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Sammanfattning 

Kvinnor och feminister har i årtionden kämpat för sina rättigheter genom olika 

kvinnorörelser. År 2017 föddes en ny feministisk rörelse som spred sig med en helt ny 

fart och bredd vid namn #Metoo. I och med den moderna tekniken har sociala medier 

blivit ett nytt forum för feminister och feminismen att sprida sina budskap på ett snabbt 

och utspritt sätt. Symbolen # följt av ett tematiserat uttryck har gjort det möjligt för 

kvinnor runt om i hela världen att dela sina personliga erfarenheter av sexuellt 

ofredande online. Det finns mycket forskning kring #Metoo rörelsen och dess betydelse, 

och även en viss del kritik. Bland annat inom feministiska institutioner och samhälls- 

och psykologiska institutioner. Denna uppsats ämnar till att ge en inblick i hur kvinnor i 

Sverige reflekterar kring sexuellt ofredande efter att #Metoo rörelsen slog igenom. 

Uppsatsen utgår ifrån fem stycken semi-strukturerade intervjuer med olika kvinnor där 

de berättar om sina tankar och erfarenheter kring sexuellt ofredande och #Metoo´s 

betydelse. Jag har använt mig av en konventionell innehållsanalys i syfte att få en 

inblick i deras världsbild om hur digitala feministiska rörelser som #Metoo kan komma 

att ha för betydelse enligt mina intervjupersoner. Uppsatsen utgår från ett 

socialpsykologiskt perspektiv där det kvalitativa insamlade materialet har analyserats 

och jämförts med den tidigare forskningen. Det teoretiska ramverk som användes vid 

analysen är Blumers teori om symbolisk interaktionism, Jenkins teori om 

the individual order som jag koppar till Goffmans teori om stigma, samt Jenkins teori 

om the institutional order som kan kopplas till Millets teori om Patriarkatet, samt 

Collins teori om interaktions ritualer och emotionell energi. Mina frågeställningar var: 

”hur reflekterar kvinnor i Sverige kring sexuellt ofredande efter #Metoo? samt ”vilken 

betydelse kan #Metoo rörelsen ha för kvinnor i Sverige?”. Resultatet jag kom fram till 

visade på att #Metoo rörelsen har påverkat samtliga av intervjupersonernas syn på 

sexuellt ofredande. Intervjupersonerna ansåg att #Metoo rörelsen har bidragit till att 

kvinnorna fått ett uppvaknande där de insett hur många kvinnor som faktiskt blir/har 

blivit utsatta för sexuellt ofredande, något som de tidigare inte insett i samma 

bemärkelse. Tre av de fem intervjupersonerna menar att #Metoo rörelsen även bidragit 

till att de börjat reflektera över vad som faktiskt är okej och inte när det kommer till vad 

en man får utsätta en kvinna för och menar att de efter #Metoo är mer uppmärksamma 



 

för hur män beter sig. Samtliga av intervjupersonerna anser även att feministiska 

rörelser som #Metoo kan bidra till att minska känslan av stigmatisering hos de kvinnor 

som utsatts för sexuellt ofredande, samt att det kan skapa en känsla av gemenskap 

kvinnorna i mellan att dela med sig av sina erfarenheter.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Att kvinnorörelser runt om i världen under årtionden har kämpat för att lyfta fram frågor på 

ett politiskt plan kring ojämlikhet mellan könen, kvinnomisshandel och sexualiserat våld mot 

kvinnor är ingen nyhet. Det är tack vare feminister och kvinnorörelsen som kvinnor har fått 

större utrymme och rättigheter i samhället (Thomsson, 2000). Dock är vi år 2019 fortfarande 

långt ifrån att ha en jämställd värld. Västvärlden och länder som USA och Sverige är inget 

undantag då vi kan se att många kvinnor fortfarande blir utsatta för sexuella trakasserier och 

sexuellt våld dagligen. Till exempel visar en ny undersökning som gjorts i USA att ungefär 

hälften av alla kvinnor i landet på något sätt har erfarit oönskade och/eller olämpliga sexuella 

närmanden från män (Reshma & Phil, 2019). I rapporten “På tal om kvinnor och män, 

Lathund om jämställdhet” (2018) kan man läsa att i Sverige har var tionde kvinna under 30 år 

utsatts för sexuella trakasserier på jobbet någon gång under det senaste året. Man kan se att en 

oro för att utsättas för våld vid utevistelse, och att man på grund av denna oro väljer att gå en 

annan väg, ligger på 10 procent bland män jämfört med kvinnor som ligger på runt 40 procent 

(Statistiska centralbyrån, 2018).   

  

Under 2017 skedde en ny våg av uppror bland feminister och en ny kvinnorörelse tog form. 

Det började skrivas mycket om erfarenheter av ojämställdhet mellan könen, sexuella 

trakasserier och övergrepp. Dessa ämnen blev heta då rörelsen #MeToo slog igenom världen 

över när kvinnor inom underhållning, media och offentliga institutioner började komma ut 

med berättelser om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av män inom samma 

bransch. Det var när skådespelerskan Alyssa Milano berättade för tidningarna New York 

Times och New Yorker om hennes erfarenheter av sexuella övergrepp som hon utsatts för av 

filmproducenten Harvey Weinstein som #MeToo slog igenom stort i Västvärlden 

(Wildman,2019). Dock tåls det att nämnas att uttrycket myntades redan år 2006 

av Tarana Burke som först började använda uttrycket ”MeToo” i hennes arbete med utsatta 

svarta kvinnor och flickor i New York som erfarit sexuella övergrepp (Wildman,2019). 

Spridningen av #Metoo har varit så kraftfull att det känts igen av Australiens Macquarie 
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Dictionary som ”ordet” 2018, där det är listat som ett substantiv, ett adjektiv och ett verb. 

Man kan bli ”Me Too-ad” vilket betyder att anklagas för sexuellt trakasserier (McCall,2019). 

Det kan ses som en triumf att rörelsen slagit igenom så stort och att så många kvinnor världen 

över har börjat tagit upp kampen. Man läser och hör om kvinnors erfarenheter och hur 

kvinnorörelser över hela världen kämpar för kvinnors rättigheter. Enligt den nya svenska 

lagen som trädde i kraft 1 juli 2018 så menar man att en person har blivit utsatt för sexuellt 

ofredande när någon mot ens vilja har berört en sexuellt, eller mot ens vilja fått en att 

medverka i någon form av sexuell handling, som inte innefattar sexuellt tvång eller våldtäkt. 

Även blottning och liknande handlingar som är ägnat att väcka anstöt räknas som sexuellt 

ofredande (Polismyndigheten, 2019). När jag i min uppsats pratar om sexuellt ofredande så 

kommer jag att använda mig av denna definition, men jag kommer även att innefatta våldtäkt, 

sexuellt tvång samt sexuellt språk verbalt och online.  

  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Jag vill med min uppsats kunna få en inblick i hur kvinnor i Sverige reflekterar kring sexuellt 

ofredande efter att #Metoo rörelsen slog igenom. Syftet med min uppsats är att med hjälp av 

ett social psykologiskt perspektiv kunna få en förståelse för hur modern feministisk aktivism 

som #Metoo kan påverka kvinnors syn på sexuellt ofredande.  

 

  

Mina frågeställningar är:   

  

• Hur reflekterar kvinnor i Sverige kring sexuellt ofredande efter #Metoo?  

   
• Vilken betydelse kan #Metoo rörelsen ha för kvinnor i Sverige?  

 

1.3 Disposition 

Inledningsvis i kapitel 2 kommer forskning kring våldtäktskulturen och stigma att presenteras, 

vilket följs av forskning kring Aktivism och sociala medier, den digitala feministiska 

aktivismens bidrag till feministisk medvetenhet och känslan av solidaritet bland kvinnor och 

avslutas med de negativa aspekterna kring sociala medier och #Metoo. Vidare följer kapitel 3 

där den teoretiska ansatsen presenteras med utgångspunkt i Herbert Blumer teori om 
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symbolisk interaktionism. Vidare kommer Jenkins teorier om ”the individual order” och ”the 

institutinal order”, Milletts teori om patriarkatet, Goffmans teori om stigma, samt Collins teori 

om interaktions ritualer och emotionell energi att presenteras. I kapitel 4 presenteras den 

metodologiska aspekten i form av tillvägagångssätt för insamling, kodning av material, 

analysmetod och diverse etiska överväganden. Under kapitel 5 presenteras analysen utifrån 

insamlat material, tidigare forskning samt teori. Analysen har delats in i fyra underrubriker 

där syftet är att tydliggöra vad jag funnit intressant för min undersökning. Därefter i kapitel 6 

presenteras den avslutande diskussionen där resultatet från kapitel 5 diskuteras och 

sammanfattas för att ge ett tydligt svar på den frågeställning som presenteras under kapitel 

1.2. Avslutningsvis presenteras också förhoppningarna med vad denna studie kan bidra med. 
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2. Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer en helhetsbild presenteras över den tidigare forskningen som jag ansett 

mest relevant, och som jag anser kunna ge en förståelse och insikt i varför mitt ämne är viktigt 

att studera. Med hjälp av den tidigare forskningen kan man få en förståelse för vad 

våldtäktskulturen är och hur den påverkat flickor, kvinnor och feminister att sätta upp ett 

motstånd, hur detta motstånd ser ut och hur det påverkar på ett individuellt plan, flickor och 

kvinnor som grupp och även samhället. Samt att få en förståelse för vad digital feministisk 

aktivism är och hur den fungerar. Jag kommer även ta upp tidigare forsning kring 

stigmatisering och ”stigma exit” för att på så vis kunna visa på hur denna påverkan kan se ut 

hos flickor/ kvinnor som utsatts för sexuellt ofredande, och även hur denna stigma kan mildas 

eller försvinna med hjälp av andra flickor/ kvinnors stöd. Något som den tidigare forskningen 

även uppmärksammat är på vilket sätt denna nya digitala feministiska aktivism kan medföra 

negativa aspekter, och även vilka begränsningar den har. Det finns mycket tidigare forskning 

om ämnet #Metoo och digital feministisk aktivism. Jag har valt ut det som jag tycker mig se 

är huvudteman för den tidigare forskningen och som känns mest relevant för mitt ämne. Det 

jag tyckte mig sakna i den tidigare forskningen, och som jag hoppas att jag kommer kunna 

bidra med i min uppsats, är att använda ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv på de 

teman som nämns nedan.  

