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Sammanfattning 
Hashtagen #metoo flög som en storm genom svenska medier i slutet av 2017 och har i 

dagsläget dragit med sig ett stort engagemang från både privatpersoner, opinionsbildare och 

yrkesgrupper under sin kampanj. Denna studie närmar sig två generationer och undersöker 

dess skillnader och likheter i hur de reagerat på den nyhetsrapportering som publicerats under 

#metoo. Med hjälp av semistrukturerade fokusgrupper har studien fört fram och analyserat en 

äldre och en yngre generations diskussioner kring medierapportering, generationsfrågor och 

kön. Resultatet av undersökningen visar att det finns en märkbar skillnad i de flesta frågorna 

som ställdes. Något som var tydligt var att kunskapen om sociala medier spelat en stor roll 

för var man står i synen på hela kampanjen. Att de är uppvuxna under olika tidsepoker gör att 

de har olika syn och värderingar vilket inneburit att det tolkat medierapportering på olika sätt. 

De äldre visade sig mer kritisk till kampanjen och hur den rapporterats än de yngre, som 

anser att de som hängts ut förtjänat det mer. Något som visade sig gemensamt för båda 

generationer var att rapporteringen gett en tankeställare och att även om de har olika åsikter 

kring hur rapporteringen gick till så har påverkat människor och förhoppningsvis kommer 

den, enligt grupperna leda till något väldigt bra i längden.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 

 

Abstract 
At the end of 2017 the hashtag #metoo swept through swedish media and engaged both 

private households, rulers and professions in the process. This study examines two different 

generations to look at their similarities and differences when it comes to how they’ve reacted 

to the news reporting on #metoo. By using semi-structured focus groups this study has 

analysed these generations opinions on media reporting, generation issues and gender. The 

results show that there´s differences in some ways, but there’s also similarities. Both groups 

agree to the facts that their generation is a cause to their thoughts and beliefs in this subject, 

and the knowledge when it comes to social media has a huge impact in how they respond to 

media reporting. The fact that the groups has grown up during different eras results in a 

disparity in in their values which is a factor to why they interpret the reporting differently. 

The older group were more critical to the reporting while the younger group meant that the 

ones who were portrayed in media deserved it. A similarity for both groups was the belief of 

that the reporting, despite how they felt about it, has affected people's way of thinking and 

will hopefully, according to the focus groups, lead to something good. 
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1. Inledning 
Hashtagen #metoo har funnits i USA sedan 2006 då en ung tjej berättade för 

kvinnorättsaktivisten Tarana Burke om ett övergrepp hon varit med om. Efter samtalet insåg 

Burke att hon istället för att skicka tjejen vidare för att tala med någon annan, endast borde ha 

sagt “me too”. Den stora internationella spridningen kom drygt elva år efter att hashtagen 

skapats då skådespelerskan Alyssa Milano återupptog den 2017. Milanos engagemang kom i 

samband med att producenten Harvey Weinstein anklagats för våldtäkt av flera kända 

skådespelerskor som tidigare tystats ner av filmindustrin i USA nu talade ut (Ohlin & 

Atallah, 2017). 

 

Ett av länderna där #metoo växte var i Sverige, störst genomslag fick hashtagen när 

medieprofilen Lulu Carter skrev ut i sina sociala medier om övergreppen från hennes tidigare 

kollega Martin Timell. Hashtagen har sedan dess spridit sig i flera olika branscher som har 

talat ut om övergreppen i gemensamma upprop (Sköld & Ohlin, 2017).  

 

Sexuella trakasserier är inget nytt fenomen inom medierapporteringen, men har inte funnits i 

samma omfattning som rapporteringen varit i samband med #metoo (Pollack, 2001). Detta 

gör ämnet intressant att studera både för allmänheten och inom det vetenskapliga.   

 

Hela #metoo-kampanjen kan ses som ett stort upprop mot sexuella trakasserier där många 

både privata och offentliga personer hakade på. Rapporteringen från både sociala och 

traditionella medier svepte fort och intensivt igenom med många personer som anklagades 

under kort tid. Namn och bild publicerades och mediehusen verkade inte vara sparsamma 

med att dölja identiteter. Det var en ny situation som uppkommit för de nyhetshus som både 

hade anklagade anställda och ett journalistiskt uppdrag att rapportera om när nyheterna slog 

ner runt mediehusen.  

 

Det denna studie ämnar att titta på är dock inte mediebolagen i sig, utan publiken som matats 

med artiklar och information från olika medier. Undersökningen vill få fram hur publiken såg 

på rapporteringen och om det finns någon skillnad på hur en äldre generation resonerar 

gentemot en yngre.  
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka både hur en äldre och en yngre generation uppfattat 

och reagerat på de traditionella mediernas rapportering från #metoo-kampanjen, samt om det 

finns någon skillnad beroende på kön.  

 

3 Frågeställning  
Hur skiljer sig den äldre och den yngre generationen i sin upplevelse av de traditionella 

mediernas rapportering om #metoo-kampanjen?  

 

Hur anser den äldre och den yngre generation att de traditionella mediernas bevakning av 

#metoo-kampanjen mottagits av respektive generation? 

 

Hur anser kvinnor och män att det märks någon skillnad beroende på kön i och med 

rapporteringen av #metoo-kampanjen? 
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4. Tidigare forskning  
I detta kapitel presenteras en rad olika studier som tidigare gjorts som berör medievanor hos 

människor i olika generationer. En av studierna behandlar också hur sexualbrott hanteras i 

medier. Dessa används under kommande analyskapitel där denna studiens resultat ställs och 

jämförs mot dessa tidigare undersökningar.  

 

4.1 Unga vuxnas nyhetsläsning 

I Sverige står den tryckta morgontidningen fortfarande bas i den dagliga 

tidningskonsumtionen. Däremot har övriga tidningstyper såsom webbtidningar och nyheter 

via mobila enheter ökat betydligt sedan sekelskiftet (Andersson, 2014). Samtidigt som de 

övriga medier ökar i nyhetsläsningen så sker det en stor skillnad när det kommer till den 

traditionella morgontidningen och läsningen bland unga vuxna. Hos dem har läsningen 

minskat markant. Detta har inte med intresset för nyheter att göra utan snarare att formen för 

att ta del av nyheterna förändrats och föredras av den yngre generationen att hämtas på nätet. 

Därtill tenderar unga mediekonsumenter att vara avsevärt mer vantrogen mot den traditionella 

tidningen till skillnad från den äldre tidningsläsaren (Andersson, 2014).  

 

För att unga vuxna ska hålla intresset uppe vill de ha korta och faktabaserade artiklar i ett 

format som liknar tidskrifter, och gärna med tydlig innehållsförteckning. Detta är något de får 

när de är inne på nätet och surfar efter nyheter. Där är det enkelt att söka och hitta 

information.  

 

Medieorganisationer är idag beroende av att använda sig av sociala medier för att kunna 

etablera sig hos ett högt åldersspann samt skapa mervärde hos publiken. Det kan handla om 

att skicka ut nyhetsbrev på mejl, erbjuda nyhetsinnehåll på exempelvis Facebook eller 

Twitter (Andersson, 2014). Studier visar att sociala delningar via Facebook har blivit en 

nyckelpunkt för att sprida nyheter samt att locka nya läsare. Majoriteten av den yngre 

användaren upplever att deras sociala medier och nätverket i dem bidrar till att de tar del av 

en större mängd nyheter än om de endast tagit del av traditionella nyhetsmedier. Ju mer 

engagemang en person har i sina sociala medier och flödet hen tar del av där, desto med 

benägen är hen att dela med sig av nyheten hen tagit del av (Andersson, 2014). 
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De unga vuxna som är dem som flitigast använder sig av både nättidningar och sociala 

medier för att ta del av nyheter är också de som nämnt ovan delar mest med sina 

bekantskaper online. Detta bidrar inte enbart till att befintliga nyheter delas, utan även att de 

själva bidrar med nyheter som ännu inte tagits upp av nyhetshus. Publiken kan då själva 

rapportera från stora händelser innan media har hunnit uppmärksamma händelsen 

(Andersson, 2014).  

 

4.2 Svenskarna på internet och sociala medier  

I ett kapitlet om vuxnas digitala kompetens i studien “Svenskarna och internet” ifrågasätter 

man vilken påverkan som sociala medier har på medborgarna. I studien framgår det tydligt 

hur fler och fler vuxna skapar sig mer digital kompetens och även hur fler och fler, 

framförallt av de äldre, använder sig av sociala medier där facebook är störst av dessa 

(Davidsson & Thoresson. 2017). 

