huvud taget inte märkt det, annat än på facebook, i 
huvudsak i femnistiskt orienterade grupper) 
2019-05-30 07:17  
   
12: Ограниченное фейсбуком (Begränsat till facebook)  
2019-05-30 02:13  
   
13: так как я бываю только в определенном сегменте фейсбука, то там большое место 
(eftersom jag bara rör mig inom ett begränsat segment av facebook, tog det där stor plats) 
2019-05-29 22:04  
   
14: Относительно заметное. (Relativt märkbar.) 
2019-05-29 21:37  
   
15: В фейсбуке было много, в остальных прошло незаметно (På facebook var det mycket, 
på övriga gick den obemärkt förbi) 
2019-05-29 20:54  
   
16: В пятерке топ, но не на первом месте (I topp fem, men inte på första plats) 
2019-05-29 20:51  
   
17: Не понятен вопрос (Förstår inte frågan) 
2019-05-29 20:03  
   
18: Значительное - в про-феминистки направленных. В прочих - в качестве скандальной 
новости. (Betydlig – i pro-feministiskt orienterade kretsar. I övriga – i egenskap av skandal-
nyhet.) 
2019-05-29 20:00  
   
19: Не центральное (inte central) 
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2019-05-29 19:45  
   
20: Заметное (Märkbar)  
2019-05-29 19:44  
   
21: какое-то (någon plats)  
2019-05-29 19:36  
   
22: Довольно заметное  (Ganska märkbar) 
2019-05-29 19:25  
   
23: довольно громко прозвучало (det blev ganska omtalat) 
2019-05-29 19:21  
   
24: присутствует (närvarande) 
2019-05-29 19:20  
   
25: очень небольшое, из людей, кого я знаю лично, написала только одна, я сама 
написала, но так и не решилась опубликовать (mycket liten, av folk som jag känner 
personligen, skrev bara en enda, jag skrev själv, men tog aldrig steget att lägga ut det) 
2019-05-29 19:11  
   
26: Facebook был главной площадкой движения. Что происходило в российских сетях я 
не знаю (Facebook var huvudplattform för rörelsen. Vad som hände på ryska sajter vet jag 
inte) 
2019-05-29 18:58  
   
27: Никакое (Ingen) 
2019-05-29 18:12  
   
28: 8 из 10, то есть в самом конце по важности. (8 av 10, alltså lägst i betydelse) 
2019-05-29 18:00  
   
29: одно из первых  (en av de främsta) 
2019-05-29 17:42  
   
30: Никакого особенного места, поговорили и забыли. А те, кто продолжают говорить, 
выглядят довольно маргинально. Что ужасно, конечно. (Ingen speciell plats, man pratade 
ett tag och glömde sedan bort det. De som fortsätter tala om det, utgör en ganska marginell 
grupp. Vilket är hemskt, såklart) 
2019-05-29 17:33  
   
31: 8 
2019-05-29 17:16  
   
32: Одно из первых на тот момент (En av de främsta vid den tidpunkten) 
2019-05-29 17:12  
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33: в FB было довольно бурное обсуждение, ТГ я тогда еще не читалачитала (på 
facebook var en ganska stormig diskussion, TG hade jag då ännu inte börjat läsa) 
2019-05-29 17:10  
   
34: затрудняюсь ответить (svårt att säga)  
2019-05-29 17:07  
   
35: Никакого, Вконтакте я бы и не заметила его (Ingen, på Vkontakte) märkte jag den 
nästan inte alls 
2019-05-29 17:03  
   
36: Сложно сказать. Это очень зависит от возраста читающего соцсети. Возрастная 
группа от 20 до 30 была вовлечена сильно (судя по моей ленте) (Svårt att säga. Det beror 
väldigt mycket på åldern på den som läser sociala medier. Åldersgruppen 20 till 30 var starkt 
involverad (av min feed att döma)) 
2019-05-29 16:55  
   
37: Очень важное (Mycket viktig) 
2019-05-29 16:44 
 
Fråga 6: Существует ли на Ваш взгляд сопротивление/противостояние или 
негативное отношение в российском обществе по отношению к движению Metoo? 
(Existerar det enligt din åsikt ett motstånd eller en negativ inställning till Metoo-
rörelsen i det Ryska samhället?) 
 