  

2.1 Våldtäktskulturen, stigma och ”stigma exit” 

För att förstå feministisk aktivism på sociala medier måste vi titta på kärnan i problematiken. 

Det samhälle vi lever i och som kan möjliggöra övergrepp på kvinnor, våldtäktskulturen. 

Kvinnors definition av våldtäkt kan formuleras i en enda mening enligt Brownmiller (1993), 

om kvinnor väljer att inte ha samlag med en specifik man och mannen väljer att fortgå med 

detta mot kvinnans vilja så är det ett kriminellt agerande av våldtäkt. Detta är dock och har 

aldrig varit den juridiska definitionen av våldtäkt (Brownmiller, 1993, s.13). Brownmiller 

(1993) menar att de män som grundat lagen om våldtäkt inte sett det som ett brott man mot 

kvinna, utan som ett brott man mot man mot sin egendom (kvinnan). Våldtäkt fungerade då 

inte bara som ett privilegium för mannen, utan fungerade även som deras vapen för att 

kontrollera och tvinga kvinnor till hans vilja (Brownmiller,1993, s 14). Rentschler (2014) är 

inne på samma spår och menar att våldtäktskulturen kan förklaras som den komplexa tron 

som uppmuntrar manlig sexuell aggression och som uppmuntrar våld mot kvinnor. Inom 
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våldtäktskulturen mottar kvinnor kontinuerligt hot om våld som sträcker sig från sexuella 

anmärkningar, till att bli sexuellt vidrörd, till våldtäkt. Inom våldtäktskulturen ses fysisk och 

emotionell terror mot kvinnor som normen. I stället för att fokusera på förövaren av sexuellt 

våld, riktar sig uttrycket till de kulturella normer som reproducerar och rättfärdigar utförandet 

av sexuellt våld (Rentschler, 2014). I studien Precursors 

to Rape: Pressuring Behavior and Rape Proclivity argumenterar Strain et al. (2015) för att det 

finns två typer av beteenden som kan vara potentiella följder till våldtäkt. Dessa två är “försök 

till att pressa”, vilket efterliknar maktdynamiken av våldtäkt på ett mindre aggressivt sätt, och 

“välvilliga dating-beteenden", som är accepterade dating-manus där män initierar handling. 

De undersöker i sin studie mäns acceptans av dessa beteenden i förhållande till våldtäkt. Detta 

gör de genom att göra en surveyundersökning där den största delen av deltagarna var vita 

(83,2%), heterosexuella (94,3%) män som gick sitt första eller andra år på högskola. 

Resultatet från deras studie tyder på att individer som är mer accepterande mot “försök till att 

pressa” och som har högre normativ acceptans mot “välvilliga dating-beteenden” också 

tenderar till att ha en mer ogynnsam attityd gentemot kvinnor som utsatts för våldtäkt. Även 

mäns tendens till att utföra sexuella övergrepp sammankopplades till att vara accepterande 

mot “försök till att pressa”. Deras slutsats av resultatet av sin undersökning tyder på att 

beteendet att “försöka pressa” kan vara en bidragande faktor till våldtäktskulturen och en 

sexuell hierarki där män upprätthåller sexuell makt över kvinnor (Strain et al., 2015).    

 

Detta kan vidare kopplas till den stigmatisering kvinnor som utsatts för sexuellt ofredande kan 

uppleva och utsättas för i och med den våldtäktskultur som då råder. Link & Phelan (2001) 

menar att stigma exsiterar när element av stämpling, stereotyper, separering, statusförlust och 

diskriminering inträffar tillsammans i en maktsituation som gör det möjligt för dessa 

processer att utvecklas (Link & Phelan, 2001, s. 377). De menar att det krävs social, 

ekonomisk och politisk makt i någon form för att kunna stigmatisera och att stigma då är helt 

beroende av detta. I vissa fall är maktens roll uppenbar och i vissa fall inte (Link & Phelan, 

2001, s.375). Link & Phelan (2001) menar att på grund utav att vissa grupper med högre 

maktposition, i detta fall män, stämplar och stereotypiserar en grupp med mindre makt, i detta 

fall kvinnor, så blir resultatet mer omfattande. De menar att diskriminering kan kopplas som 

en bidragande mekanism till stigma och att det finns tre av dessa: individuell diskriminering, 

strukturell diskriminering och diskriminering som fungerar genom den stigmatiserade 

personens övertygelse och beteenden. De menar dock att det finns många sätt att direkt 

diskriminera och många sätt på vilka stigmatiserade personer kan uppmuntras att tro att de 
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inte ska njuta av full och lika deltagande i det sociala och ekonomiska livet (Link & Phelan, 

2001, s.380).  Hur kan en individ då bli av med detta stigma?  

 

Granberg (2011) undersökte i sin studie om det var möjligt för en individ att utföra en ”stigma 

exit”, vilket betyder att en person som bär på ett stigma kan göra sig av med stigmat. Hon 

använder viktnedgång som empiriskt material. Resultaten som hon kom fram till visade att 

detta är möjligt och att den har beteendemässiga, strukturella och kognitiva dimensioner. 

Beteendedimensionerna inkluderar handlingar som individer utför för att underlätta 

avlägsnandet av sitt stigma, till exempel då viktnedgång och att behålla den nya vikten. Den 

strukturella dimensionen involverar interaktioner med andra som måste validera den som 

lämnar stigmat som en person som så inte längre har denna etikett. Den kognitiva 

dimensionen innefattar integrerad betydelse av identitet som måste utvecklas så att individer 

ser sig själva ur ett perspektiv fritt från det de meningar man gett sig själv i och med sitt 

stigma (Granberg, 2011, s. 47-48).  

 

  

2.2 Aktivism och sociala medier  

Aktivism kan ses som en organisation av en grupp människor som kommer tillsammans kring 

en viss fråga eller händelse för att kunna genomföra sociala, ekonomiska, kulturella eller 

politiska förändringar (Burnap et al, 2018). Aktivism är ett område där sociala medier har 

kapaciteten till att underlätta spridningen av viktig kommunikativt innehåll. Detta 

menar Burnap et al. (2018) där de i sin studie har observerat twitter inlägg från tre olika 

aktivistkampanjer för att kunna identifiera förekomsten av aktivism på en interaktions nivå på 

sociala medier. Inläggen som de använt sig av hämtades mellan perioden april till maj år 

2015. De tittade på 9000–25000 tweets per kampanj. De kampanjer som de valt att titta på var 

#NotGuilty, #NepalEarthquake och #VoteYes. De menar att man under de senaste åren har 

kunnat se vilken nyckelroll sociala medier har i uppkomsten och/eller tillväxten av olika 

aktivistkampanjer och hur de organiseras (Burnap et al,2018). Här kan då paralleller dras till 

den feministiska aktivismen och #Metoo som lyckats sprida sig från Amerika till länder i 

Asien, Europa och Latinamerika i och med att fler och fler kvinnor kände behovet av att dela 

med sig och beskriva sin utsatthet för manliga ledare inom media, företag, akademin, film och 

politik (Wildman,2019).  

 

 



 

 7 

2.3 Den digitala feministiska aktivismens bidrag till feministisk 

medvetenhet och känslan av solidaritet bland kvinnor 

När man sedan tittar på hur aktivismen på sociala medier fungerar i praktiken så kan man se 

att den har stor potential att påverka. Horeck (2014) skriver i sin artikel om “hashtag-

feminism”, vilket involverar symbolen # följt av ett tematiserat uttryck (Horeck, 

2014) . “Hashtag-feminism” är en av de idag mest populära former av aktivism inom 

feminismen, där en högljudd diskussion och debatt angående våldtäktskulturen spridit sig 

online. Webbplatser som Twitter, Instagram och Facebook har gjort det möjligt för feminister 

att slå tillbaka mot kulturella skildringar av våldtäkt och våldtäktskulturen. Man kan se ett 

skifte inom den politiska plattformen på grund av möjligheten för kvinnor att uttrycka sig i 

mångfald och därmed har nya frågor väckts angående kvinnors personliga och emotionella 

relation till representationer av sexualiserat våld (Horeck, 2014). Detta kan i sin tur leda till en 

bredare organisering bland feminister och en chans för dem att sprida sitt budskap och att få 

människor engagerade. 