 

Undersökningen ifrågasätter dock tre viktiga frågor. Hur den äldre generationens förståelse är 

för digitaliseringen? Hur kritiskt de vuxna förhåller sig till den? Samt hur deras kunskapsnivå 

är i att hantera tekniken? Resultatet på undersökningen visade att det finns viktiga 

folkbildningsinsatser som kommer att behövas i framtiden. Detta är för att den äldre 

generationen inte ska hamna i utanförskap och för att minska eventuella missförstånd på 

internet. Undersökningen visade med hjälp av statistik att kunskapsklyftan mellan dagens 

generation och den äldre, är väldigt tydlig men minskar mellan generationerna. (Davidsson & 

Thoresson, 2017)  

 

4.3 Generationer och medier 

I “Understanding Generation Y and their use of social media: a review and research agenda” 

undersökte åtta stycken forskare (Bolton et. al., 2013) den yngre generationers användning av 

medier i syfte till att få reda på vad man vet och inte vet in deras medievanor. Denna 

generation väljer dem att kalla för generation Y. För att klassas inom denna generation så är 

man enligt studien född år 1981 och framåt. Det innebär att forskarna anser att personerna i 

denna ålder både tidigt och frekvent exponerats för media. Därmed har denna generation 

utvecklat ett beroende av tekniken och ser teknikens funktioner som underhållning samt ett 

självklart sätt att interagera med andra. Forskarna tittade på vad generationens användning 
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fick för konsekvenser vad gäller både på individnivå, företagsnivå och samhällsnivå. De 

menar att det finns en skillnad mellan generationer Y och tidigare generationer i deras 

värderingar, preferenser och beteenden (Bolton et al. 2013). 

 

Generation Ys förhållande till media har påverkat dem både som sociala individer men också 

som konsumenter. De gynnas och ser positivt på den ökade tillgängligheten på produkter och 

tjänster i samhället. Däremot är de också mer skeptiska och otåliga till medias rapportering i 

förhållande till de äldre. Detta beror troligtvis på att de är uppvuxna i en öppen miljö med 

transparent information där flödet är snabbt, vilket gör att de också sätter högre krav på 

medier överlag (Bolton et al. 2013). 

 

De unga har en attityd där de “vill ha allt” och “vill ha det nu”, vilket den äldre generationen 

saknar. Denna attityd gäller inte bara på fritiden utan särskilt i arbetssituationer menar. 

(Bolton et al. 2013) För generation Y är interaktion med andra människor ett behov i deras 

användning av sociala medier. Den äldre generationens användning handlar istället mer om 

att hålla kontakt med bekanta och familj, de är även mer benägna att känna sig viktiga när de 

publicerar, kommenterar eller ger feedback (Bolton et al. 2013). 

 

Det är inte endast åldern som spelar roll när det handlar om användning av sociala medier. 

Denna studie tar även upp hur ekonomiska, tekniska, kulturella och politiska värderingar har 

inflytande på hur man använder sig av medier. Dessa faktorer gäller både på individnivå och 

på samhällsnivå. Alltså spelar exempelvis både landets och personens egna ekonomi eller 

politisk värdering in. Ett lands ekonomiska miljö kan till exempel påverka 

medieanvändningen då det påverkar människors disponibel inkomst, 

sysselsättningsmöjligheter etc. Budgetbegränsningar under en konjunkturnedgång kommer att 

minska konsumentens utgifter, inklusive på hårdvara som i sin tur ger tillgång till sociala 

medier. Exempelvis finns bevis från flera olika länder visar att skillnader i disponibel inkomst 

är förknippade med motsvarande skillnader i generation Y:s medieanvändning. (Bolton et al. 

2013) 

 

9 



 

4.4 Medier och brott 

Ester Pollack har i sin bok ”En studie i medier och brott” (2001) studerat både sexualbrott 

och mediernas rapportering. Här beskrivs det utförligt hur mediernas bevakning förändras när 

en våldtäkt anklagas mot eller har begåtts av en kändis. I och med den kända personen, menar 

Pollack att den underhållande kändisjournalistiken ser ut att vara i en icke oväsentlig kontext 

för den journalistik som produceras…. Det hela blir vanligen till ett skådespel genom att det 

är en kändis medverkande och därmed blir det genom den kända personens offentliga profil 

okej att mediebevakningen kan ske inför öppen ridå till skillnad från andra (Pollack, 2001). 

 

I boken beskrivs det på flertalet ställen om hur rapporteringen från media gällande övergrepp 

och våldtäkter ofta fokuserat på straffen och huruvida förövare sluppit undan med ett lindrigt, 

eller till och med helt utan straff. Under 90-talet var det enligt Pollack ett tydlig fokus på 

brottshantering när man rapporterade kring sexuella övergrepp. Man skrev mycket om hur 

polisen inte hade nog med resurser för att klara upp sexualbrott och därmed ge hårdare straff. 

Under den senare delen av 90-talet började däremot fokuset skifta. Nu började man istället 

börja lägga tid på offret och inte endast förövaren (Pollack, 2001). Genom att boken 

publicerades 2001 finns inga referenser till 00-talet och vi har inte hittat några likvärdiga 

publikationer från senare årtal.  
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5. Teori  
5.1 Uses and gratifications  

De första publikationerna kring användningsteorin uses and gratification studerade hur 

människor använde underhållningsmedier som till exempel såpoperor. Syftet var att få fram 

vad människor fick ut av att använda de medierna som då var icke-traditionella. Forskare 

inom området har genom åren försökt utveckla typologier för de behov och förtjänster som 

olika medier tillfredsställer hos människan (Balvanes et.al, 2009).  

 

Med den då nya forskningen fick man ny utgångspunkt där publiken sågs som aktiva och 

medvetna mottagare av mediaflöden, vilket var en förändring från tidigare medieteorier. 

Detta innebar att människor inte längre endast var passiva konsumenter utan att de kunde 

ifrågasätta och ta till sig den flödande rapporteringen och underhållning efter egna villkor 

(Balvanes et. al. 2009). 

 

Teorin är fortfarande ett försök till förståelse för vilka behov människan har av medier, samt 

vilken egen vinning hen kan ha av olika sorters medieinnehåll. När det kommer till vilken 

mediekonsumtion människor har så menar man att människan är väl medveten och därmed 

själv väljer vad hen vill ta del av (Balvanes et. al. 2009). Det innebär att det finns ett 

antagande att vi människor väljer vilka medier vi tar del av för att själva tillfredsställa behov 

och få vad vi vill ha ut av det. Behoven en människa vill tillfredsställa är högst individuellt 

och sätts beroende på bland annat omgivning, ålder, status och personlighet (Balvanes et. al. 

2009).  

 

Att se på användningsbehov i detta syfte är en intressant jämförelse generationerna emellan, 

där handlar behoven mest troligt om vilken ålder de är i. Att de äldre vuxit upp med helt 

andra mediebehov och medievanor än dagens ungdomar är inget nytt. Av intresse är att se hur 

dessa behov skiljer sig och ur det påverkar både vart de hämtar informationen men också vad 

de gör med den. Kan det exempelvis vara så att den yngre generationen har ett större behov 

av att veta allt och fort, och därmed söker information medan de äldre istället likt när de var 

yngre, tog den information som de var givna. Detta kanske i sin tur påverkar vilken 

information man tagit del av och därmed får olika uppfattningar om rapporteringen. Deras 
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ålder har därmed inflytande i hur de använder sig av media samt hur det i sin tur påverkar hur 

olika kontexter tas emot (Balvanes et. al. 2009).  

 

 

5.2 Generationsteori 

Inom generationsteorin som nämns i Bolin (2017) så talar forskarna ofta om människans 

ålder, åldrande och hur generationer skiljer sig när det kommer till medieforskning. Olika 

forskare resonerar på varierande sätt när det kommer till det biologiska, det fysiologiska och 

det sociala åldrandet, men det finns två olika begrepp som är vanliga att använda vad gäller 

generationsteorier i samband med mediaforskning. Dessa två är generationstillhörighet och 

livscykel. 

 

Det finns de forskare som anser att det är betydligt mer relevant att använda begreppet 

generationstillhörighet när man analyserar människors beteende och attityd (Andersson, 

2014). Med generationstillhörighet menas det att människor som är i samma eller liknande 

biologiska ålder kan antas ha samma kulturella värderingar och händelser att referera till. 