1: да, со стороны мужчин и части женщин (Ja, från männens sida och från en del av 
kvinnornas) 
2019-06-03 00:36  
   
2: Да, существует. Это воспринимается как опасный бунт если происходит в России (Ja, 
det finns det. Detta upfattas som ett farligt uppror om det skulle ske i Ryssland) 
2019-06-01 19:36  
   
3: да (ja) 
2019-05-31 14:30  
   
4: нет, это просто не имеет значения –(nej, det har ingen betydelse helt enkelt) 
2019-05-31 10:06  
   
5: Конечно, да, часть людей относится негативно (Självklart, ja, en del människor 
förhåller sig negativt) 
2019-05-31 00:34  
   
6: Не особо. (Inte speciellt.) 
2019-05-30 18:11  
   
7: да (ja) 
2019-05-30 12:58  
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8: существует. ТИпа - грязное белье доставать (det finns. Av typen ”De tvättar sin 
smutsiga byk offentligt”) 
2019-05-30 09:10  
   
9: Ничего об этом не знаю (Det vet jag ingenting om) 
2019-05-30 08:26  
   
9: да, огромное (ja, enormt) 
2019-05-30 08:02  
   
10: да существует. Коллеги и знакомые (не друзья, просто занкомые в силу 
обстоятельств) негативно высказываются, обвиняют жертв, называт заказом 
заинтересованных лиц, ерундой на которую отвлекают от реальны проблем. (ja det 
existerar. Kollegor och bekanta (inte vänner, bara bekanta på grund av omständigheter) uttalar 
sig negativt, skuldbelägger offren, de kallar det ett beställningsverk av personer som har ett 
intresse av det, strunt som avleder från verkliga problem.)  
2019-05-30 07:17  
   
11: Да  (Ja) 
2019-05-30 02:13  
   
12: думаю, что если бы люди были в курсе, то да, было бы большое сопротивление и 
негатив (jag tror att om folk hade varit insatta, hade det funnits ett stort motstånd och 
negativism) 
2019-05-29 22:04  
   
13: У многих существует установка типа: "ты сама виновата". То есть отношение часто 
безразлично-негативное  
(Många har en ståndpunkt av typen ”du får skylla dig själv”. Alltså finns det ofta en 
likgiltig/negativ anknnytning) 
2019-05-29 21:37  
   
14: Да, существует  (Ja, det finns det) 
2019-05-29 20:54  
   
15: Все три параметра (Alla tre parametrar) 
2019-05-29 20:51  
   
16: Да, достаточно сильное сопротивление, судя по некоторым высказываниям 
публичных людей такие вещи нельзя рассказывать, выносить на публику и тд.. (Ja, ett 
ganska starkt motstånd, av några uttalanden av offentliga personer att döma ska man inte prata 
om sådana saker högt, inte lämna ut det för allmänheten osv…) 
2019-05-29 20:03  
   
17: Да, Metoo осуждают, считая, что личные проблемы афишировать неприлично. (Ja, 
man dömer Metoo och tycker att man inte ska skylta med personliga problem)  
2019-05-29 20:00  
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18: Отношение скорее пренебрежительное (Inställningen är snarare föraktfull) 
2019-05-29 19:45  
   
20: Да, у некоторых (Ja, bland vissa) 
2019-05-29 19:44  
   
21: да, конечно  (ja, självklart) 
2019-05-29 19:36  
   
22: Да  (Ja) 
2019-05-29 19:25  
   
23: Безусловно, существует (Naturligtvis finns det) 
2019-05-29 19:21  
   
24: отчасти да (delvis ja) 
2019-05-29 19:20  
   
25: существует негативное отношение, постоянно слышу "а что они раньше молчали" 
(det finns en negativ inställning, jag hör ständigt ”varför höll de tyst tidigare”) 
2019-05-29 19:11  
   
26: Думаю что есть негативное отношение (Jag tror att det finns en negativ inställning) 
2019-05-29 18:58  
   
27: Да (Ja) 
2019-05-29 18:12  
   
28: Ещё какое. По мнению большинства, не стоило выпячивать подобные проблемы на 
всеобщее обозрение. (Och vilken sådan sen. Enligt de flesta ska man inte lägga fram sådana 
problem för allmän beskådan) 
2019-05-29 18:00  
   
29: да, существует (ja, det existerar) 
2019-05-29 17:42  
   
30: Да, существует. Негативное отношение - точно. Сопротивление - вряд ли. Людям с 
негативным отношением просто некому сопротивляться и противостоять, да и зачем, у 
них все ок. Всем фигурантам, какие были (Слуцкий, Колпаков и т.д.), все сошло с рук. 
(Ja, det existerar. En negativ inställning – absolut. Ett motstånd – knappast. Folk med en 
negativ inställning har helt enkelt ingen att göra motstånd emot och stå i motstättning till, och 
varför skulle de göra det, för dem är ju allt ok. Alla anklagade (Slutsky, Kolpakov osv) kom 
undan.)  
2019-05-29 17:33  
   
31: да (ja) 
2019-05-29 17:16  
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32: Я видел иронические-пренебрежительные отклики. Но они не преобладали  (Jag såg 
ironiskt hånfulla reaktioner. Men de dominerade inte) 
2019-05-29 17:12  
   