 

Keller et al. (2018) har studerat hur feminister på olika sätt vänt sig till den digitala teknologin 

och sociala medier för att organisera sig mot den nuvarande sexismen, kvinnohat och 

våldtäktskultur som råder. I artikeln #MeToo and 

the promise and pitfalls of challenging rape culture through digital feminist activism skriver 

Keller et al. (2018) om hur det för tillfället finns en växande trend och många olika 

feministiska aktivistiska hashtaggar som har inspirerat människor till att vilja engagera sig i 

att utmana sexismen, patriarkatet och andra former av förtryck. Keller et al. (2018) 

analyserade hundratals #BeenRapedNeverReported tweets i sin fallstudie, samt intervjuade ett 

flertal tjejer och kvinnor som hade använt sig av hashtaggen för att dela med sig av sina 

erfarenheter av sexuellt våld. Vad de kunde se var att hashtaggar som #Metoo och 

#BeenRapedneverReported i och med den digitala feministiska aktivismen bidrar till att väcka 

feministisk medvetenhet bland kvinnor och tjejer som använder sig av hashtaggen. I och med 

den feministiska medvetenheten som väcks så kan även förståelse för sexuellt våld som ett 

strukturellt snarare än ett personligt problem uppstå. Att man kan förstå sin egen erfarenhet av 

sexuellt övergrepp som en del av ett större strukturellt socialt problem snarare än en 

individuell upplevelse (Keller, Ringrose & Mendez, 2018). Enligt Serisier (2007) så har 

viktiga feministiska reformer och kampanjer inriktat sig på att just öka kvinnors förmåga att 

prata om våld i olika forum och även för att arbeta för att framhäva de hinder som exciterar 
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för kvinnors vittnesmål. De riktar sig även till att försöka ta bort den sociala stigmatiseringen 

som finns mot kvinnor som kommer ut med sina berättelser om sexuella överfall (Serisier, 

2007).  

 

Vidare pratar Carrie A. Rentschler (2014) i artikeln Rape Culture and the 

Feminist Politics of Social Media om hur den digitala feministiska aktivismen har varit 

mycket framgångsrik i att fungera som en nyckelkälla till att få feministisk kunskap och lära 

sig om aktivism för tjejer och unga kvinnor när institutioner som skolan misslyckas med detta. 

Hon analyserar i sin artikel feministiska svar på våldtäktskulturen via sociala medier där tjejer 

och unga kvinnor digitalt delar med sig av sina egna upplevelser av sexuellt våld och 

trakasserier. De publicerar dem på webbsidor som feministiska bloggar, 

Youtube, Instagram, Facebook och Tumblr. Detta är ett försök av dem att upphöra 

våldtäktskulturen och att uppmärksamma sexuellt våld (Rentschler,2014). Fileborn & Loney-

Howes (2019) menar även att #Metoo rörelsen har varit mycket framgångsrik i att fungera 

som solidaritet med och mellan överlevare av sexuellt ofredande på en skala som man tidigare 

inte sett. #Metoo har skapat en allmän debatt om sexuellt våld och har fungerat som ett 

instrument för att skapa nya och nyanserade sätt att föra diskussionen kring sexuellt våld 

(Fileborn & Loney-Howes, 2019).  

 

Keller et al. (2016) kartlägger i sin studie hur flickor och kvinnor exponerar och utmanar olika 

former av kvinnohat med hjälp av sociala medier. Studien är baserad på data från tre olika 

fallstudier. Den första är analyserandet av inlägg till hemsidan Hollaback!. Ett slumpmässigt 

urval av 159 inlägg togs från januari, april och augusti mellan 2006 och 2015 (Keller, Mendes 

& Ringrose, 2016, s 26). Den andra fallstudien är baserad på personliga intervjuer av sju 

kvinnor om deras erfarenhet av att använda sig 

av hashtaggen #BeenRapedNeverReported på twitter mellan perioden början av oktober till 

början av november år 2014, samt en diskursanalys av alla inlägg 

som hashtaggats #BeenRapedNeverReported under de första två veckorna (Keller, Mendes 

& Ringrose, 2016, s 28). Den sista fallstudien är intervjuer av tonåringar som identifierar sig 

som feminister och om deras användning av sociala medier för att utmana våldtäktskulturen 

på och utanför skolan (Keller, Mendes & Ringrose, 2016, s 22).   

 Vad de kunde se från sin studie var att kvinnor som delat med sig av sina erfarenheter av 

sexuellt våld via hashtaggen #BeenRapedNeverReported kände en solidaritet och gemenskap 

med andra kvinnor, både som varit med om sexuellt våld själv, men även med de kvinnor som 
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svarade på deras hashtaggs med uppmuntrande och stärkande ord (Keller, Mendes 

& Ringrose, 2016). Keller et al. (2016) menar att med hjälp av de olika sociala 

medieplattformarna som exempelvis twitter och hashtaggen #BeenRapedNeverReported så 

skapas möjligheter för tjejer och kvinnor att ansluta och dela med sig av sina erfarenheter av 

våldtäktskulturen och på så vis skapas en känsla av solidaritet och förbindelse mellan dem 

trots att de är främlingar. Det finns en effektivitet i de nya sätten att dela, ansluta och känna 

solidaritet genom att tala om erfarenheter av våldtäktskulturen som tidigare inte var 

möjlig (Keller, Mendes & Ringrose, 2016).  

  

2.4 Negativa aspekter kring sociala medier och #Metoo  

Horeck (2014) tar upp i sin artikel #AskThicke: ‘Blurred Lines’, rape culture and the 

feminist hashtag takeover att man inte får glömma bort att det finns negativa aspekter till de 

nya digitala och sociala medierna. Med hjälp av digitala och sociala medier kan sexuellt våld 

spridas och uppmuntras. Möjligheterna till att förlöjliga, skämma ut och förödmjuka kvinnor 

blir mer tillgänglig. Exempel på detta kan vara där unga kvinnor blivit utsatta för våldtäkt 

eller sexuellt ofredande och sedan blivit fotograferad och/eller filmad och där dessa bilder och 

filmer sedan spridits på sociala medier (Horeck, 2014). Även i Keller et al. 

(2016) undersökning visade det sig vara vanligt bland de tjejer och unga kvinnor som deltog i 

studien att utsättas för trollning, negativitet eller fientlighet på grund utav deras feministiska 

åsikter och ifrågasättande av våldtäktskulturen online. Det kan handla om kommentarer som 

att “du är fet” eller “du är ful” till mer allvarliga saker som hot om våldtäkt och dödshot. Trots 

hot som kvinnor och flickor stöter på, som är utformade att utmana deras rättigheter till 

politiskt deltagande i den offentliga sfären online, så har de till stor del fortsatt i sin digitala 

feministiska verksamhet. Den digitala sfären ses till stor del som ett relativt säkrare och 

enklare ställe att delta i feministiska diskussioner än att delta 

i offline sammanhang (Keller, Ringrose & Mendez, 2018).  

 

Fileborn & Loney-Howes (2019) ifrågasätter i sin bok #MeToo and the Politics of Social 

Change hur arbetet mot sexuellt våld mot kvinnor som utförs av icke-vita kvinnor runt om i 

världen regelbundet blir bortsett och i stället faller till den vita mer privilegierade kvinnan. Ett 

tydligt exempel på detta är #Metoo rörelsen där medvetenhet och stöd för arbetet 

som Tarana Bruk har gjort under årtionden med afroamerikanska kvinnor som utsatts för 

sexuellt våld i missgynnade områden i USA endast fick stor uppmärksamhet när “me too” 

yttrades av en privilegierad vit kvinna som detta arbete och ansträngningar kändes vid. På 
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liknande sätt som det har överfokuserats på vita kvinnor och deras erfarenheter inom politiken 

och aktivismen om sexuellt våld, så har #Metoo till stor del tagits upp av och därmed 

reflekterar erfarenheterna av unga, cis, heterosexuella kvinnor. Utöver frågan om vem som 

har tillgång till digitala plattformar ligger frågan om vem som faktiskt kan tala alls och under 

vilka förhållanden. Vissa privilegier och tillgång till resurser gör det möjligt för vissa 

överlevande att uttala sig om sina upplevelser och i vissa fall till och med namnge deras 

förövare (även om detta naturligtvis fortfarande är en modig och riskfylld handling). Dock så 

är även de som ses som högst privilegierade och överlevare av sexuellt ofredande nekade 

erkännande.  

 

Vad man då kan se från den tidigare forskningen är hur den digitala feminismen i from av 

olika hashtaggar blir mer och mer populärt och hjälper till att uppmärksamma den rådande 

våldtäktskulturen, samt att hjälpa till att få feministisk kunskap bland flickor och kvinnor. Den 

hjälper även kvinnor att våga träda fram och dela med sig av sina erfarenheter utan att känna 

skam och skuld, och i stället bidra till att känna en känsla av gemenskap bland kvinnorna. 

Som den största digitala feministiska hashtaggen så får dock #Metoo kritik i det att den 

startades av en svart kvinna, men slog inte igenom fören en vit kvinna började använda 

hashtaggen och hur det då blir problematiskt att inom #Metoo rörelsen inte ifrågasätta och 

synliggöra de olika privilegier som finns hos olika kvinnor. Vad man måste ha i baktanke är 

vilka som egentligen har tillgång till att dela med sig av sina erfarenheter när det kommer till 

sexuellt ofredande. Något som även bör lyftas fram är det faktum att den nya digitala värld 

som vi lever i inte enbart hjälper till att uppmärksamma den rådande våldtäktskultur som vi 

lever i, utan den kan även användas för att bibehålla den. Sociala medier gör det möjligt att 

sprida och uppmuntra sexuellt våld av olika slag där exempelvis unga kvinnor som utsatts för 

sexuellt ofredande kan bli förlöjligade genom att bli fotograferade och få dessa bilder spridda 

på olika sociala medier. 
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3. Teori  

Syftet med min uppsats är att få en förståelse för hur modern feministisk aktivism som 

#Metoo kan påverka kvinnors syn på sexuellt ofredande med hjälp av teorier hämtade ur den 

symboliska interaktionismen. För att få en förståelse för vad den symboliska interaktionismen 

är så kommer jag att använda mig av Blumers (1969) tolkning och vad han menar är 

grundpelarna som teorin grundar sig på. Jag kommer att använda mig av två teorier av Jenkins 

(2014). Den första är The institutinal order, för att kunna få en överblick och förståelse för hur 

vårt samhälle bygger på att människor blir tilldelade olika grupptillhörigheter och hur den 

mänskliga världen är uppbyggd av mönster och organiserade sätt att göra saker på. Vidare 

kommer jag att koppla denna teori till Milletts (1970) teori om Patriarkatet för att visa på hur 

den maktstrukturen som finns i samhället där Millet menar att män har makt över kvinnan är 

möjlig. Den andra teorin av Jenkins som jag kommer använda mig av är The individual order, 

för att få en förståelse om en individs identitetsskapande, och hur detta identitetsskapande är 

kopplat till hur andra ser på och uppfattar oss. Denna teori kommer jag sedan att koppla till 

Goffmans (2015) teori om Stigma för att vidare förstå hur kvinnor som utsatts för sexuellt 

ofredande kan komma att uppleva stigmatisering i och med att de blivit utsatta för sexuellt 

ofredande. Avslutningsvis, för att vidare förstå vikten av feministiska rörelser som #Metoo 

och hur de kan bidrar till att flickor/kvinnor som utsatts för sexuellt ofredande (och även de 

som inte utsatts) kan uppleva grupptillhörighet och därigenom emotionell energi, som sedan 

kan komma att bidra till avstigmatisering av de flickor/kvinnor som utsatts för sexuellt 

ofredande. Så kommer jag att presentera Collins (2004) teori om Interaktions ritualer och 

Emotionell energi.   