Därmed delar de något som är specifikt för deras generation och på ett sådant sätt kan de 

tillsammans med deras medieanvändning antas vara i en viss generationstillhörighet till 

skillnad från de som inte upplevt samma sak eller saker (Opermann, 2013). 

 

Enligt Karl Mannheim finns det omständigheter som till exempel stora nyhetshändelser som 

statsministermord, elfte september och estoniakatastrofen där det kan skapas tydliga 

sammankopplingar inom en generation. Dessa händelser gör att en generation skapar en 

gemensam koppling till varandra, framförallt om de upplevs i ung ålder, samtidigt som det 

utesluter dem som inte upplever händelsen (Bolin, 2017). 

 

Göran Bolin är tydligt inspirerad av Mannheims tankar kring något som den sistnämnde 

kallar för “fresh contact”. Fresh contact innebär mer eller mindre första kontakt med både en 

stor nyhetshändelse och/eller medium. Bolin menar att de äldre generationerna inte blir lika 

påverkade för saker som är nytt både nyhetsmässigt och mediemässigt eftersom de redan har 

en kulturell och organisatorisk hållning inom generationen. För den äldre generationen är 

exempel inte VHS ett nytt medium medan de är lika nytt för en yngre generation som bara 
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har nya medium att upptäcka. Utifrån dessa kulturella och sociala skillnader påverkas 

generationerna annorlunda då de har sina egna unika erfarenheter att hantera situationen 

utifrån (Bolin, 2017). 

Bolin (2017) tar även upp hur viktig platsen kan inverka för att skapa samband mellan 

generationer eller samhällen. Här nämns både den geografiska platsen och mediumplatsen. Är 

det händelser som är viktiga för nationen menar Bolin att det är mer sannolikt kommer ut på 

traditionella medier. En viktig aspekt som författaren också nämner är den kulturella 

skillnaden som finns i att se på tv idag som 17-åring och hur det var för femtio år sedan som 

17-åring. 

 

Det andra begreppet som vissa forskare menar är bättre är livscykel, detta perspektiv menar 

istället att människors medievanor ständigt är i förändring. Förändringen står sig i förhållande 

till människans olika stadier i livet och hur det förändras. Oavsett vilken generation en 

människa tillhör så genomgår hen olika faser i livet som påverkar livssituationen. De som 

förespråkar livscykelbegreppet menar att generationstillhörigheten inte är helt applicerbar i 

dagens samhälle då samhällets individualisering innebär att det inte är möjligt att placera 

samtliga individer i en generation och per automatik anta att de utgör en homogen grupp. 

(Andersson, 2014). 

 

Utefter dessa två begrepp finns det de som menar att man för att få en så lönsam studie som 

möjligt ska utgå från en kombination av dessa två aspekter. Genom att använda både 

generations- och livscykelperspektivet får man en förklaring på vilka olika mediepreferenser 

som kan kopplas till uppväxten och ungdomsåren samt vilka som kan länkas samman till 

livscykelsrelaterade förändringar (Andersson, 2014).  

 

Att ha i åtanke är att det viktiga i generationsfrågan inte nödvändigtvis är födelseåret, utan 

snarare det kollektiva medvetande som skapas när människor födda vid ungefär samma 

tidpunkt har gemensamma erfarenheter. Kollektiva erfarenheter och minnen som generationer 

ofta delar är kopplade till uppväxtåren, vilket skapar en grund för en generationsidentitet 

(Andersson, 2014).  
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Göran Bolin är på samma spår som Andersson där men refererar till Kjell Nowaks (Bolin, 

2017) tankar kring hur varje generation gemensamt har mer eller mindre generella val som 

sker indirekt och direkt. Varje generation får fler och fler medier och välja på vilket till slut 

handlar om status och grupptillhörighet. Här framkommer åsikten att man gör ett socialt val 

av att till exempel inte ansluta sig sociala medier såsom facebook. Detta val gör att man 

kommer hamna utanför en generation om majoriteten av den generation man är i förhåller sig 

där, oavsett om man anser sig vara utanför eller anser det vara ett aktivt val. (Bolin, 2017) 

 

5.3 Genusteori  

Yvonne Hirdman menar att det finns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor i vissa 

avseenden där män gärna distanserar sig från obekväma saker. Denna distansering sker enligt 

Hirdman på olika vis med allt ifrån skämta om händelsen eller genom att förflytta fokus eller 

allvarsamheten i det inträffade (Hirdman, 2001). Från Yvonne Hirdmans begrepp 

“genuskontrakt” går det även att finna en teori om hur interaktionen mellan man och kvinna 

är och hur det utspelar sig i ett förskrivet kontrakt mellan mannen och kvinnans könsroller 

och plikter som kommer i och med könet genom och de normer som finns och upprätthålls. 

Enligt Yvonne Hirdmans teori är det som mest strikt där båda könen vet sina respektive 

skyldig och rättigheter och som minst när de bryter mot dessa normer. (Hirdman, 2001) 

 

Gunilla Jarlbro har i sina teorier fått fram att de få kvinnliga mediearbetare som jobbar med 

hårda ämnen och blir accepterade på redaktionerna använder sig antingen av en mer 

arbetsmässig, manlig roll och anammar den manliga journalistiska livsstilen (Jarlbro, 2006). 

Denna mediestruktur är något som inte kommer att förändras så länge som det är män som 

styr på redaktionerna menar Jarlbro. Frågan är om detta kommer att tas upp i samtalen men 

då skulle detta gå att koppla till just detta exempel.   
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6. Metod  
6.1 Kvalitativ metod 

För att samla in information till en studie kan man som forskare antingen användas sig av en 

kvantitativ eller en kvalitativ metod, eller i ett tredje fall, en blandning av dem båda. Det som 

är viktigast med valet av metod är att utgå från vad syftet med undersökningen är (Bryman, 

2011). En studie med stort material och med överblick tenderar att passa bättre med en 

kvantitativ metod medan en mer förståelseinriktad och djupgående studie passar bättre med 

en kvalitativ metod. Eftersom denna studie syftar till en djupgående förståelse för hur två 

olika generationer förhåller sig till en nyhetsrapportering behandlande hashtagen #metoo, så 

anses en kvalitativ metod lämplig. Inom den kvalitativa metoden finns även möjligheten att 

fördjupa sig vid framställandet av intervjuguiden samt att svaren kan breddas ut mer, vilket 

också är något som gör att en kvalitativ metod är mest lämplig för denna studie.  

 

6.2 Fokusgrupper 

Metoden för att få fram analysmaterial i denna studie är fokusgrupper. Att använda sig av 

fokusgrupper kom under 1950-talet och utvecklades av marknadsforskare som intervjuade 

grupper för att undersöka människors konsumtion. Att använda sig av fokusgrupper är idag 

en av de vanligaste metoderna för kvalitativa studier inom medie- och 

kommunikationsvetenskap. Tanken med en fokusgrupp är att få fram en rik samling 

synpunkter från olika perspektiv kring ämnet som berörs (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Fokusgrupperna leds av en moderator som för diskussionen framåt och kommer i denna 

studie att leda diskussionen med hjälp av semistrukturerade frågor. Moderatorn utgår från en 

intervjuguide för att kunna hålla diskussionen inom valda ramar. Fokusgrupperna får tillgång 

till en artikel som ska fungera som ett stimulimaterial för diskussion. Efter att ha läst 

stimulimaterialet får de sedan med hjälp av moderatorns diskussionsfrågor diskutera ämnet. 

Diskussionen spelas in för att sedan kunna transkriberas för vidare analys.  

 

6.3 Respondenter 

För att hitta respondenter till fokusgrupperna har ett så kallat snöbollsurval skett (Wibeck, 

2010). Det innebär att man får tag i en intervjuperson som känner någon annan, som kan 
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tänka sig delta eller har vidare kontaktnät och frågar vidare för att sedan genom denna 

procedur få fram en hel fokusgrupp. Detta är ett fördelaktigt sätt då intervjupersonerna får 

frågan från någon som de känner och därmed kan känna en trygghet, samtidigt som 

intervjupersonerna inte är nära bekant med moderatorerna (Esiasson et al, 2012).  

 

När det gäller fokusgruppernas sammansättningar och fördelning finns det några viktiga delar 

att ha med och förhålla sig till. En av de viktiga bitarna är att deltagarna bör ha en gemensam 

egenskap inom gruppen (Wibeck, 2010). Deltagarna ska därmed gärna vara bekanta med 

varandra sedan tidigare men inte veta allt om varandra. Genom att göra på detta sätt kan 

stämningen lättas upp och i sin tur få de intervjuade mer bekväma i att diskutera ämnet. 