33: не знаю, как думает "общество" про metoo, скорее всего оно не отделяет его от 
остальных феминистких активностей и настроено больше негативно, чем наоборот. 
Про metoo больше говорят в контексте Харви Вайнштейна и представлений о том, что 
актрисы "сами давали, а чего тогда они хотели" (Jag vet inte, vad ”samhället” anser om 
metoo, snarare urskiljer man det inte från övrig feministisk aktivism och är snarare negativt 
inställd än tvärtom. Man talar om för det mesta om metoo i kontexten Harvey Weinsten och 
med föreställningen om att skådespelerskorna ”hade erbjudit sig själva, så vad hade de 
förväntat sig”) 
2019-05-29 17:10  
   
34: безусловно. так же как движение #янебоюсьсказать metoo всколыхнуло российское 
общество и обнажило серьезные проблемы, о которых раньше было не принято 
говорить вслух (naturligtvis. på samma sätt som rörelsen #янебоюсьсказать skakade metoo 
om det ryska samhället och blottade seriösa problem, om vilka det tidigare inte var brukligt att 
tala högt.) 
2019-05-29 17:07  
   
35: есть, связано с давними традициями обвинения женщин вообще во всем (det finns, 
det hänger samman med den gamla traditionen att skuldbelägga kvinnorna i överlag för allt.) 
2019-05-29 17:03  
   
36: Существует. Это не совсем "приличная тема" с точки зрения многих 
(Det existerar. Det är inte riktigt ett ”anständigt tema” enligt mångas synvinkel) 
2019-05-29 16:55  
   
37: Да (Ja) 
2019-05-29 16:44 
 
Fråga 7: Воспринимается ли движение Metoo в российском обществе как 
исключительно западное, чуждое россиянам, движение или оно также актуально 
для России? 
(Upplevs Metoo i det Ryska samhället som en uteslutande västlig rörelse, främmande 
för ryssar, eller är den aktuell för Ryssland?) 
 
1: конечно актуально (självklart aktuell!) 
2019-06-03 00:36  
   
2: Конечно актуально! Актуально везде. (Självklart aktuell! Den är aktuell överallt.)  
2019-06-01 19:36  
   
3: да, воспринимается как чуждое (ja, den uppfattas som främmande) 
2019-05-31 14:30  
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4: женщины в России имеют равные права, поэтому повестка metoo неактуальна 
(kvinnor i Ryssland har lika rättigheter, därför är Metoos agenda inte aktuell) 
2019-05-31 10:06  
   
5: Нет, не воспринимается. Актуально для России (Nej, så uppfattas den inte. Den är 
aktuell för Ryssland)  
2019-05-31 00:34  
   
6: Кажется, вы не в курсе, что Metoo возникло в Украине, называлось 
#ЯНеБоюсьСказати. Через две недели перекинулось на русскоязычное пространство 
под названием #ЯНеБоюсьСказать. Через год добралось до англоязычного 
пространства под названием #MeToo. 
(Det verkar som du inte är så insatt, Metoo uppstod i Ukraina, då kallad #ЯНеБоюсьСказати. 
Efter två veckor spred det sig till den ryskrpråkiga sfären under namnet #ЯНеБоюсьСказать. 
Efter ett år kom det till den engelskspråkiga sfären under namnet #MeToo.) 
2019-05-30 18:11  
   
7: большинству чуждо, пострадавшим актуально (främmande för majoriteten, aktuell för 
offren)  
2019-05-30 12:58  
   
8: воспринимается (så uppfattas den) 
2019-05-30 09:10  
   
9: Не знаю (Jag vet inte) 
2019-05-30 08:26  
   
10: в целом да (i helhet ja) 
2019-05-30 08:02  
   
11: Я считаю, что актуально для России. Однако в моем окружении (в основном 30- 50 
лет) считают, что это "западная мода".  (Jag tycker att den är aktuell för Ryssland. Däremot 
tycker man i min umgängeskrets (i huvudsak 30-50 år) att det är en ”fluga från väst”.) 
2019-05-30 07:17  
   
12: Да (Ja) 
2019-05-30 02:13  
   
13: Для России актуально, но многие из тех, кто что-то слышал, воспринимают как 
"вторжение запада" (Den är aktuell för Ryssland, men många av de som hört om det tolkar 
det som ett ”intrång från väst”) 
2019-05-29 22:04  
   
14: Скорее да.  (Snarare, ja.)  
2019-05-29 21:37  
   
15: Конечно же да. (Ja, självklart.) 
2019-05-29 20:54  
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16: Мужчинам да, женщины особенно профем понимают как свое  (Ja, vad gäller 
männen, kvinnor som oftast är profem tolkar den som sin egen) 
2019-05-29 20:51  
   