 

 

3.1 Symbolisk interaktionism  

Enligt Blumer (1969) vilar den symbolisk interaktionism på tre förutsättningar. Den första är 

att människor agerar mot ett ting beroende på vilken mening den saken har för individen. Med 

ting så menas allt fysiskt som existerar i vår värld från en stol till en människa så som en 

förälder eller en främling (Blumer, 1969, s 1–3). Den andra är att meningen som ett ting har 

för en människa uppstår i hur andra människor agerar mot personen med hänvisning till tinget 

(Blumer, 1969, s 4). Den tredje och slutliga förutsättningen är att dessa betydelser hanteras 

och förändras genom en tolkningsprocess som personen använder för att hantera de saker han 

möter (Blumer, 1969, s 5).  
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3.2 The institutional order och patriarkatet 

The institutional order är den mänskliga världen av mönster och organisering, av “etablerade 

sätt att göra saker på”. Människor blir tilldelade olika grupptillhörigheter med hjälp av normer 

som finns i samhället. Dessa normer är kulturellt konstruerade och så ingjutna att de tas för 

givet som “saker är som de är”. Dessa normer är inte nedskrivna i någon slags lagbok utan de 

är en del av formella roller och positioner och de har certifierade regler på hur det ska 

genomföras. Andra upplever inte endast vår gruppidentitet, utan de bidrar också till att 

upprätthålla den i sättet de behandlar oss som grupp och hur vi då tolkar detta (Jenkins,2014, 

s21-23). Institutioner skapar olika roller och positioner i samhället som har bestämda regler 

för hur de ska genomföras. Detta bidrar till att skapa och upprätthålla olika hierarkier i 

samhället där vissa människor och grupper automatiskt blir uteslutna från vissa sociala 

sammanhang. Man kan bli kategoriserad att tillhöra en viss grupp av andra och normer om 

hur jag då bör vara och bete mig medföljer då som konsekvens. Detta kan ske oavsett om jag 

anser mig tillhöra gruppen eller inte (Jenkins,2014, s 23-25). Här kan alltså individen tilldelas 

och identifieras med en grupp på grund utav sin könsidentitet, gruppen blir då 

kategoriserad (external) av andra. En grupp kan även skapa en grupp identifikation (internal), 

medlemmarna av denna grupp har då något gemensamt som de bygger sin identitet på 

(Jenkins,2014, s 25-26).  

 

Teorin om the institutional order kan vidare kopplas samman med Millets (1970) teori om 

patriarkatet. Denna teori bygger på mannens dominans över kvinnan, men även den äldre 

mannens dominans över den yngre mannen. Hon menar att samhällets syn på relationen 

mellan könen har baserats på makt och därav är de politiska då makt alltid är politiskt. Den 

manliga dominansen över kvinnan avspeglas i alla områden i livet. Millet (1970) menar att 

den manliga dominansen är så universell och fullständig så att den ses som något “naturligt” 

och därmed kan ses som den mest genomträngande ideologi av vår kultur när det gäller 

grundläggande koncept av makt. Att patriarkatets makt av män över kvinnor är grunden för 

hur alla samhällen fungerar och därmed att det sträcker sig utöver de formella 

maktinstitutionerna. Genom en process som startar redan i barns socialisering genom familjen 

och som sedan förstärks av skolan och utbildningen, i litteratur och religion så vidhålls 

patriarkatet och dess värderingar internaliseras av både män och kvinnor. I alla samhällen så 
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förlitar sig patriarkatet på sexuellt våld och våldtäkt mot kvinnor. I denna kontext så är 

sexuella relationer mellan män och kvinnor bara ett uttryck av mäns makt (Millet, 1970).  

 

 

3.3 The individual order   

Enligt symbolisk interaktionism så ser alltså människan sig själv utifrån, alltså hur andra ser 

på och uppfattar oss. Detta leder till att vi ser oss själva utifrån hur andra ser oss. Människan 

ser då sig själv som ett objekt (Blumer, 1969). Jenkins menar vidare att identitetsskapandet 

därför inte sker isolerat från andra, utan hur vi uppfattar oss själva sker både genom en 

process inifrån (självdefinition) och utifrån (den andre) (Jenkins, 2014). Att det finns 

åtskillnader mellan det “internal” och det “extrenal” är oundvikligt då inte allt som vi tänker 

och upplever är uppenbart för andra, och det är inte alltid vi blir upplevda av andra som vi 

upplever oss själva, eller hur vi tror att de uppfattar oss (Jenkins, 2014, 28). Genom den 

primära socialisationen, relationer och möten med andra så påverkas och formas individen 

genom hela livet och är alltså en process. En människa är hela tiden omformbar och formbar. 

Hur man ser på sig själv kan förändras beroende på situation, tid och plats. Vi kan inte se oss 

själva utan att påverkas av hur andra ser oss. I och med interaktion med andra så skapas och 

påverkas individen (Jenkins, 2014, s 18-19). Hur ”stabila” vår identitet är, alltså hur lätt det är 

att förändra hur vi och andra ser på vår identitet, kan bero på hur tidigt i livet vi etablerar 

identiteten (Jenkins,2014, s19). Detta kan vidare kopplas till hur stigma (Goffman, 2014) 

uppstår.  

 

3.4 Stigma  

Enligt Goffman (2014) är stigma när en viss eller vissa egenskaper hos en individ är 

misskrediterande. Dessa egenskaper leder till att de som Goffman (2014) kallar för de 

“normala”, alltså de utan stigmat, sätter stämpeln stigmatiserad på människor med fysiska, 

psykiska och sociala avvikelser (Goffman, 2014, s. 11). Han menar att det finns tre typer av 

stigman. Den första är kroppsliga stigman i form av missbildningar eller fysiska handikapp. 

Den andra är karaktärsstigman och har att göra med “olika fläckar” på den personliga 

karaktären som då uppfattas som viljesvaghet. Dessa kan vara homosexualitet, missbruk, 

psykiska rubbningar, prostitution och så vidare. Den tredje är “tribala” stigman 

(gruppstigman), och innefattar stigman som etnicitet, religion, klass, nation och kön. Dessa 

kan förmedlas från en generation till en annan och därmed påverka alla medlemmar i en 



 

 14 

familj (Goffman, 2014, s. 12). Goffman (2014) delar in individer med stigma utifrån två 

perspektiv, om de är misskrediterande eller misskreditabla. Misskrediterades stigma är 

uppenbart för “normala” runt omkring hen och de kan ha en kännedom redan innan de träffar 

personen med stigma. De misskreditabla är motsatsen, då stigmat kanske inte märks vid första 

anblick eller möte (Goffman, 2014, s. 11-12).    

 

3.5 Interaktions ritualer och emotionell energi  

Collins pratar om hur när människor träffas i en interaktionsritual så uppstår en känslomässig 

bindning mellan individerna som är närvarande. Gruppsolidaritet och kollektiv 

uppmärksamhet ökar uttrycket av en delad känsla bland människor och kan skapa en 

gruppidentitet. En ritual som är lyckad resulterar i att deltagarna i ritualen blir fylld av 

emotionell energi (Collins, 2004, s.35-40). Kärnan i en interaktionsritual är processen, där 

deltagarna utvecklar en ömsesidigt fokus uppmärksamhet och blir medvetna om varandras 

kroppsliga mikro-rytmer och känslor. Ritualer är uppbyggda av en sammankoppling som 

växer till olika nivåer av intensitet och den resulterar solidaritet, symbolism och individuell 

känslomässig energi (Collins, 2004, s.46). Det finns fyra huvudresultat av interaktionsritualer 

vilka är gruppens solidaritet, en känsla av medlemskap, känslomässig energi inom individen i 

from av en känsla av förtroende, upprymdhet, styrka, entusiasm och initiativ att vidta 

åtgärder, symboler som representerar gruppen i from av tecken eller andra representationer 

(visuella ikoner, ord, gester) som medlemmarna känner är sammanslutna med sig själva, och 

slutligen moraliska känslor som känslan av rättighet i anslutning till grupp, respektera dess 

symboler och försvara mot lagbrytare. Med detta går tillsammans känslan av moralisk ondska 

eller olämplighet att bryta mot gruppens solidaritet och dess symboliska representationer 

(Collins, 2004, s.49).  
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4. METOD  

I detta kapitel kommer de metodologiska valen att presenteras, däribland den metodologiska 

ansatsen, urval, datainsamling, transkribering och kodning, reflektioner, samt de etiska 

överväganden som gjort under studiens gång.  