Människor med gemensamma erfarenheter är ofta mer benägen att dela med sig av sina 

åsikter (Wibeck, 2010). Anledningen till att de inte ska känna varandra för väl är eftersom det 

ofta kan leda till ett gemensamt tyckande, vilket för studiens del kan vara missgynnande.  

 

I de två olika fokusgrupperna i denna studie var det fyra respektive fem personer vilket är 

inom det rekommenderade antalet från Esaiasson et. al. (2012). Anledningen till de 

rekommenderade antalet är för att det inte ska bildas subgrupper, vilket kan ske om det är för 

stora grupperingar. Samtidigt som antalet ska undvika subgrupper ska de även vara för 

studien ska få in ett rimligt antal åsikter från olika personer. I en större grupp får varje 

respondent mindre utrymme att ge sina synpunkter, vilket innebär att varje individs 

inflytande på diskussionen minskar och därmed också respondenternas engagemang. I en 

mindre grupp får varje individ istället mycket utrymme att uttrycka sig och därmed ökar 

också engagemanget i diskussionen (Wibeck, 2010).  

 

Detta har varit en avvägning under studiens gång där vi ansåg att idealet var sex personer 

med tre från vardera kön men där det efter sena avhopp blev fyra respektive fem i 

fokusgrupperna. I studien har de olika generationerna särskiljts med mening. Anledningen till 

detta är för att enklare se likheter och skillnader mellan de båda fokusgruppernas svar vid 

senare analys.  

 

 

 

16 



 

6.4 Respondentgalleri 

Ett respondentgalleri är en kort bakgrund av de intervjupersonerna som är med i 

fokusgrupperna. De fick en kort enkät att fylla i innan samtalet började. Enkäten är kort och 

innehåller endast några få fakta om personen. Det som frågas efter i respondentgalleriet är 

ålder, kön, civilstatus, eventuella barn, hobby, yrke. Med svar på dessa frågor kan det vid en 

senare analys hjälpa till att hitta mönster i hur personerna i fokusgrupperna resonerar inom 

ämnet. Därav vill denna studie ha information som visar på personernas bakgrund (Esiasson 

et. al, 2012).  

 

Fokusgruppernas olika svar benämns i resultatet och analysen. Respondenterna redovisas 

med det förnamn som givits dem. Deras egentliga namn har uteslutits på grund av 

forskningsetiska skäl att anonymisera respondenterna (Wibeck, 2010). Fokusgrupp ett, som 

är den yngre generationen benämns med ändrade namn som anses tidstypiska för sin 

generation. Detta är för att behålla anonymiteten bland respondenterna och enklare särskilja 

vilken grupp som säger vad. I varje citat går det att genom det figurerade namnet återfinna 

personen i respondentgalleriet för vidare information om respondenten. 

 

Deltagarna från fokusgrupp 1, som tillhör den yngre generationen.  

Person A Alexander Person B Bea 

Ålder 20 Ålder 23 

Kön Man Kön Kvinna 

Yrke/sysselsättning Student/journalist Yrke/sysselsättning Barnskötare 

Person C Christopher Person D Daniella 

Ålder 28 Ålder 22 

Kön Man Kön Kvinna 

Yrke/sysselsättning Student Yrke/sysselsättning 

Undersköterska 

/student  

Person E Ellen   

Ålder 23   

Kön Kvinna   

Yrke/sysselsättning Undersköterska   
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Deltagarna från fokusgrupp 2, som tillhör den äldre generationen. 

Person A Albert Person B Bengt 

Ålder 48 Ålder 47 

Kön Man Kön Man 

Yrke/sysselsättning Teknikerchef Yrke/sysselsättning Processoperatör 

Person C Carin Person D Doris 

Ålder 52 Ålder 38 

Kön Kvinna Kön Kvinna 

Yrke/sysselsättning Förskolelärare Yrke/sysselsättning Sjuksköterska 

 

6.5 Urval och indelning 

Dessa fokusgrupper bestod av fyra till fem personer i varje grupp. Den ena gruppen bestod av 

blandade kön i åldrarna 20-28 och representerade en yngre generation. Den andra gruppen, 

också blandade kön, bestod av personer i åldrarna 38-52 och representerade en äldre 

generation. Åldrarna är satta för att kunna jämföra de olika generationernas intressen av 

rapporteringen och se om det skiljer sig i deras tankegångar generellt och individuellt. 

Grupperna är också blandade med båda könen för att kunna tyda om det finns skillnader i hur 

män och kvinnor ser på #metoo-kampanjen och hur de anser att det rapporterades kring den. 

 

6.6 Intervjuguide 

Som underlag för fokusgruppernas dialog användes en väl utformad intervjuguide utifrån fyra 

olika teman. De fyra olika temana, öppningsfrågor, generation, medierapportering och kön, är 

framtagna baserat på undersökningens syfte och frågeställningar. Totalt resulterade 

intervjuguiden i 24 olika frågor som alla på olika sätt ansågs vara relevanta för studien (se 

bilaga 13.2). Samtliga frågor behöver dock inte ställas av moderatorn om den anses besvarats 

i ett vidare svar på en annan fråga. Utöver möjligheten att hoppa över en fråga kan den 

semistrukturerade intervjumallen få fler positiva effekter eftersom det låter samtalsledaren 

ställa följdfrågor som i sin tur kan leda till mer utförliga och utvecklade resonemang. 

Moderatorn har också möjligheten att med denna metod leda samtalet tillbaka till ämnet det 

ska handla om, till skillnad från en ostrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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6.7 Reliabilitet 

Oavsett om man följer en kvantitativ- eller kvalitativ metod bör man ha en tydlig och väl 

förklarad metod, detta för att få fram en så hög reliabilitet som möjligt. Reliabilitet berör 

frågan om huruvida studiens resultat kan uppnås likvärdigt om när studien genomförs på nytt 

av en annan forskare (Bryman, 2012). En hög reliabilitet är därmed viktigt att ha för de som 

vill återskapa studien. För att få en hög reliabilitet är det därmed viktigt att man beskriver sin 

metod ordentligt. 

 

En aspekt som ökar reliabiliteten i just denna studie är att samma intervjuplats används för 

båda fokusgrupper. Detta för att få så likartade förutsättningar som möjligt för båda grupper, 

dessa förutsättningar kan handla om sinnesstämning och känslor som kan uppstå i en miljö. 

Är intervjuplatsen densamma ökar chansen att generationernas grupper känner liknande 

samvaro med omgivningen (Bryman, 2012). En annan metod för att testa sin reliabilitet är att 

göra ett så kallat reliabilitetstest. Ett test som kommer användas för just denna studie är att 

analysera det transkriberade materialet på var sitt håll. Eftersom det då är två personer som 

analyserar och sammanställer sina analyser så säkerhetsställs att analysens resultat blir så 

likartat som möjligt oavsett forskare (Bryman, 2012).  

 

6.8 Validitet 

Validitet innebär att undersökningen överensstämmer med syftet i studien. (Bryman, 2012) 

Studiens validitet upprätthålls genom intervjuguiden som är sammanställd med syftets grund 

samt den tidigare framtagna forskningen och teorin.  

 

Teman och frågor som tas upp under fokusgrupperna är skapade för att besvara denna studies 

specifika syfte, men ska också grunda sig i tidigare forskning och teori som nämns i studien. 

Vid de två fokusgrupperna som genomförs kommer samma intervjuguide användas, däremot 

kan följdfrågorna se olika ut beroende på hur diskussionen tar form. Följdfrågorna kommer 

däremot alltid syfta med samma fokus, vilket är att få svar på frågorna i intervjuguiden.   
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7. Material  
Det mest omfattande materialet som kommer användas är de transkriberade diskussionerna 

från de två fokusgrupperna. Nedan följer studiens intervjuguide som står som grund för 

fokusgruppernas intervju.  

 

7.1 Stimulimaterial 

Artikeln som används som stimulimaterial är en artikel (se bilaga 14.1) ur TT Nyhetsbyrå 

med titel “Metoo: Här är upproren att hålla koll på.”  

 

Fokusgrupperna kommer att ta del en artikel, denna artikel kommer användas som 

stimulimaterial och därmed stå som startpunkt för diskussion i fokusgrupperna. Meningen är 

inte att ge fokus till artikeln, utan snarare att öppna upp samtalet. Stimulimaterial är en god 

idé när personerna i samtalsgruppen inte ligger på samma kunskapsnivå inom ämnet 

(Wibeck, 2010). 