17: Актульно, конечно! (Aktuell, såklart!) 
2019-05-29 20:03  
   
18: Как западное, чуждое. (Som västlig och främmande.) 
2019-05-29 20:00  
   
19: Актуально (Aktuell) 
2019-05-29 19:45  
   
20: Нет, не воспринимается так (Nej, så uppfattas den inte) 
2019-05-29 19:44  
   
21: не могу сказать (det kan jag inte säga) 
2019-05-29 19:36  
   
22: Да. Даже в отношении Запада оно представляется делом отдельных выскочек, 
которые хотят пиара. (Ja. Till och med vad beträffar Väst framställs det som enstaka 
personers önskan att göra sig märkvärdiga och som vill ha PR. ) 
2019-05-29 19:25  
   
23: Мужчинами воспринимается, женщинами нет (Så uppfattar männen det, inte 
kvinnorna) 
2019-05-29 19:21  
   
24: актуально (aktuell) 
2019-05-29 19:20  
   
25: оно, скорее, воспринимается не западным, а неважным ("ну, подумаешь, 
потрогали") (den uppfattas snarare inte som västlig, utan som oviktig (”jaha, någon rörde 
någon lite, och?”)) 
2019-05-29 19:11  
   
26: Ну в России был другой хэштег #янебоюсьсказать. Возможно не у всех в сознании, 
что это одно и то же движение (I Ryssland fanns en annan hashtag, #янебоюсьсказать. 
Alla kanske inte är medvetna om att detta är en och samma rörelse) 
2019-05-29 18:58  
   
27: Да  (Ja) 
2019-05-29 18:12  
   
28: Для России актуально, как никогда, но к сожалению не воспринимается должным 
образом. (Den är aktuell för Ryssland, mer än någonsin, men tyvärr mottas den inte som den 
borde). 
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2019-05-29 18:00  
   
29: Оно невероятно актуально для России, что не мешает части людей воспринимать 
его как прозападное и чуждое  (Den är otroligt aktuell för Ryssland, något som inte hindrar 
att en del av folket uppfattar den som pro-västlig och främmande.) 
2019-05-29 17:42  
   
30: Мне кажется, только малая часть общества считает, что это актуальная для России 
проблема. Большинство вообще об этом не думает. (Det verkar som att det endast är en 
liten del av samhället som tycker att det är ett aktuellt problem för Ryssland. De flesta tänker 
inte på det över huvud taget.) 
2019-05-29 17:33  
   
31: актуально (aktuell) 
2019-05-29 17:16  
   
32: Актуально (Aktuell) 
2019-05-29 17:12  
   
33: это зависит от социального круга. для России актуально у, условно говоря, 
пользователей FB (det beror på social tillhörighet. För Ryssland är den aktuell hos användare 
av FB, så att säga) 
2019-05-29 17:10  
   
34: да, в отличие от #янебоюсьсказать (ja, till skillnad från #янебоюсьсказать) 
2019-05-29 17:07  
   
35: Как чуждое, к сожалению (Som främmande, tyvärr) 
2019-05-29 17:03  
   
36: Мне кажется да. #янебоюсьсказать было более локальным. (Ja, så verkar det för mig. 
#янебоюсьсказать var mer lokal.) 
2019-05-29 16:55  
   
37: Есть разные мнения (Detta finns olika åsikter om) 
2019-05-29 16:44 
 
Fråga 8: Как отозвалось российское общество на движение Metoo? (Hur reagerade 
det ryska samhället på Metoo?) 
 
1: рассказало свои истории (man berättade sin historia) 
2019-06-03 00:36  
   
2: Российское общество не хочет соглашаться что это движение важное и нужное  (Det 
ryska samhället vill inte erkänna att rörelsen är viktig och nödvändig) 
2019-06-01 19:36  
   



   63 (72) 
 
   
 
 
3: в большей степени вяло, за исключением тематических фем-каналов (stort sett lojt, 
med undtantag för tematiska fem-kanaler) 
2019-05-31 14:30  
   
4: без интереса (utan intresse) 
2019-05-31 10:06  
   
5: Участвовали в нем. В целом с пониманием (Man deltog i rörelsen. På det stora hela med 
förståelse) 
2019-05-31 00:34  
   
6: Активно. (Aktivt.) 
2019-05-30 18:11  
   
7: в основном негативно (i huvudsak negativt) 
2019-05-30 12:58  
   
8: никак (inte alls) 
2019-05-30 09:10  
   
9: Не знаю  (Jag vet inte) 
2019-05-30 08:26  
   
10: обвинением российских феминисток во всех мыслимых и немыслимых бедах 
(genom att skuldbelägga ryska feminister för alla tänkbara och otänkbara saker) 
2019-05-30 08:02  
   