  

4.1 Metodologisk ansats  

I min uppsats har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av en konventionell 

innehållsanalys (Hsieh &Shannon, 2005) där jag kodade och analyserade fem stycken semi-

strukturerade intervjuer (Bryman, 2018). När det kommer till konventionell innehållsanalys så 

uppstår kodningsschemat direkt ur ens text-data. Man vill alltså undvika att använda 

förutbestämda kategorier och istället tillåta koder och kategorier att uppkomma under tiden 

som man arbetar med sin data, och därifrån finna koder och teman som får mening för ens 

undersökning. Eftersom konventionell innehållsanalys handlar om att inte ha några 

förbestämda teorier eller kategorier när man ska analysera data så är det bra om man har 

använt så öppna frågor som möjligt i sina intervjuer för att på så vis kunna ha ett så “icke-

styrt” material som möjligt att jobba med (Hsieh &Shannon, 2005). Jag valde denna 

metodologiska ansats på grund utav att jag från början inte hade några teorier som jag utgick 

från och jag i stället lät min analys styras av mina forskningsfrågor. Jag lät även mitt material 

tala för vilken/vilka teorier som jag skulle använda mig av. Eftersom ens material bör vara så 

“icke-styrt” som möjligt vid en konventionell innehållsanalys så valde jag i min intervjuguide 

att ha så många öppna frågor som möjligt som till exempel “berätta om”, “vad anser du” och 

“hur upplever du”. Detta för att få ett så rikt och icke-styrt material som möjligt att arbeta 

med.   

  

4.2 Urval   

Det enda kravet jag hade för mitt urval av intervjupersoner var att det skulle vara fem stycken 

kvinnor bosatta i en mellanstor stad i Sverige. Kvinnorna jag intervjuade var i åldrarna 25–

30 år, med ett undantag där intervjupersonen var 57 år. För att få tag på dessa kvinnor så 

använde jag mig av ett bekvämlighetsurval där jag fick kontakt med de olika kvinnorna med 

hjälp utav gemensamma vänner till oss (Bryman, 2018). Jag ville dock ha någon slags distans 

från de kvinnor som jag intervjuade och jag valde därför att kontakta vänners vänner som jag 
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inte har någon relation till för att på så vis få en mer neutral relation oss i mellan under 

intervjun. Anledningen till åldern av kvinnorna var endast på grund utav att det var de 

kvinnorna som fanns tillgängliga för att intervjua. En anledning till mitt val av att utgå från ett 

bekvämlighetsurval var på grund utav av att tiden som jag hade på mig att utföra min studie 

var så pass begränsad tidsmässigt. Med bekvämlighetsurval menas att man utgår från ett lätt 

tillgängligt material, men som ändå är relevant för syftet. Det som är negativt med ett 

bekvämlighetsurval är det faktum att det blir omöjligt att generalisera mitt material eftersom 

jag inte kan vara säker på att de personer som jag valt blir representativa för min 

frågeställning (Bryman 2018,s 243-244). Jag anser att detta inte har någon större betydelse i 

mitt fall då mitt material, vilket är fem semi-strukturerade intervjuer, är så pass begränsat när 

det kommer till representation av populationen så att en generalisering ändå inte skulle vara 

möjligt. Hade mer tid funnits så hade jag valt ett urval med så stor variation som möjligt för 

att på så vis kunna få ett så representativt material som möjligt med kvinnor från olika 

bakgrund, klass, etnicitet, sexuell läggning och ålder. 

  

4.3 Datainsamling   

Det material som jag använde mig av och som ligger till grund för studiens analys är fem 

stycken semi-strukturerade intervjuer mellan 30 minuter och en timme långa. Eftersom syftet 

med studien var att fånga kvinnors personliga upplevelser, tankar och känslor kring sexuellt 

ofredande så valde jag att göra semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer är 

bra att göra när tonvikten för intervjuerna hänger på att få den som intervjuas upplevelser och 

förståelse av händelser, mönster och beteenden. Den flexibla natur som finns i semi-

strukturerade intervjuer gör det möjligt att låta intervjupersonen tala fritt samtidigt som man 

som intervjuare ändå har en intervjuguide med ämnen/frågor som man vill ta upp under 

intervjun (se bilaga 2), (Bryman 2018,s 562-563). Min intervjuguide (se bilaga 2) innehöll 17 

frågor som jag utgick ifrån som innehöll frågor om tidigare upplevelser av sexuellt ofredande, 

hur #Metoo rörelsen påverkat deras syn på sexuellt ofredande, till hur man som kvinna 

upplever sexuell ofredande i relation till olika faktorer som samhället, normer, föreställningar 

och så vidare. Jag ville med mina intervjuer kunna få en bild av hur kvinnor i dagens samhälle 

upplever att sexuellt ofredande påverkar dem på olika sätt och hur/om då kvinnorörelsen 

#Metoo på olika sätt bidragit till en förändrad bild kring detta. Jag hade funderingar på att ha 

en ostrukturerad intervju, men eftersom jag tidigare inte utfört och har en vana vid intervjuer 

så känns det tryggare att ha en viss struktur och hjälp av en intervjuguide. Som nämnt tidigare 
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så finns fortfarande flexibiliteten där som gör det möjligt för frågor att dyka upp under 

intervjuns gång, och för den som blir intervjuad att tala fritt.  

  

4.4 Kodning (analys) 

För mig blev kodningen som en vägledning för att finna det intressanta i mitt material. Detta 

eftersom jag från början inte hade någon teori att utgå från, och därmed inte utsett specifika 

teman eller kategorier som jag utgick ifrån. En kodningsram används för att identifiera alla de 

koder som ska tillämpas på data för att identifiera mönster i dessa data. Detta kan ske före 

analysen av data eller under själva analysprocessen. Jag lät materialet skapa mina koder, detta 

hänger även ihop med mitt val av analysmetod. Jag utvecklade min kodningsram under själva 

analysprocessen då jag använde mig av konventionell innehållsanalys (David & Sutton 

2016). För att analysera datan som var fem semi-strukturerade intervjuer så började jag med 

att läsa materialet ett antal gånger för att få en uppfattning och helhetsbild av mitt material. 

Jag läste sedan materialet mer noggrant för att kunna uppfatta meningar från texten som hade 

potentiell relevans till min studie och som då blev till mina olika teman och koder. Jag såg 

utifrån detta vilka som var huvudsakliga tankar och/eller begrepp i mitt material. Dessa blev 

mina huvudkategorier som jag använde mig av (Hsieh &Shannon, 2005). Utmaningen med en 

konventionell innehållsanalys är att skapa mening ur en stor mängd data och att hitta det som 

är betydelsefullt och intressant. Jag utgick från en induktiv ansats och hade därmed inte en 

teori att utgå från. Jag lät i stället mina forskningsfrågor leda mig i min kodning. Av denna 

anledning så anser jag inte att det var ett problem för mig att utveckla en fullständig förståelse 

för sammanhanget, då jag i mitt material tydligt kunde se återkommande ämnen som mina 

olika intervjupersoner tog upp och som jag då visste hade relevans för mig, och som kunde 

kopplas till mina forskningsfrågor. Det man måste ha i åtanke är att det alltid finns en 

osäkerhet med slutsatsen av ett resultat. Detta då man aldrig kan vara helt säker på att den 

generalisering man gjort kommer gälla (Fejes & Thornberg, 2015). 

 

För att presentera vad jag funnit i mitt material, i form av mina huvudkategorier, så använder 

jag mig av en kontinuerlig text där jag presenterar de kategorier som jag fått fram ur mitt 

kodnings schema och förklarar därifrån innebörden av dem en efter en. Jag beskriver vad 

varje kategori betyder och därefter ger jag exempel av dessa från mitt material (Schreier, 

2012). Utifrån materialet jag hade att arbeta med så fick jag efter kodnings processen fram 

fyra huvudkategorier som jag valde att uppmärksamma. Dessa var: ”upplevda maktstrukturer 



 

 18 

och normer i samhället”, ”effekten av #Metoo i from av en känsla av grupptillhörighet”, 

”effekten av #Metoo i from av avstigmatisering” samt ”effekten av #Metoo i from av ett 

uppvaknande”. Anledningen till att jag valde dess huvudkategorier är för att jag ansåg att de 

alla hänger ihop och fokuserar på mitt ämne som är sexuellt ofredande och #Metoo.  

  

4.5 Reflektioner  

Det kan vara bra att reflektera över sin roll som intervjuare och hur denna roll kan påverka ens 

intervju och intervjupersoner. Som i mitt fall att jag som ung kvinna intervjuade andra unga 

kvinnor, förutom en kvinna som var 50 plus, och hur detta kan ha gjort så att mina 

intervjupersoner kände sig mer bekväma med att dela med sig om sina tankar och upplevelser 

kring sexuellt ofredande. Att jag även anser mig vara feminist kan göra att jag blir lite partisk 

i mitt omdöme, dock har jag försökt, och tyckts mig lyckats, hålla mig reflektiv i hur jag har 

ställt frågorna och att jag även under intervjuerna inte gjorde några uppmuntrande läten om 

jag hörde något som jag höll med om eller att jag ifrågasatte ifall någon av mina 

intervjupersoner sa något som jag inte höll med om. Detta är viktigt för att inte påverka 

resultatet med ens personliga åsikter. De som jag intervjuade var på väldigt olika plan vad 

gäller feministisk medvetenhet och patriarkatets strukturer. Jag anser att detta var positivt då 

det gav olika perspektiv och kändes mer genuint. Något som även måste nämnas är faktumet 

att mitt urval blev homogent då jag endast intervjuade fem stycken vita kvinnor från samma 

bakgrund och samma ålder (förutom en av kvinnorna som var 57 år). Det hade varit av större 

intresse att intervjua kvinnor från mer skilda bakgrunder, etniciteter, klasser, ålder och sexuell 

preferens med mera. På så vis hade mitt material blivit mer representativt.   