 

Vid urval av stimulimaterial kan man antingen välja artiklar som är så opartisk som möjligt, 

alternativt att man väljer två stycken varav en står sig positiv och den andra negativ. Väljs två 

olika artiklar bör det ligga i åtanke att dessa artiklar inte ska innehåll allt för starka argument, 

eftersom det är enkelt att använda sig av de färdiga argumenten i diskussionen. Undviks 

artiklar med starka argument öppnas mer utrymme för fokusgruppen att diskutera själva 

(Wibeck, 2010).  

 

För att undvika att artikelns argument ska återupptas och bli fokus i diskussionen så kommer 

stimulimaterialet i denna studie fokusera på att vara så objektiv som möjligt. Detta då studien 

syftar till att få publikens generella åsikter om #metoo, och inte om en specifik artikel. 

Artikeln ger då också en mer rättvis utgångspunkt för alla personer i fokusgruppen att 

reflektera och diskutera kring deras åsikter samt att det även ger en snabb återblick av hur 

publiceringarna såg ut (Wibeck, 2010). 
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8. Resultat  
Fokusgrupperna följde ett antal teman ur intervjuguiden som efter deltagarnas diskussioner 

och transkribering gav grunden till det resultat som här nedan redovisas. Dessa teman finns 

att se i studiens intervjuguide (se bilaga 13.2) och kommer även vara de teman som resultaten 

presenteras i. 

 

Resultatet kommer att presenteras gruppvis där den yngre fokusgruppen kallas för 

fokusgrupp ett och är den som redovisas först, följt av fokusgrupp två, vilket är den äldre 

generationen. 

 

Efter att de båda gruppernas resultat presenteras genomförs en analys av det som presenterats 

i denna del. Detta är för att studien så tydligt som möjligt ska kunna tydliggöra både likheter 

och skiljaktigheter på svaren och diskussionerna generationerna emellan.  

 

8.1 Medierapportering 

8.1.1 Fokusgrupp 1  

Den yngre fokusgruppen fick frågan om hur de själva skulle gjort om de skulle rapportera 

kring hashtagen #metoo och vad de i så fall skulle fokusera på. De var ense om att de skulle 

vara noga med att få med båda parter och dubbelkolla all fakta. De diskuterar även 

namnpublicering och menar att de anklagade förtjänar att bli uthängda i media, samtidigt som 

de tycker att man bör tänka på den anklagades anhöriga och inte vara alltför snabb med att 

publicera någons namn. Nedan följer några citat ur diskussionen gällande detta.  

 

Alexander: Att ta båda parterna. Och får man inte tag på den som gjort det så går man inte ut 

med namn. 

Daniella: Inte vara så himla snabb. Skriva det som är sant. 

Ellen: Men skulle jag jobba åt aftonbladet och de säger till mig skriv ut det här då gör man ju 

det. 

Alexander: Det där är ju också intressant. Om chefen säger skriv namn. Vad gör man då? Det 

är ju jätteintressant. 
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Bea: Anklagade förtjänar att få sitt namn uthängt, samtidigt som man bör tänka på att de har 

anhöriga som blir utsatta trots att det inte är dem som gjort något fel. Det är en svår fråga 

där det är rätt och fel på samma gång.  

 

Gruppen ser även skillnad på de olika mediebolag som rapporterat och huruvida dess plats i 

samhället kan påverka hur man ser på exempelvis namnpublicering och en extra faktakoll.  

 

Alexander: Nyhetshus hade malt på, Kvällstidningar fått nys om någon och trycker ut så fort 

som möjligt medan tex SVT varit med noga innan de publicerat.  

 

Christopher: SVT behöver troligtvis det eftersom det är Public Service och de är beroende av 

medborgare som betalar radiotjänst etc till skillnad från till exempel TV4 som är privatägt, 

de har med plats för att chansa. SVT behöver ha anställda som är clean.  

 

Den yngre gruppen tror att rapporteringen kommer se likvärdig ut i framtiden om något 

liknande skulle ske, däremot tror de att #metoo i sig kommer kunna förändra samhället. Att 

#metoo blev så stort och togs upp av mediebolagen var på grund av ett kollektivt privat 

rapporterande genom sina egna sociala kanaler visar på hur människor tillsammans kan 

påverka. En annan åsikt från rapporteringen är att det gått för långt och att människor nu inte 

känner sig bekväma i hur de ska agera inför det motsatta könet.  

 

Daniella: Det är bra att det skrivs mycket om det, men samtidigt har det gått för långt. Jag 

har en bekant som jobbar på skola, och han är man, och han vågar inte ens krama ett barn 

som gråter längre och då tycker jag att det gått för långt.  

Alexander: Samtidigt är det bra att det gått så långt att man faktiskt börjar tänka efter på hur 

man beter sig.  

 

Christopher: När man sett så här de här programmen, om det var Oldsberg eller Jan Guillou 

eller någon som bara “Ah nu får man inte krama sina kvinnliga kollegor”. Sexuella 

trakasserier fanns innan metoo också och de finns nu. Man borde liksom, som en vuxen 

person borde man veta vad som är att gå över gränsen. Det är bara dumheter att man inte 

kan krama en kvinnlig kollega, det borde man kunna fatta. 
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Att sociala medier har haft en stor betydelse för hur stort metoo har blivit råder det ingen 

tvekan på inom gruppen. När frågan “Tror ni att det hade kunnat bli stort utan sociala 

medier?” ställs svarar alla snabbt och tydligt ett nej.  

 

Christopher: Det hade ju aldrig fått samma spridning utan sociala medier.  

Alexander: Där kommer skillnaden. Går vi tillbaka trettio fyrtio år så hade de ingenting och 

nu har vi det och då hände det. 

Bea: Det är ju så det spridits. 

 

Sociala medier menar de också spelar stor roll eftersom det finns kvar och finns nära. Det är 

enkelt att gå in på någons instagramflöde och läsa om vad hen varit med om och på så sätt 

hela tiden påminnas om vad som sker och att det behöver ske en förändring. Samtidigt är 

gruppen inne på att det viktigaste som finns är att man pratar om det i vardagen och inte bara 

att det lever kvar. Det är då hashtagen ha vunnit och rapporteringen lyckats nå ut.  

 

Alexander: Det är väl det som är lite skillnaden. Idag har det kanske svalnat ner lite på 

sociala medier men folk pratar ändå om det. 

 

8.1.2 Fokusgrupp 2 

Den äldre generationen nämner två olika sätt som de kommit i kontakt med #metoo.  Den 

första kontakten fick de antingen via de traditionella medierna när de började rapportera om 

det, eller genom vänner och bekanta som tog upp det och pratade om det.  

 

Doris: Vi har väl suttit och pratat i kompiskretsar, jag tror det var där efter att de sett om det 

på nyheterna. 

M: Var det så du kom i kontakt med det? 

Doris: Ja. 

Carin: Första gången jag kom i kontakt med det var ju när de blaffa upp det typ på tv, på 

nyheterna. Det var första gången. Jag hade aldrig hört talas om det innan. 

 

Carin: ...det är ju överallt, massor, och jag har ju då varit utsatt själv så (...) Det är ju kanske 

mycket mer utbrett än vad man trott. Och därför är det ju så bra att det börjar lyftas, att man 
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törs säga, att det stärker andra också att folk går ut och säger att jag har också varit med om 

det här. 

 

Efter frågor om hur rapporteringen varit från medierna framträdde samtliga i gruppen kritiskt 

till namnpubliceringar och hur de olika medieprofilerna hanterats och de påpekade även att de 

uppfattade rapporteringen som sensationsjournalistik.  

 

Albert: Det är mycket sensationsjournalistik 

Carin: Ja man tar det man blir serverad, man kanske inte har forskat så mycket själv i det 

utan man sköljs över med information.  

 

De resonerar att nyhetsrapportering överlag har förändrats och att mediebolag jobbar mer 

med sensationsjournalistik, och detta med syfte att sälja.  

 

Carin: De artiklar som jag då har läst, nu är det ju inte sådär jättemånga, men nå har det ju 

varit riktat åt det här gottiga, se nu vad han har gjort. Alltså det handlar ju som dom om, man 

kan ju rapportera på olika sätt och nog blåser de i det här, helt klart. Inte ska det var något 

lätt liv att heta Martin Timell nu. Som sagt igen, jag försvarar honom inte men han blev ju 

jävla dömd direkt.  