11: не могу сказать по общество. не знаю (jag kan inte uttala mig om samhället, jag vet 
inte) 
2019-05-30 07:17  
   
12: С презрением (Med förakt) 
2019-05-30 02:13  
   
13: поговорили и забыли (man talade om det en stund och glömde bort det) 
2019-05-29 22:04  
   
14: Реакция общества в целом была незначительна (Samhällets reaktion var på det stora 
hela obetydlig) 
2019-05-29 21:37  
   
15: Как обычно. Либералы поддержали, ватники противостояли (Som vanligt. 
Liberalerna stödde det, vatnikis (slang för patriot) var emot det) 
2019-05-29 20:54  
   
16: В целом позитивно (På det stora hela positivt) 
2019-05-29 20:51  
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17: Хотя бы озвучили эту проблему, лучше чем ничего... (Man gav röst åt problemet, 
bättre än ingenting…) 
2019-05-29 20:03  
   
18: Скептически. Metoo высмеивалось. (Skeptiskt. Metoo skrattades ut.) 
2019-05-29 20:00  
   
19: Постарались не заметить, за исключением профильных психологических и фем 
пабликов (Man ansträngde sig för att slippa se det, med undantag för profilierade och fem-
sidor (feministiska sidor)) 
2019-05-29 19:45  
   
20: Обсуждениями  (Med diskussioner) 
2019-05-29 19:44  
   
21: по-разному (på olika sätt) 
2019-05-29 19:36  
   
22: Презрительно, враждебно. Феминистки поддержали, разумеется (Föraktfullt, 
fientligt. Feministerna stödde det, såklart) 
2019-05-29 19:25  
   
23: довольно слабо (Ganska svagt) 
2019-05-29 19:21  
   
24: по-разному (Olika)  
2019-05-29 19:20  
   
25: никак (Inte alls) 
2019-05-29 19:11  
   
26: Противоречиво (Motstridigt) 
2019-05-29 18:58  
   
27: Никак (Inte alls) 
2019-05-29 18:12  
   
28: За исключением феминистких групп: с шутками над рассказчицами. (Med undantag 
för feministiska grupper: med skämt om berätterskorna.) 
2019-05-29 18:00   
   
29: Феменисткая повестка активнее начала обсуждаться в соцсетях, у многих появилось 
мнение по этому вопросу. (Den feminstiska agendan började aktivt diskuteras på sociala 
medier, många fick en åsikt i denna fråga.) 
2019-05-29 17:42  
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30: Общество в целом никак. Но, хочется верить, что хоть кто-то задумался о том, что 
проблема есть. (Samhället i sin helhet – inte alls. Men jag vill tro att en och annan började 
fundera över att problemet existerar) 
2019-05-29 17:33  
   
31: практически не заметило (Det lade praktiskt taget inte märke till det) 
2019-05-29 17:16  
   
32: Остро, с интересом (Skarpt, med intresse) 
2019-05-29 17:12  
   
33: опять-таки, зависит от социального слоя. Для широких масс – никак (Återigen, det 
beror på socialt skikt. Den breda massan – inte alls.) 
2019-05-29 17:10  
   
34: в высшей степени негативно (I högsta grad negativt) 
2019-05-29 17:07  
   
35: никак (inte alls) 
2019-05-29 17:03  
   
36: По-моему, никак в большинстве случаев :( (Enligt mig, inte alls i de flesta fall ☹) 
2019-05-29 16:55  
   
37: У некоторых мужчин открылись глаза  (Det öppnade ögonen på några män) 
2019-05-29 16:44 
 
Fråga 9: Как Вы оцениваете значение движений #янебоюсьсказать, 
#этонеповодубить и протестов против Слуцкого в России? 
 
1: очень важное (mycket viktig) 
2019-06-03 00:36  
   
2: Я не боюсь сказать изменило новостную повестку надолго. Но к сожалению, 
движения быстро потеряли освещение в сми 
(#янебоюсьсказать ändrade nyhetsagendan för en lång tid. Men tyvärr förlorade rörelsen 
snabbt bevakning i massmedier) 
2019-06-01 19:36  
   
3: это очень важно, хоть пока и не имеет большого отклика (det är mycket viktigt, fastän 
det ännu inte fått någon stor respons.) 
2019-05-31 14:30  
   
4: не вижу причин для протестов, если люди хотят сказать - пусть говорят, это не 
запрещено (jag ser ingen anledning för protester, om folk vill säga något, låt dem tala, det är 
inte förbjudet) 
2019-05-31 10:06  
   



   66 (72) 
 
   
 
 
5: Позитивно (Positivt) 
2019-05-31 00:34  
   
6: Впервые слышу про Слуцкого. (Det är första gången jag hör om Slutsky) 
2019-05-30 18:11  
   