  

4.6 Etiska överväganden  

I samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att man tar hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Dessa finns till för att ge normer och riktlinjer för hur en forskare 

ska förhålla sig före, under och efter ett forskningsprojekt. Principerna rör frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i 

forskningen (Vetenskapsrådet 2010,s.5-6). I mitt fall så handlade exempelvis två av frågorna i 

min intervjuguide om egna erfarenheter kring sexuellt ofredande och erfarenheter kring 

diskrimineringen på grund av kön, vilket kan vara extremt känsligt ämnen för många. Därför 

krävs det att man verkligen ställer frågorna på ett bra sätt och ser till så att intervjupersonen är 

bekväm med att svara på dem utan att känna någon press. Jag försäkrade även mina 
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intervjupersoner om att intervjun skulle anonymiseras vilket gjorde att de kände sig mer 

bekväma med att dela med sig av sina upplevelser. Jag anser att det är viktigt att läsa igenom 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer innan man börjar med sitt forskningsprojekt för 

att på så vis (som nämnt ovan) ha en riktlinje att gå efter och så att man bland annat undviker 

onödiga negativa upplevelser för personerna inblandade i projektet. Det är även viktigt att 

informanterna får ta del av ett informationsbrev (se bilaga 1) där information ges om syftet för 

intervjun, vem som kommer ta del av den, om informantens rättigheter och så vidare.  
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5. Analys (Resultat)  
 

I detta kapitel kommer analysen av materialet från intervjuerna att presenteras. Analysen 

kommer att presenteras i tre olika kategorier som jag har skapat utifrån mitt material, och med 

hjälp av utvalda citat från intervjupersonerna under varsin underrubrik. Först kommer 

maktstrukturer och normer i samhället att tas upp och kopplas till Jenkins (2014) teori om ”the 

institutional order” och Millets (1970) teori om patriarkatet. I det andra temat så kommer 

grupptillhörighet tas upp och kopplingar kommer att göras till Collins (2004) teori om 

”interaktionsritualer” och ”emotionell energi”. Det tredje temat kommer stigmatisering och 

avstigmatisering att tas upp och kopplingar kommer att göras till teorier om stigma från 

Goffmans (2014). I varje tema kommer även kopplingar till tidigare forskning att göras.  

 

 

5.1 Upplevda maktstrukturer och normer i samhället 
 

Enligt Jenkins (2014) finns det i varje samhälle en massa oskrivna regler och mönster som vi 

människor rättar oss efter. Oftast utan att ifrågasätta dem på grund av att det är normer som är 

så kulturellt konstruerade och ingjutna i oss att vi som samhälle ser dem som ”saker som bara 

är som de är”. För att få en förståelse för hur kvinnorna i min studie upplever olika 

maktstrukturer och normer i samhället är det viktigt att förstå att dessa faktiskt existerar. 

Jenkins (2014) menar att institutioner skapar olika roller och positioner i samhället där olika 

grupper av människor, till exempel baserat på kön, kan utsättas för diskriminering. Detta 

oavsett om du känner dig som en del av denna grupp som du har tilldelats eller inte. 

Intervjuperson 4 exemplifierar detta med följande citat: 

 

“Kvinnor ska vara något jävla objekt hela tiden, åh dom får inte ens se ut som sig själva, dom får 

inte åldras, dom får inte.. utan dom ska bara vara så snygga som möjligt, till och med när man 

pratar om artister så säger man ba ja men hon ser ut så och ha.. förstår du hon döms efter hur hon 

ser ut och inte efter hur hon sjunger eller spelar medan männen är bara coola och liksom åh 

(intervjuperson 4).”  

 

Hon menar alltså att kvinnor i samhället ses som ett objekt och att det finns en norm i 

samhället som bidrar till att kvinnor blir dömda utifrån sitt utseende. Här sätts alla kvinnor i 

ett och samma fack och ses som en och samma homogena grupp. Intervjuperson 4 menar 

alltså att på grund av att de är definierade av samhället som kvinnor så utsätts de för 

diskriminering i form av att de blir objektifierade. Detta kan kopplas till teorin om patriarkatet 

av Millet (1970) som enligt sin teori menar att alla kvinnor ses som objekt. 



 

 21 

  

Alla förutom en av intervjupersonerna uttryckte även hur det känns som att det finns en 

accepterande kultur i samhället mot sexuellt ofredande. Normerna ifrågasätts inte för att ”det 

alltid har varit på det viset”. Dessa normer kan vara seglivade och bidra till att kvinnors 

upplevda position i samhället har sett ut som den gjort under så lång tid, och att den varit 

normaliserad. Intervjuperson 5 berättar om hur hon ser på sexuellt ofredande. 

 

“Men det har väl säkert blivit normaliserat.. Så har det nog varit i många årtionden så.. 

Människor har sett äldre människor göra så och vuxna göra så och det klart att man kan göra 

som vuxna gör och man lär sig titta på hur vuxna gör. Det är bara att det har blivit normalt att 

göra så och då känns det inte fel eller konstigt att göra så utan det är sånt man gör - och man får 

ta tjejer på rumpan om man tycker den är snygg. För det är så det funkar, och vissa menar säkert 

inget illa med det utan mer som en komplimang. Åh du ska bli glad när jag gör det och ah men 

att det är nått de har sett att andra göra (intervjuperson 5).”  

 

Intervjuperson 5 menar att ett beteende som upprätthålls i form av att det inte ifrågasätts utan 

godtas under generationer blir normen och därmed normaliseras. Som intervjuperson 5 

berättar kan vissa beteenden under en lång tid skapa starka normer som får det att framstå som 

att ”saker som bara är som de är”. Att detta blir som ett facit för nästa generation att följa. 

Man kan se det som att ett beteende kan ärvas från generation till generation eftersom ett barn 

lär av sina föräldrar. Som Jenkins (2014) menar så tas normer för givet och blir det ”normala” 

i ett samhälle. Barns socialisering genom familjen, och som sedan stärks av samhällets 

ideologier, lärs ut om vad som är ”rätt” och ”fel”. Som Millet (1970) menar lever vi i ett 

samhälle med en ideologi om mannens dominans över kvinnan, och att våra normer i 

samhället då byggs utifrån männens perspektiv. Till exempel anser samtliga intervjupersoner 

att det finns oskrivna regler i samhället om hur det är deras ansvar att se till att inte bli utsatta 

för sexuellt ofredande. Intervjuperson 1 säger följande: 

 

“Ja för det är ju inte mannens ansvar att inte våldta utan det är kvinnans ansvar så som vi har fått 

lära oss från barnsben att ta man ska ta sig hem säkert. Och inte vara lättklädd när man går hem 

en mörk kväll men det är inte mannens ansvar att inte våldta liksom, det ska vara vårt ansvar 

(intervjuperson 1).”   
 

Intervjuperson 1 menar alltså att det blir kvinnans ansvar att se till att inte råka ut för en mans 

sexuella våld, något som hon lärt sig som barn. Ansvaret flyttas alltså från förövaren till 

offret. Socialiseringsprocessen som startar vid ung ålder (Jenkins, 2015) och vidmakthålls av 

patriarkatet och dess värderingar internaliseras både av kvinnor och män (Millet, 1970). 

Millet (1970) menar även att patriarkatet förlitar sig på sexuellt våld mot kvinnor. Detta styrks 

av Rentschler (2014) som talar om att det finns en rådande våldtäktskultur i samhället. Denna 
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norm som intervjupersonerna nämner, om att det är kvinnas ansvar att inte bli våldtagen, kan 

alltså existera på grund av att vi lever i ett patriarkat och det faktum att det finns en 

våldtäktskultur.  

 

 

5.2 Effekten av #Metoo i from av avstigmatisering 
 

Att bli stigmatiserad av andra eller att se sig själv som stigmatiserad är något som kan uppstå 

när man utsatts för en händelse som gör att man känner sig avvikande från ”de andra”. Som 

Goffman menar finns det ett karaktärsstigma (Goffman, 2014). Detta har att göra med den 

psykiska karaktären hos en individ. Denna typ av stigmatisering kan kopplas till det Goffman 

(2014) kallar ”de misskreditabla”, som betyder att stigmat som finns hos en individ inte syns 

med blotta ögat. Att ha utsatts för ett sexuellt ofredande kan leda till att en flicka/kvinna 

känner skam, att hon skuldbelägger sig själv och får andra negativa tankar kring sitt jag. Detta 

kan leda till att personen upplever ett stigma. Samtliga intervjupersoner menar att det finns en 

risk att flickor/kvinnor som utsatts för sexuellt ofredande på något vis kan känna skam eller 

skuld, och att de kan klandra sig själv för vad som hänt. Dock menar de att man genom att 

dela sin berättelse samt genom att höra andra flickors/kvinnors berättelser och få deras stöd 

kan uppleva en känsla av avstigmatisering. Intervjuperson 2 berättar:  

 

Fråga: ”Vad tror du att Metoo-rörelsen har för betydelse hos kvinnor som blivit utsatta för 

sexuellt ofredande?”  