 

Albert: Vikten av att man ska sälja någonting och att vi faktiskt vill köpa någonting så bör det 

finnas snyggt paketerat så att man känner att, ah okej jag förstår. Så är då i alla fall jag.  

Cain: Mycket nyhetsrapportering som är idag har ju förändrats idag, jag tycker man hyser in 

mer och mer, som du säger, sensationsjournalistik, än det har varit när jag var ung. 

 

För att fortsätta vidare till diskussionen kring namnpublicering så var gruppen eniga om att 

det är väldigt viktigt att stå på korrekta och fulla grunder innan namn och bild publiceras. De 

skiljer tydligt på att bli dömd av samhället och att faktiskt bli dömd i en domstol och få stå till 

svars för vad man anklagats för. Är man inte dömd, eller kanske i vissa av dessa fall inte ens 

polisanmäld menar denna grupp att det är fel att publicera namn. I en sådan här situation 

anser de att det handlar om ord mot ord och då är det extra viktigt att ge de anklagade en 

korrekt chans till försvar. Diskussionen dyker även in på att det kanske inte alltid är offret 
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som talar sanning och menar att detta är ett enkelt tillfälle för någon att hämnas på någon som 

gjort dem illa.  

 

Albert: Man har undvikit att publicera en dömd 36-åring, som är dömd för våldtäkt här i 

Luleå och Piteå. Här är det någon som fortfarande inte är dömd, vars namn släpas ut och det 

tycker, jag tycker inte att man kan gömma sig bakom att det är en känd person. Det är en 

människa, jag tycker inte att man har mer ansvar för att man är känd 

 

Carin: Nej jag tycker också att det är att gå händelserna i förväg, det är en sak om hen har 

blivit dömd. För att nog kan det ha hänt mycket kring Martin Timell men det är ju inte säkert 

att det gått till precis så som hon har sagt. Men det är redan en sanning nu, för att så är det 

bara, för att folk har läst det i tidningen.  

 

Carin: Tänk om det skulle visa sig att någon av dem anklagade är utsatt för någon som vill ta 

hämnd, så är det ju bra tajming att hämnas.  

 

Bengt: Man förväntar ju sig att, ska man gå ut med namn och bild, att man i alla fall har 

blivit polisanmäld. Nu blir de ju dömda utan att ens få någon rättegång.  

 

Carin: Det här är ju ord mot ord, men du är ändå dömd på det sätt att man gått ut med namn 

och bild i tidningen.  

 

Doris: Spontant så sitter jag och funderar på om alla talar sanningar alla gånger? Nu när 

många har kommit fram med det så kommer det ju ännu mer, det väller ju bara.  

 

Vidare diskuteras vem eller vad som kan tänkas ligga bakom alla dessa namnpubliceringar. 

De anar att det kan ligga en tidningsledning bakom som överväger huruvida namn ska 

publiceras eller inte. En tanke som en av kvinnorna hade var att de kanske tar risken att någon 

vill anmäla dem, men att det inte skulle spela så stor roll i förhållande till antalet tidningar 

som de skulle hinna sälja inom den perioden.  

 

Carin: Man kanske väger för och emot och bestämmer att vi kör och skiter i det etiska. Det 

var väl det dem berättade när de kläckte Martin Timells namn, att dom ansåg att det var i 

allmänhetens intresse 
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Albert: Ja exakt, normen tidigare har ju varit ganska restriktiv när det gäller att publicera 

namn. Nu tycker vi att vi har rätten att få veta allt, alltså det är ju rubbat på nått sätt. 

 

Samtidigt menar de att det troligtvis aldrig hade fått samma uppmärksamhet som det fått nu 

när media gått ut med både namn och bild på flertalet kända profiler.  

 

Bengt: Jag har ju svårt att se varför någon vill läsa om någon tjej de inte känner eller någon 

kille de inte känner, det blir ju inte lika intressant. Du säljer ju inte något om det står Kalle 

Svensson har gjort det där, så blir det ju inte. Jag tror det måste först bli någon känd person 

som kommer dit för det är först då du får upp blicken på det (...) annars hade det bara stått 

våldtäkt eller övergrepp och så bara, jahapp en notis och så bläddrar man förbi. 

 

Diskussionen fortsätter om vad en ledning har för makt i ett mediebolag och vad den makten 

kan tänkas ha haft för roll vad gäller det som kommit fram genom #metoo-kampanjen. Det 

som kommer på kartan handlar främst om hur bolag hållit profiler om ryggen trots att det 

funnits ett medvetande om hens beteende. Frågan gruppen ställer sig då är om det handlar om 

män som vill försvara män eller om det är en kvinnlig chef som istället är konflikträdd och 

inte vill riskera en person som drar in pengar.  

 

Albert: Jag försöker tänka på varför, om det kommer in anmälningar som säger att min chef 

eller min kollega gör det här, då tänker jag att beror det på att det är män som försvarar 

män? Eller om det är som i tv4 fall att det var någon kvinnlig chef, och då är frågan, är det 

då konflikträdsla eller är det pengar.  

Bengt: Sen är det ju hur mycket de tittar åt andra hållet, alltså att dem inte vill veta. 

Albert. Ja och om man tänker att hen säljer, då får hen vara kvar oavsett, vad beror det på? 

Min känsla är att det är väldigt skickliga människor på härskarteknik.  

 

En av männen i fokusgrupp 2 upplevde en förändring i rapporterandet av hashtagen #metoo. 

Inte bara i hur medierna rapporterade utan också i hur han själv stod i sitt mottagande av 

informationen. Han menade att det i början mest var ett brus i debatten om jämställdhet och 

att det var inget nytt. Men sen när det rapporterades om hur de uthängda profilerna fick 

sparken blev det en obehagligt vändning. De andra gruppmedlemmarna höll med om detta.  
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Albert: Sen åker ju Martin Timell, och då tänker jag, jaha, det är det som ska hända. Sen åker 

Kronér. Nu fäller vi dem mediala och så då blir det lite obehagligt. (...) Det är obehagligt, jag 

tycker det är obehagligt utav bara helvete, låt dem i alla fall dömas i rätt och det som först 

händer tänker jag är underhållning. (...) Sen tycker jag att det har planat ut och blivit något 

bra av det.  

 

De fortsätter spekulera och menar att de tror att en ledning blir rädd och tycker att det är 

obehagligt när det spekuleras och väljer därför att agera snabbt. Precis som de gjort med flera 

anklagade profiler. På frågan om de anser att mediebolagen tagit ansvar för anklagelserna 

som riktats mot dem i och med att de haft en anställd profil som anklagats var gruppen 

väldigt eniga. Det generella åsikten i fokusgruppen var att bolagen blivit rädda och agerat 

utefter det. De har duckat och sparkat den anklagade profilen för att kunna känna att de gjort 

rätt.  

 

Carin: Dom tänker att om vi tar bort hen då är vi off the hook.  Vi offrar Virtanen, bort med 

honom, då klarar vi oss.  

Bengt: Jag tänker att vad hade de gjort om någon varit alkoholist , då kan man inte bara göra 

så. Man kan inte bara, jag menar om det hade varit en alkoholist i mitt företag, du får ju inte 

bara “stick och försvinn”, utan då har företaget ett ansvar, då måste man besluta i hur man 

ska rehabilitera den här personen. För det är ju ändå dit vi kommer i slutändan, ska vi bara 

säga “nej du får inte jobba kvar” så är det ju fortfarande samma person som sitter där, hur 

ska han då bli frisk?  

 

8.2 Generation 

8.2.1 Fokusgrupp 1 

I en diskussion kring med vem och när de pratar om #metoo återkommer denna grupp gärna 

till en, för dem, stereotypisk äldre man. Denna man beskriver gruppen ofta som fast besluten 

om sin åsikt som enligt dem också är svår att prata med då han antingen är raljant eller för 

trångsynt för att ändra åsikt. De menar att det exempelvis skulle vara obekvämt att prata om 

#metoo i ett fikarum om det skulle sitta en gubbe som tycker att det hela är fjantigt och pratat 

om det nedvärderande.  
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Bea: Det blir lite obehagligt att prata med någon som är så himla mot det. Jag vet inte. Jag 

tycker inte om det. Det skulle bli obekvämt och man skulle inte nå fram till den personen för 

han har liksom bestämt sig och nej. Det går inte att ändra på det. 