7: положительно (Positivt) 
2019-05-30 12:58  
   
8: ничего не изменилось (det har inte ändrat någonting) 
2019-05-30 09:10  
   
9: Как повод для исповеди в соцсетях и обсуждения на дваче и в сексистских пабликах 
(Som förevändning för bekännelser på sociala medier och diskussioner på dvache (ett forum) 
och sexistiska grupper) 
2019-05-30 08:26  
   
10: Для меня очень важно, в целом ситуацию это, увы, не меняет - тот же слуцкий на 
месте, не стал нерукопожатным 
(För mig är det mycket viktigt, i helhet har situationen ack och ve inte förändrats – Slutsky 
sitter ju på sin plats, och har inte blivit persona non grata.) 
2019-05-30 08:02  
   
11: Это очень важные события, путь к гуманизации, к равным правам и снижению 
дискриминации не только для женщин, но и для других дискриминируемых групп. (Det 
är mycket viktiga händelser, vägen till humanism, till jämställdhet och minskning av 
diskriminering inte bara för kvinnor, utan för andra diskriminerade.) 
2019-05-30 07:17  
   
12: Это хорошее начало (Det är en bra början) 
2019-05-30 02:13  
   
13: даже я про "этонеповодубить" слышу впервые, про протесты против Слуцкого тоже 
(петиция была, кажется). что говорить про остальных. значение большое, но для очень 
узкой группы. (Till och med jag hör om "этонеповодубить” för första gången, om 
protesterna mot Slutsky likaså (det har visst varit någon namninsamling). Vad ska man säga 
om resten. Det har stor betydelse, men för en mycket liten grupp.) 
2019-05-29 22:04  
   
14: Имели незначительное влияние (Det hade en obetydlig påverkan) 
2019-05-29 21:37  
   
15: Поговорили и забыли. Не было реальной активности, не было доведено до суда или 
отстранения  
(Det pratades om ett tag och glömdes bort. Det fanns ingen riktig aktivitet, det ledde inte till 
någon dom eller avskedning.) 
2019-05-29 20:54  
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16: Замечательно, что об этом хотя бы заговорили (Utmärkt, att man åtminstone börjat 
prata om det) 
2019-05-29 20:51  
   
17: Очень надеюсь, что такие движения помогут сделать общество более современным, 
что колличество поддерживающих условного слуцкого уменьшится.. 
(Jag hoppas verkligen att såna rörelser hjälper att göra samhället mer modernt, att mängden 
som stödjer såna som Slutsky minskar…) 
2019-05-29 20:03  
   
18: Это значительный шаг в повышении осведомленности общества о социальных 
проблемах. 
(Det är ett betydelsefullt steg i riktning mot att öka samhällets medvetenhet om sociala 
problem.) 
2019-05-29 20:00  
   
19: Само существование этих движений очень важно, но не следует ожидать от людей 
слишком многого (Själva existensen av dessa rörelser är mycket viktig, men man nör inte 
vänta sig för mycket av folk) 
2019-05-29 19:45  
   
20: Это хорошо (Det är bra) 
2019-05-29 19:44  
   
21: никак (ingen) 
2019-05-29 19:36  
   
22: Это очень важно, что женщины высказываются и что имеют такую возможность 
(Det är mycket viktigt att kvinnor talar ut och att de har en sådan möjlighet) 
2019-05-29 19:25  
   
23: Положительно, но движение было слабое (Positiv, men rörelsen var svag) 
2019-05-29 19:21  
   
24: хорошо, что они есть (det är bra, att de finns) 
2019-05-29 19:20  
   
25: о них мало кто узнал, а сейчас и вовсе забыли (det var få som hörde talas om dem, och 
nu är de helt bortglömda) 
2019-05-29 19:11  
   
26: Это очень важно для осознания масштаба проблемы насилия в Российском 
обществе. (Det är mycket viktigt att få insikt om vidden av våldsproblematiken i det ryska 
samhället.)  
2019-05-29 18:58  
   
27: Несущественно (Oväsentligt) 
2019-05-29 18:12  
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28: Это очень важно - не молчать. Чтобы знать, что ты не одна в этом мире с такой 
проблемой. Чтобы насильники боялись общественного осуждения. (Det är mycket 
viktigt – att inte vara tyst. För att veta att du inte är ensam i denna värld med ett sådant 
probem. För att gärningsmännen ska rädas samhällets fördömande.) 
2019-05-29 18:00  
   
29: Они имеют огромное значение и знаменуют собой переход к новым моральным 
ценностям в России (De har en enorm betydelse och innebär övergången till nya moraliska 
värden i Ryssland.) 
2019-05-29 17:42  
   