 

I1: ”Ehm..jag tror det har jättestor betydelse alltså dels så kanske få dela sin berättelse 

åh liksom och på det viset synliggöra att det förekommer. Och på så sätt kanske känna att ens 

upplevelser bidrar till att hjälpa dom som inte vågar prata om det själva och som lider av det här 

och känner skam eller någon annan negativ känsla. Men sen tror jag också att det är jätteviktigt 

att få dela sin berättelse för mycket är liksom avik.. asså.. .med sexuella övergrepp och liksom i 

olika former så kommer nästan alltid skam och rädsla att inte bli trodd för det hör liksom till 

eftersom många kvinnor som har trätt fram och som träder fram blir misstänkliggjorda och alla 

liksom ställer sig på förövarens sida så jag tror att det har varit jätteviktigt att..för dom 

som har..trätt fram med sina berättelser att känna att de blir trodda att deras berättelser blir tagna 

på allvar och också leder till en förändring..ehm..där man kräver förändring för det här kan inte 

fortgå (intervjuperson 2).” 

 

 

Som intervjuperson 2 nämner så kan flickor/kvinnor som utsatts för sexuellt ofredande 

uppleva en känsla av skam, och en rädsla för att inte bli trodd. Som Goffmans (2014) teori om 

karaktärsstigman, där en kvinna som har utsatts för sexuellt ofredande kan uppleva att hon är 

”nedfläckad”, och hur hon då på grund av vad hon utsatts för känner sig stigmatiserad.  
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Link & Phelan (2001) menar att på grund av att vissa grupper med högre maktposition 

stämplar och stereotypiserar en grupp med mindre makt så blir resultatet mer omfattande. De 

menar att diskriminering kan kopplas som en bidragande mekanism till stigma.  

 

På grund av att vi lever i ett patriarkat där mannen har den högre maktpositionen och där vi 

har en våldtäktskultur så blir stigmatiseringen av kvinnan som utsatts för sexuellt ofredande 

möjlig. Detta då samhället i stället för att fokusera på förövaren av sexuellt våld, riktar sig 

uttrycket till de kulturella normer som reproducerar och rättfärdigar utförandet av sexuellt 

våld (Rentschler, 2014). Intervjuperson 1 menar att med hjälp av andra flickor/kvinnors 

bekräftelse och stöd, samt att veta att man inte står ensam i sina upplevelser så kan en 

flicka/kvinna som utsatts för sexuellt ofredande uppleva/känna en bekräftelse på att det inte är 

något fel på henne och att det inte är hennes fel och därmed avstigmatiseras. Precis som 

Granberg (2011) menar bidrar hur andra ser och behandlar en till hur man själv kan börja 

avstigmatisera sig. Här kan även kopplingar till Serisier (2007) göras där hon menar att 

feministiska reformer inriktat sig på att just öka kvinnors förmåga att prata om våld i olika 

forum och därmed försöka ta bort den sociala stigmatiseringen som finns mot kvinnor som 

kommer ut med sina berättelser om sexuella överfall. 

 

Alla förutom en av intervjupersonerna nämnde även hur man med hjälp av grupptillhörighet 

kan få hjälp att känna att man som offer för sexuellt ofredande inte har något ansvar för vad 

man utsätts för, och hur detta kan hjälpa till att ta bort skuldbeläggandet. Intervjuperson 4 

berättar.  

 

“Ja men att man känner solidaritet med gruppen och att man tar bort skuldbeläggandet från 

kvinnor och att det är det man känner också om man blivit utsatt för någonting, att det 

är aldrig mitt fel börjar man kanske inse då, att det är inte okej och då lyfts den frågan av 

#Metoo förstår du (intervjuperson 4).”  

 

  

Intervjuperson 4 menar att man med stöd av andra flickor/kvinnor som också är en del av 

#Metoo-rörelsen känner en solidaritet gentemot varandra, på grund av att man gått igenom 

likande händelser. Därmed finns möjlighet till att ta bort skuldbeläggandet från dessa 

flickor/kvinnor i och med #Metoo-rörelsen. Precis som Jenkins (2014) menar så påverkas en 

individ av hur andra ser och behandlar en.  
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5.3 Effekten av #Metoo i form av en känsla av grupptillhörighet 
 

När individer i en grupp har ett ömsesidigt fokus och mål, samt delar samma erfarenheter, kan 

en känsla av grupptillhörighet uppstå. Collins (2004) menar att när deltagarna får en lyckad 

ritual i form av att de får en positiv respons av de andra deltagarna fylls de av emotionell 

energi. Interaktionsritualen bidrar med att gruppen kan känna solidaritet, en känsla av 

medlemskap, känslomässig energi hos individen i from av känslan av förtroende, styrka, 

entusiasm, initiativ att vida åtgärder med mera. Samtliga intervjupersoner nämnde hur man 

vid en känsla av att vara en del av ett syfte eller en rörelse känner en gemenskap med andra 

kvinnor och att det i sig kan leda till känslor av samhörighet. Även att denna gemenskap kan 

fungera som en tröst och vara upplyftande för de kvinnor som utsatts för sexuellt ofredande. 

Intervjuperson 1 berättar.  

 

 

“Jag tror att man kan känna en befrielse av att dela med sig av nått hemskt som har hänt en och 

jag tror att man kan känna väldigt mycket solidaritet ehm.. med andra kvinnor både när man 

varit utsatt för nått men också..när man inte varit det men man kan ändå förstå liksom hur de har 

känts och man kan stötta dem i det (intervjuperson 1).”  

 

 

Intervjuperson 1 menar att när man varit med om något hemskt och kan dela med sig av detta 

till en grupp där alla har samma syfte, som #Metoo där syftet är att flickor/kvinnor ska kunna 

delar med sig av sina upplevelser av sexuellt ofredande, så hjälper det till att skapa en känsla 

av solidaritet bland flickorna/kvinnorna. Även att de kvinnor som inte varit med om sexuellt 

ofredande ändå finns där med samma syfte, att lyfta fram kvinnors berättelser, så bridrar även 

dessa flickor/kvinnor i from av ett stöd.  

 

Intervjuperson 3 är inne på samma spår och berättade. 

 
 

“Som jag nämnde tidigare så tror jag att det har en stor betydelse först och främst för att veta att 

man inte är ensam om att ha blivit utsatt och man vet att det finns andra kvinnor därute som 

också har varit med om något liknade och att man liksom kan finna solidaritet med varandra i 

denna tragedi och finna stöd och tröst hos varandra (intervjuperson 3).”  

 

Intervjuperson 3 pratar om hur man genom att dela med sig och prata om det hemska som 

hänt kan känna en känsla av befrielse. Hon pratar även om hur en känsla av gemenskap och 

solidaritet kan uppstå när man som kvinna delar med sig av att man blivit utsatt för sexuellt 

ofredande och andra kvinnor då träder fram och berättar om sina erfarenheter.   
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Känslan av gemenskap och solidaritet som uppstår i och med att kvinnor delar med sig av sina 

erfarenheter med varandra, men också får stöd från andra flickor/kvinnor bidrar till att en 

positiv emotionell energi uppstår hos flickorna/kvinnorna i och med att de känner en 

solidaritet och en gemenskap mellan (Collin, 2004). Keller et al. (2016) menar att med hjälp 

av olika sociala medieplattformer skapas möjligheter för tjejer och kvinnor att dela med sig av 

sina erfarenheter av våldtäktskulturen och på så vis skapas en tröstande solidaritet och 

förbindelse mellan dem. Här går det även att se tydliga kopplingar till Collins (2004) teori om 

interaktionsritualer och emotionell energi. Exempelvis hur man med hjälp av ett gemensamt 

syfte som #Metoo kan känna en tillhörighet med andra kvinnor som sedan bidrar till en 

upplevd positiv emotionell energi. Att man med hjälp av gruppen kan skapa en känsla av 

medlemskap, känslomässig energi i from av känslan av förtroende, styrka, entusiasm och 

initiativ att vida åtgärder hos individen. 

 

Tre av intervjupersonerna pratade även om hur man genom att sluta upp kring en sakfråga kan 

bidra till att känna en samhörighet och att detta skapar känslan av grupptillhörighet. #Metoo 

blir som en symbol för kvinnorna att finna denna grupptillhörighet och positiva emotionella 

energi ifrån. Intervjuperson 2 berättade. 

 

 

“Jag tror att det är jättestor påverkan, jag tror att man behöver de här större händelserna för att 

hålla kvinno..eller liksom feministiska rörelser vid liv och liksom känna samhörighet med andra 

kvinnor - eller andra icke-män liksom, sluta upp kring något en sakfråga som man liksom kan, 

men få politik slagkraft i och göra synlig för allmänheten, jag tror det ger kraft, energi 

(intervjuperson 2).”  

 

 

Intervjuperson 2 berättar att hon tror att en händelse som #Metoo, där så pass många är 

delaktiga, hjälper till att hålla feministiska rörelser vid liv genom att många kvinnor sluter upp 

kring en och samma sakfråga. Som Collins (2004) menar sker det en interaktionsritual där 

kärnan i denna process är att deltagarna har en ömsesidig fokuserad uppmärksamhet - i detta 

fall i form av en sakfråga som är att kvinnorna vill uppmärksamma sexuellt våld mot kvinnor 

- och att deltagarna i och med detta blir medvetna om varandras känslor. Hashtagen #Metoo 

blir representationssymbolen som kvinnorna (medlemmarna) känner är sammanslutna med sig 

själva. Collins (2004) menar då att det krävs ett upprätthållande av interaktionsritualen för att 

denne ska hållas vid liv. Att feministiska rörelser hålls vid liv i from av ett underhållande av 

att fortsätta lyfta fram flickors/kvinnors berättelser och att visa sitt stöd för dem.  
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6. Diskussion   

 
Syftet med denna uppsats är att frambringa kunskap om kvinnors erfarenheter och tankar 

kring sexuellt ofredande efter #Metoo rörelsen slog igenom. Genom att ha lyssnat till 

kvinnors egna erfarenheter och tankar kan jag nu besvara studiens två frågeställningar under 

kapitel 6.1. Nedan diskuteras även relationen mellan resultat och tidigare forskning under 

kapitel 6.2, vilket bekräftar resultatet av denna studie. Slutligen redovisas implikationer för 

framtida forskning, samt vad jag som författare önskar uppnå med studiens resultat under 

kapitel 6.3. 
 