 

Gruppen är eniga om att de tror att den äldre generationen lever kvar i hur det var förr och 

därmed ganska enkelt kan rycka på axlarna och tycka att metoo är en töntig diskussion. De 

äldre är uppvuxna i att ha en “bita ihop-mentalitet” medan den yngre generationen generellt 

är bättre på att prata om känslor och säga ifrån när något inte känns okej.  

 

Ellen: Som att det är lite töntigt får jag känslan av. 

Alexander: Lite mesigt. 

Alexander: Dem som är sextio idag hade inte samma talan som en tjugoåring idag som 

kvinna. 

Daniella: Nej de har som lärt sig att de får acceptera att det är som det är. 

Alexander: Då tror de också att det är samma sak nu som då genom att det växt upp med det. 

De liksom inte vågar ta ut det även om de verkligen kan göra det. Nu är det en helt annan 

situation. De hade det kunnat vara då också men då hade dem inte samma talan eller mod att 

göra det. 

 

De diskuterar även om skillnaden på att diskutera ämnet #metoo med en 60-åring och en 

25-åring och menar att det är betydligt enklare att diskutera med någon i sin egen ålder. Även 

här landar det i att de yngre anser att de äldre tycker att det hela är aningen töntigt och 

därmed sopar problemet under mattan medan de yngre tar det mer på allvar och istället 

försöker ta tag i problemet. 

 

Daniella: Överlag tror jag det är många äldre som tycker det är fjantigt. Eller att dem tycker 

det… 

Alexander: Det är nog en större procent på ungdomar än på äldre som väljer att ta tag i det 

här på något sätt. Nog finns det en del vuxna som tar det här på allvar och pratar om det men 

absolut inte lika många tror jag som det är i vår ålder. 

Daniella: Nej men jag tänker på det också ifall ens eget barn har blivit utsatt för det här så 

kanske de borde tycka att det är bra. 
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Här kommer de senare in på den tekniska utvecklingen som skett genom åren och hur sociala 

medier används av den äldre generationen. På frågan om de tror att den äldres generationens 

mobiltelefonanvändning kan spela in i hur de uppfattat metoo är svaret ett ja. Det lyfts också 

in huruvida de använder sociala medier och hur det kan påverka hur nära inpå sitt eget liv 

metoo kommer. Det menar att dom själva spenderar mycket tid på exempelvis instagram och 

därmed ser många av sina vänner och bekanta skriva om vad de varit med om och därmed 

känner en tydligare närhet till ämnet.  

 

Ellen: Det tror jag. Jag tror ju alltid att det tar hårdare om det är någon som de känner som 

drabbats som vi sa. Eller så är det för mig åtminstone, än om man bara ser att ute i världen 

så händer det här.  

Bea: De äldre kanske inte har insta eller facebook. 

Ellen: Att dom ser då att mitt barn eller barnbarn har råkat ut… Ja då kanske det tar 

hårdare. 

 

Eftersom de äldre kanske inte spenderar lika mycket tid, eller använder sociala medier alls så 

kan det enligt denna fokusgrupp bidra till att de inte fått samma uppfattning av att det är så 

många i ens närhet som råkat ut för sexuella trakasserier. Om en vuxen förälder ser sitt barn 

eller barnbarn lägga ut en historia på sina sociala medier så tar det hårdare än om de läser i 

tidningen om någon som de inte känner. På så sätt menar den yngre gruppen att de äldre 

kanske inte fått samma perspektiv och därmed inte heller tycker att det är ett så stort problem. 

Detta i samband med att de är uppvuxna under en annan tid och att acceptera läget sitter i 

ryggmärgen på ett helt annat sätt än hos dagens unga.  

 

8.2.2 Fokusgrupp 2 

Att ämnet sexuella trakasserier nu har tagits upp till ytan var för den äldre gruppen 

överraskande, men samtidigt så menade de på att det är konstigt att det har tagit så pass lång 

tid. Sexuella trakasserier har alltid funnits och borde ha kunnat komma fram för flera år sedan 

menar de. 

 

Bengt: Alltså det jag tänker på är att det tagit sån lång tid, jag menar sociala medier har ju 

funnits länge. Jag tänker att de som varit utsatta borde ha kunnat kommit ut fortare med det 

(...) med sociala medier går det ju så fort. Det är det jag tycker, att det tog så lång tid innan 
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det kom ut för det här måste ju ha pågått länge. 

Albert: Ja men den reflektionen är ju intressant, sen kan man fråga sig vad det är som triggar 

igång det. Är det att någon säger “ jag stöttar dig till fullo den här grisen ska, hans liv är inte 

värt att leva, så som han har betett sig.  

 

Denna grupp lyfter skillnaden i de utvecklade metoderna som finns idag i och med internet 

som var annorlunda när de var unga. Läste man om en händelse och tidningen inte publicerat 

ett namn så var man alltid nyfiken på vem det var som låg bakom, men man nöjde sig med att 

vara nyfiken. Det gjorde man eftersom det inte fanns något sätt att få reda på det. Skillnaden 

de pekar på är att idag är man inte bara minst lika nyfiken, utan gruppen upplever att många 

unga idag känner att det är deras rättighet att får veta vem som gjort vad och att väldigt 

mycket klassas under kategorin “i allmänhetens intresse”.  

 

Albert: Tidigare var folk nyfikna men det gick inte att få reda på saker. Jag menar nu vet vi 

att det bara är ett klick bort och så faller man i samhällets normer att självklart, alla ska få 

reda på allting. Integritet är borta på så sätt. 

 

På frågan om de märker någon annan skillnad i generationer när de pratar om #metoo så är 

svaret ja. De menar att de som är ännu äldre än dem själva har en mer “lilla gumman 

mentalitet” än dem samt att de äldre alltid haft en annan respekt för varandra och särskilt till 

dem som är äldre. De yngre är har en annan attityd mot varandra med ett betydligt hårdare 

språk som aldrig skulle ha förekommit för 50 år sedan.  

 

Carin: För nu för tiden så haglar det ju alla möjliga ord likt “du din jävla hora” och allt 

möjligt som man ju aldrig, aldrig skulle ha sagt. Så att nog är det skillnad. 

Albert: Jag tänker framförallt åldersmässigt så är det en skillnad generellt. Framförallt män i 

medelåldern upplever jag är lite oförstående. Lite rädda och lite raljanta. “Jaha nu kan man 

inte…”. Nej det är kanske inte lämpligt att du tittar bakom en kvinna. Varför ska du göra det?  

Bengt: Tror de har för många lik i garderoben. Att det är därför de mår illa av det (...)  jag 

tänker att ingen människa är ju perfekt. Alla gör ju fel någon gång. Du kan ju inte gå hela 

livet utan att någon gång göra något feltramp. Det är däremot som du säger då man måste 

tänka oj nu vart det fel. Då kanske det är bättre att gå och be om ursäkt för det beroende på 

hur mycket fel du gör. 
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Den äldre gruppen funderar och menar att det skulle vara intressant att få veta hur 20-åringar 

tänker. Gruppen gissar på att ungdomar i åldern 20-25 är ganska “coola” kring #metoo. De 

menar också på att man som ung inte rannsakar sig själv på samma sätt, dels för att de inte 

upplevt lika mycket, men också för att de är mitt i det och därmed inte är lika brydd. De får 

då frågan om att utveckla varför de tror att yngre inte är särskilt brydda.  

 

Albert: Ja men brydda, det är klart man är, men jag tänker att, det är bara en chansning men 

jag tänker att man är coolare. Alltså nog tror jag man är brydd, men coolare. Jag tror vi 

medelålderna är mycket mycket mer skitnödiga i det här hur vi ska bete oss och hur vi är. 

Jag tror vi hunnit flera år av beteende som vi inte har förstått inte är det normativa och det är 

ju jobbigt som fan att erkänna att man gjort fel i 25-30 år. Det är jobbigt att vända och det 

behöver man inte om man är 20+ år. 

Carin; Nej och man har ju inte upplevt heller kanske lika mycket, dom har inte varit utsatta 

lika mycket och kanske inte varit i lika många situationer i livet där man kan bli utsatt. 

Samtidigt som det förekommer så långt ner i åldrarna också, särskilt mellan ungdomar, men 

jag menar många av det här är ju yrkeskategorier, och dom kanske inte hunnit så långt utan 

dem är kanske fortfarande kvar på skolan.  

 

Gruppen drar också kopplingar till generationen över dem.  

 

Bengt: Jag umgås inte med pensionärer på min fritid eller så men jag tror inte det här är nått 

att diskutera med dem i och med att sociala medier, de är ju inte rappast på en dator och så... 