30: Значение всех этих движений я оцениваю высоко, это очень важная проблема, ее 
важно проговаривать и обсуждать. Еще хотелось бы хоть каких-то результатов. 
Например, чтобы Слуцкому стало стыдно, чтоб ему руки никто не подавал больше, 
никто бы его не защищал, и он бы с позором ушел из госдумы и вообще из публичной 
политики.  
(Betydelsen av alla dessa rörelser värdesätter jag högt, det är ett mycket viktigt problem som 
är viktigt att artikulera och diskutera. Men man skulle önska några slags resultat också. Till 
exempel att Slutsky skulle skämmas, att ingen skulle räcka honom hand mer, att ingen 
försvarade honom och att han fick avgå i vanära från duman och överhuvudtaget ur den 
offentliga politiken.) 
2019-05-29 17:33  
   
31: крайне положительно (ytterst positivt) 
2019-05-29 17:16  
   
32: Высоко (Högt) 
2019-05-29 17:12  
   
33: Положительное значение, но не знаю, насколько они вышли за пределы 
определенного круга, опять-таки (Positiv betydelse, men jag vet inte hur mycket de spred 
sig utanför en viss krets, återigen) 
2019-05-29 17:10  
   
34: важные и нужные движения, значимые для общества, продвигающие гуманитарную 
повестку в России 
(Viktiga och nödvändiga rörelser, betydande för samhället, som flyttar fram den humanistiska 
agendan i Ryssland) 
2019-05-29 17:07  
   
35: к сожалению, никакого влияния на большинство граждан они не окажут (Tyvärr 
kommer de inte ha någon påverkan på majoriteten av medborgarna) 
2019-05-29 17:03  
   
36: Янебоюсьсказать было очень мощным и очень близким. Очень личным. И родным 
по языку (даже если люди писали на украинском). Мне кажется это сняло какое-то 
количество зажимов в женском обществе. Движение против Слуцкого, к сожалению, 
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было изначально в невыгодном положении - оно стало известно на ТВ, а аудитория тв 
скорее не поддерживает такие движения 
(Янебоюсьсказать var mycket kraftfull och mycket nära. Mycket personlig. Och fosterländsk 
vad gäller språket (även om folk skrev på ukrainska). Jag tror att det hade någon slags 
förlösande effekt bland kvinnorna i samhället. Kampanjen mot Slutsky var tyvärr från början i 
ett ogynnsamt läge – den blev känd genom TV och TV-publiken stödjer knappast sådana 
rörelser.) 
2019-05-29 16:55  
   
37: Нет мнения (Ingen åsikt)  
2019-05-29 16:44 
 
Fråga 10: Какое у Вас отношение к феминизму и активизму в России? 
(Vad har du för förhållande till feminism och aktivism i Ryssland?) 
 
1: положительное (positiv) 
2019-06-03 00:36  
   
2: Я феминистка, но я боюсь заниматься активизм он открыто из-за опасения сесть в 
тюрьму (Jag är feminist, men jag är rädd för att hålla på med aktivism öppet på grund av 
risken att hamna i fängelse) 
2019-06-01 19:36  
   
3: эти люди делают очень важное дело в очень тяжелых условиях, я поддерживаю их 
(dessa människor gör något mycket viktigt under mycket svåra förutsättningar och jag stödjer 
dem) 
2019-05-31 14:30  
   
4: это похоже на бессмысленную гей повестку, обычное желание раздуть из мухи слона 
и получить грант (det liknar den meningslösa gay-agendan, som oftast vill göra en höna av 
en fjäder och få medel) 
2019-05-31 10:06  
   
5: Позитивное (Positiv) 
2019-05-31 00:34  
   
6: Положительное. (Positiv) 
2019-05-30 18:11  
   
7: положительное (positiv) 
2019-05-30 12:58  
   
8: я феминистка (jag är feminist) 
2019-05-30 09:10  
   
9: Положительное, если это не terf (Positiv, så länge det inte är terf) 
2019-05-30 08:26  
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10: Положительное, принимаю участие по мере сил и возможностей – (Positiv, jag deltar 
i mån av kraft och möjlighet) 
2019-05-30 08:02  
   
11: В меору своих сил пропагандирую идеи феминизма в ближнем круге, для дочери и 
ее друзей. С большим уважением и признанием отношусь к активистам, к активным 
феминисткам. Они создают историю.  
(Jag propagerar efter förmåga feminismens idéer i min närmaste krets, för dottern och hennes 
vänner. Jag förhåller mig till aktivister och aktiva feminister med stor respekt och stort 
erkännande. De gör historia) 
 
2019-05-30 07:17  
   
12: Ок (Ok) 
2019-05-30 02:13  
   
13: положительное (positiv) 
2019-05-29 22:04  
   
14: Скорее положительное. Не разделяю наиболее радикальные позиции, но понимаю 
необходимость движения а целом. 
(Snarare positiv. Jag delar inte de mest radikala positionerna, men förstår rörelsens 
nödvändighet i dess helhet.) 
2019-05-29 21:37  
   