6.1 Svar på frågeställningar 

Min frågeställning löd:  

 

•  Hur reflekterar kvinnor i Sverige kring sexuellt ofredande efter #Metoo?  

   
• Vilken betydelse kan #Metoo rörelsen ha för kvinnor i Sverige?  

 

 

Vad jag har kommit fram till i min undersökning är att kvinnorna i min studie är medvetna om 

olika maktstrukturer som finns i samhället där männen är de med övergripande makt. De 

upplever även normer om hur tjejer och killar ska vara i samhället, där det står klart att 

kvinnorna lever under det konstanta hotet att bli sexuellt ofredad. Min studie visar på att 

#Metoo rörelsen dock har påverkat samtliga av kvinnornas syn på sexuellt ofredande. 

Samtliga intervjupersoner ansåg att #Metoo rörelsen bidragit till att få dem att inse hur många 

kvinnor som faktiskt blir/har blivit utsatta för sexuellt ofredande, något som de tidigare inte 

insett i samma bemärkelse. Tre av intervjupersonerna menar att #Metoo rörelsen även bidragit 

till att de börjat reflektera över vad som faktiskt är okej och inte när det kommer till vad en 

man får utsätta en kvinna för och menar att de efter #Metoo är mer uppmärksamma för hur 

män beter sig. Det jag även kan konstatera efter min undersökning är att feministiska rörelser 

som #Metoo även bidrar till att flickor/kvinnor kan känna en grupptillhörighet och solidaritet 

gentemot varandra i from av att #Metoo blir som en symbol för att våga dela med sig av sina 

erfarenheter av sexuellt ofredande, men även visa sitt stöd till andra flickor/kvinnor. Att se att 
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man inte är ensam i sin upplevelse bidrar till att en person som kan ha upplevt stigma kan bli 

av med detta stigma med stöd från andra flickor/kvinnor i #Metoo rörelsen. 

 

6.2 Relation mellan tidigare forskning och resultat 

Näst intill samtliga av intervjupersonerna bekräftar vad den tidigare forskningen framlägger 

om hur det i samhället finns en våldtäktskultur (Rentschler, 2014) som bidrar till att kvinnan 

lever under ett konstant hot av att bli sexuellt ofredad. Samtliga intervjupersoner menar att det 

finns normer i samhället som är uppbyggda på att det är kvinnans ansvar att inte blir 

våldtagen. Detta kan vidare ses höra ihop med det patriarkat som Millet (1970) talar om och 

som då existerar i samhället och som bygger på denna våldtäktskultur och normer om bland 

annat mannen som överhuvud i alla aspekter i samhället. Enligt Keller et al. (2016) bidrar den 

digitala feministiska aktivismen och hashtaggar som #Metoo till att skapa en känsla av 

grupptillhörighet och solidaritet bland de kvinnor som utsatts för sexuellt ofredande, men 

även de kvinnor som finns där och stöttar. Detta bekräftade samtliga av intervjupersonerna 

som jag intervjuade. Enligt Serisier (2007) kan detta sedan leda till en avstigmatisering av de 

offer som lägger skulden på sig själva och som tror att det är något fel på dem, vilket 

bekräftades av näst intill samtliga intervjupersoner. Samtliga intervjupersoner bekräftade även 

vad Keller et al. (2018) och Carrie A. Rentschler pratar om i sina artiklar om hur det med 

hjälp av sociala medier idag går att sprida feministisk aktivism på ett snabbt och effektivt sätt 

gör att fler kvinnor blir medvetna om hur många kvinnor som faktiskt utsätts för sexuellt 

ofredande och detta kan leda till ett feministiskt uppvaknade och ett uppvaknade till att se hur 

det finns normer i samhället som kanske inte är till kvinnans fördel. Som jag nämnde tidigare 

så tyckte jag mig i den tidigare forskningen sakna ett symboliskt interaktionistisk perspektiv 

på de teman som jag hittat. Med hjälp av ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv som jag 

använt mig av i analysen så kan man få en ny förståelse för hur maktstrukturer och normer 

kan uppstå och fortgå, hur känslan av solidaritet uppstår och bidrar till att uppleva emotionell 

energi, hur stigmatisering fungerar och kan relateras till offer för sexuellt ofredande samt hur 

de kan bli av med denna stigmatisering. Slutligen hur vi kan ta vår subjektiva verklighet för 

given och hur denna verklighet kan förändras.   

 
6.3 Förhoppningar och implikationer för framtida forskning 

Vad jag kunde se under min sökning efter tidigare forskning var att det inte fanns mycket 

vetenskapliga artiklar och forskning kring #Metoo och andra digitala feministiska rörelser i 
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och från Sverige. Rörelsen kommer från början från Usa och det var där jag fann mestadels av 

mina vetenskapliga artiklar. Vad jag hoppas med framtida forskning är att se mer forskning 

om den digitala feministiska aktivismen i Sverige och dess påverkan på kvinnor här. Det är 

klart och tydligt att sexuellt ofredande inom alla aspekter i samhället är något som många 

kvinnor erfarna på ett sett eller ett annat under sitt liv. Detta är ett samhällsproblem som 

behöver behandlas därefter och jag hoppas att med mer forskning kring effekten på kvinnor 

av sexuellt ofredande och även effekten av hur digital feministisk aktivism bidrar till att 

hjälpa kvinnor som utsatts för sexuellt ofredande kan leda till att dessa digitala feministiska 

aktivismen får mer störd från allmänheten och människor med maktpositioner som har 

chanson att påverka lagar mot sexuellt ofredande. Min förhoppning är även att mer forskning 

kring ämnet ska leda till att samhället vaknar upp och förändrar hur man ser på ämnet sexuellt 

ofredande.  
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8. B I L A G O R  
 

Bilaga 1 - Informationsbrev  
 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

Till Xxxx xxxxxx 

En förfrågan om deltagande i studie 

Jag är en student som nu skall påbörja mitt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker 

jag hur kvinnors syn på sexuellt ofredande har påverkats i och med kvinnorörelsen 

#Metoo. Syftet med min uppsats är att lyfta fram och belysa kvinnors erfarenheter 

och tankar med hjälp av ett social psykologiskt perspektiv och på så vis 

förhoppningsvis kunna få en förståelse för hur feministiska rörelser, men även 

rörelser överhuvudtaget påverkar individen i sig, men även gruppen. 

Du tillfrågas därför, i din egenskap som kvinna att delta i denna undersökning då 

dina tankar, känslor och åsikter kan hjälpa till att bidra med viktig information och 

kunskap. Data samlas in under en 45 minuter lång intervju där jag kommer att 

ljudinspela intevjuen för att sedan transkribera denna. Fokus för min datainsamling 

är att få en inblick i hur du personligen ser på den feministiskarörelsen #Metoo och 

sexuellt ofredande. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring 

avbrytas. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och 

handledare kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att 

avidentifieras. Det insamlade materialet kommer att analyseras och publiceras i 

form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen. 

Jag kommer att kontakta dig i ärendet i vecka xxxx. 

Uppsala den xxxxxx 

Med vänliga hälsningar 

Sara Tholcke 

Student 

Telefon: 073 2426707 
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E-post: sara.tholcke89@gmail.com 

Handledare: 

Dr. Marie Sepulchre 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
  

 Berätta vad du vet om #Metoo rörelsen 

Hur mycket har du följd debatten? 

Hur skulle du förklara #Metoo till en person som aldrig har hört om det? 

Hur skulle du definiera sexuell ofredande? 

Om det känns bekväm för dig kan du dela med dig av personliga erfarenheter och 

tankar kring dig som kvinna och sexuellt ofredande och samhället. 

Och diskriminering? 

Hur har dina tankar kring sexuella ofredande sett ut under ditt liv? 

Kommer du ihåg hur du tänkte kring sexuella ofredande när du var i 12år? 18år? 

Kan du berätta? 

Verkar det som att du dessa tankar har ändrats under ditt liv? Om ja, vad tror du har 

bidragit till att de ändrades? 

Tror du samhällsklimatet påverkar dina egna tankar kring sexuella ofredande? Om 

ja, hur? 

Tror du samhällsklimatet påverkar andras tankar kring sexuella ofredande? Om ja, 

hur? 

Skulle du säga att #Metoo rörelsen har förändrat/påverkat hur du ser på sexuellat 

ofredande? Om ja, på vilket sätt? Kan du ge ett exempel? 

Skulle du säga #Metoo rörelsen har förändrat/påverkat din upplevelse av hur många 

som blivit sexuellt trakasserade? ? Om ja, på vilket sätt? 

Vilken påverkan tror du att feministiska rörelser som #Metoo har för kvinnor? 

Vad tror du att #Metoo rörelsen har för betydelse hos kvinnor som blivit utsatta för 

sexuellt ofredande? 

Tror du att man påverkas av att veta att många andra kvinnor varit med om olika 

former av sexuella trakasserier, och om så är fallet, på vilket sätt? 

Kan du märka en förändring i maktrelationen mellan män och kvinnor efter 

#Metoo? 
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Hur upplever du att responsen varit från andra kvinnor? 

Hur upplever du att responsen varit från män? 

Märker du av ett annorlunda bemötande från män efter #Metoo? 

Finns det något mer du vill tillägga? 