15: Двоякое. Радфем у нас такой, что вызывает желание заткнуть уши и закрыть глаза. 
С таким феминизмом можно не переживать за сохранность патриархальных традиций. 
Активистки как будто специально ведут себя не последовательно, вызывающе не по 
делу и говорят глупости. Никаких реальных действий не предпринимаются, сплошной 
самопиар. (Dubbelt. Radfem (radikalfeminismen) hos oss är sådan, att den framkallar en 
önskan att hålla för öronen och blunda. Med en sådan feminism behöver man inte oroa sig för 
de patriarkala traditionernas fortlevnad. Aktivisterna beter sig som om med flit inkonsekvent, 
håller sig inte till saken på ett provocerande sätt och säger dumheter. Inga som helst reella 
gärningar företar man sig, det är fullkomlig själv-PR.) 
2019-05-29 20:54  
   
16: Я феминистка (Jag är feminist) 
2019-05-29 20:51  
   
17: Хорошее (Bra) 
2019-05-29 20:03  
   
18: Положительное (Positiv) 
2019-05-29 20:00  
   
19: Резко положительное, за исключением радикальных форм (Skarpt positiv, med 
undantag för de radikala formerna) 
2019-05-29 19:45  
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20: В целом хорошее, но многое зависит от персон. Кто только не называет себя 
феминистками... (I dess helhet bra, men mycket beror på personenerna. Det är så många som 
kallar sig feminister…) 
2019-05-29 19:44  
   
21: отношусь (jag förhåller mig) 
2019-05-29 19:36  
   
22: Я феминистка, хотя и не активистка. Активистками восхищаюсь – (Jag är feminist 
men inte aktivist. Jag beundrar aktivisterna) 
2019-05-29 19:25  
   
23: Спокойное (Lugnt) 
2019-05-29 19:21  
   
24: зависит от конструктивности конкретных действий и высказываний (det beror på hur 
konstruktiva de konkreta handlingarna och uttalandena är) 
2019-05-29 19:20  
   
25: я радикальная феминистка, об этом знают все мои знакомые, много обсуждаю это с 
друзьями. В ином активизме пока не участвую. 
(jag är radikal feminist, det vet alla mina bekanta om, jag diskuterar detta mycket med mina 
vänner. Än så länge deltar jag inte i någon annan aktivism.) 
2019-05-29 19:11  
   
26: Это очень важно. Жаль, что оно очень разрозненное и часто внутренние 
разногласия мешают делать общее дело  
(Det är mycket viktigt. Det är synd att den är så splittrad och att inre motsättningar ofta 
hindrar från att göra den gemensamma saken) 
2019-05-29 18:58  
   
27: Положительное (Positiv) 
2019-05-29 18:12  
   
28: Поддерживаю и считаю крайне необходимыми для всех сознательный людей. (Jag 
stödjer den och anser den ytterst nödvändig för alla medvetna människor) 
2019-05-29 18:00  
   
29: Очень положительное. (Mycket positiv.)  
2019-05-29 17:42  
   
30: Жить в 21 веке и не быть феминисткой/феминистом невозможно. Многим удается и 
это отвратительно.  
(Att leva i det 21:a århundrandet och inte vara feminist är omöjligt. Många lyckas med det 
och det är vidrigt.)  
2019-05-29 17:33  
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31: положительно, но активисткой не являюсь (Positivt, men jag är inte aktivist) 
2019-05-29 17:16  
   
32: Хорошее, если этим занимаются неагрессивные и умные люди 
(Bra, så länge det är icke-aggressiva och kloka människor som sysslar med det) 
2019-05-29 17:12  
   
33: положительное (positiv) 
2019-05-29 17:10  
   
34: я феминистка (jag är feminist) 
2019-05-29 17:07  
   
35: Скорее позитивное, так как существует традиция осуждать женщин за все  (Snarare 
positiv, eftersom det finns en tradition av att skylla på kvinnorna för allt) 
2019-05-29 17:03  
   
36: Спокойные. Я лично считаю что феминизм очень выгодная для общества стратегия 
сейчас и удивляюсь, когда люди требуют возврата в патриархат. Я знакома с 
активистами движения в России, но не могу сказать что я во всём их могу поддержать 
(Lugnt. Personligen tycker jag att feminism är en mycket fördelaktig strategi för samhället nu 
och förvånas, då folk fordrar en återgång till patriarkatet. Jag är bekant med rörelsens 
aktivister i Ryssland, men kan inte säga att jag kan stödja dem i allt) 
2019-05-29 16:55  
   
27: Поддерживаю (Jag stödjer det) 
2019-05-29 16:44 
 
 
 
 
 
 
 
 