Carin: De har en doro. 

Bengt: Ja ganska exakt! Farsan skaffade ny klösbräda (metafor för telefon) nu och jag har 

försökt lära honom datorn, han har precis lärt sig googla. Men sen tror jag de äldre har 

andra ideal, det var ju en annan tid. Jag menar vilken femåring får fara ut på släp efter häst 

för och jobba och för att klara av att få mat? Så det är ju inte samma värld vi lever i. Vilken 

generationssteg, vilket tekniksteg de har gått. De hade ju mera kvinnliga och manliga roller, 

det är klart det kommer avspegla sig i hur de är också. Att ändra någon som levt det livet sen 

de var små, alltså det blir för stora steg, det går inte. Han kommer ha kvar sina ideal som han 

lärt sig av farmor eller så och inte ska de vara med i det här. De levde ju i skogskojjor i 

månader, jag men alltså... Om man, om de ska ta sina förebilder, de går ju inte. 
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8.3 Kön 

8.3.1 Fokusgrupp 1 

När gruppen diskuterar hur det skiljer sig könen emellan och på vilket sätt en kille respektive 

en tjej diskuterar #metoo återkommer dem till den stereotypiska äldre mannen som tycker att 

ämnen är fjantigt. Här pratar de om huruvida man bör ta diskussionen med denna man eller 

inte och menar att det är enklare för en kille att ta den diskussionen till skillnad från en tjej. 

Att man som tjej, kanske framför allt när det handlar om #metoo, är underlägsen från början 

och inte vill sätta sig i en position där man riskerar att bli tillrättavisad av en äldre man som 

redan är i en överlägsen position då han är en man.  

 

Daniella: Jag tror det är enklare för killar att konfrontera den gubben än att stå där som tjej 

och göra det. 

Bea: Ja det skulle bli obekvämt och man skulle inte nå fram till den personen för han har 

liksom bestämt sig och nej. Det går inte att ändra på det. 

Alexander: Jag kan tycka att det kanske är obekvämt om man är själv med den personen. Men 

sitter man i en grupp tycker jag att man ska ställa motsvarande mot den personen. “Varför 

tycker du så?” (...) Istället för att vara tyst för då kommer han undan precis som män har 

gjort i alla tider innan metoo.  

Bea: Absolut. Om man ids (dialektalt ord för orkar) ta den konflikten med en 50-talist. Det är 

inte så lätt. 

Alexander: Det kanske är obekvämt men det är värt att ta den risken faktiskt. För det är det 

som metoo har gjort och alla de här hashtaggarna har gjort för att alla ska kunna nå ut.  

 

Tjejerna i denna fokusgrupp har främst pratat om #metoo med sitt tjejgäng och då om vad de 

själva varit med om. De hade inte pratat särskilt mycket med några killar i sin egen ålder, 

men den uppfattningen de fått av de killar som de känner är att de upplever att det blir svårare 

för dem att flirta med tjejer då de inte vet vart gränsen mellan okej och trakasseri går.  

 

Daniella: Sen är det så att en själv får ju bedöma vad som är okej och inte okej. Det är inte så 

svårt det fattar i princip vem som helst egentligen. 

Ellen: Sen kan ju okej vara olika för alla. 

Alexander: Det där är ju jättevanligt på krogar. Men jag blir också väldigt förbannad när 

folk säger så. Då känner jag att bete dig normalt. Hur beter du dig mot en, mot mig till 

exempel? Går du och tar mig på röven varje dag eller på krogen. ”Nej det gör jag inte” Nej 
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då ska du inte göra det mot hon, hen eller han heller. Det är hur konstig tanke som helst och 

att ens fråga sig det kan jag tycka. 

 

Killarna i gruppen har diskuterat ämnet med både med tjej- och killkompisar samt inom sin 

familj och menar att det är viktigt att höra vad alla har att säga. Mest har de dock pratat med 

sina killkompisar och då diskuterat mycket som de ser tjejer publicerar och skriver. De har 

känner även att de tänkt tillbaka på vad de själva varit med om och om de någon gång gjort 

någon som inte varit okej.  

 

Christopher: Det har förändrat mig, så någonting har hänt. Jag funderar på vad jag gjorde 

för 10 år sedan och om något jag gjort kan ses som inte okej.  

Alexander: Det är bra att det gått så långt att man börjar tänka efter vad man gör.  

 

 

8.3.2 Fokusgrupp 2 

Den äldre gruppen resonerar mycket kring vad det är som påverkar normer och hur 

människor föder ett beteende som går under #metoo. De menar att många värderingar finns 

kvar sen många år tillbaka och dessa värderingar ligger som grund till hur man ser på sig 

själv och andra. Detta står sig då parallellt med hur man beter sig mot andra människor, och i 

detta fall det andra könet.  

 

Albert: Det som föder våldtäktsmän eller män som utövar våld över kvinnor eller barn och 

gör att män känner att här kan jag härska, det är ju nån form av värdering som sträcker sig 

långt långt bak i tid.  

 

De menar att det är något som man behöver vrida på i denna jämställdhetskamp som har 

pågått i många år om det ska hända något. Något som är tydligt är just värderingarna, ett 

exempel som en i gruppen tar är; 

Albert: Om jag skriker negativa könsord om kvinnor rakt ut, då tycker jag att jag är med och 

subventionerar det som sen kan skapa ett våldsamt beteende från man till kvinna, så tänker 

jag. 

Albert: Vi män har generellt betett oss dåligt genom åren men det är aldrig försent att förstå 

och ändra sig, då tänker jag att det handlar ju inte om att säga att “nu ska inte jag tafsa på 
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kvinnor eller titta på kvinnor på ett nedlåtande sätt.” Utan jag tänker att värderingar styr ju 

handlingar, värderingen skapar ett beteende och beteendet kan vara en våldsam handling. 

Bengt: Fel kommer vi ju alltid att göra, men får man veta tillräckligt fort att man gör fel, då 

kanske man tänker att okej, en tankeställare att sådär ska jag inte göra. 

Albert: Ah exakt, det enda jag tänker på är att jag önskar att någon hade stoppat mig och 

sagt “ah men skärp dig nu för helvete, vad fan säger du människa” tidigt, så hade man ju 

sluppit gå i alla fällor. 

 

Denna fokusgrupp gå in på hur #metoo-kampanjen påverkat tänkandet kring jämställdhet och 

hur de själv agerar idag. Framför allt en av männen menar att det verkligen har varit en 

ögonöppnare och att han insett hur män beter sig och att det är ett betéende som inte är okej 

på något plan och måste förändras 

 

Albert: Jag kan inte stå i kollektivet och skydda det här. Det är precis det som har hänt, 

förmodligen i flera 100 år. Om jag inte gör något, då säger jag att “det var väl inte så 

farligt”, och det är väl det som har fött denna skit.  

Bengt: Jag vet inte om det är så eller om det upplevs som att vi män tar mer försvarsläge. Om 

det är det som gör att killarna hellre inte tar i det. Eller om man är rädd att rannsaka sig 

själv först och… Nej jag vet inte om det är det. 

Albert: Ja, nej, men, ja visst. Jag tillhör den svarande gruppen och så är det ju. Det får man 

ju respektera och förstå, givetvis. Men jag tänker ju att alla kvinnor har fått ett vapen i form 

av en hashtag. En rörelse som fått ett vapen och skjut när du behöver vilket är förjävla skönt. 

För tänk att bli förminskad på ett sätt av någon som kan använda sin ställning mot mig för att 

få mig att göra saker, det har ju hänt givetvis genom åren. Där man upplever att ens 

närmaste chef har agerat på ett sätt som… ja, gjort att man inte mår bra. Tänk att ha det och 

utifrån ett könsperspektiv kunna ha en rörelse i ryggen och säga: Såhär är det.  

 

Samtidigt som de anser att förändringen i jämställdhetsdebatten gått väldigt långsamt så har 

den i alla fall gått framåt.  

 

Bengt: Tittar man tillbaka 20-30 år så var ju kvinnorna minoritet i ledande positioner rent 

generellt, nu har de ju kommit mycket högre upp, många har ju styrelseposter som är 5050. 
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Doris: Jag tror ju också att vi kvinnor har blivit starkare nu de senaste åren, jag vet inte 

riktigt varför, men därför vågar vi väl gå ut med det mer och mer. Jag tror det att just det är 

att vi vågar komma fram och vi vågar berätta saker.  

 

Doris menar att det också gett resultat på jämställdheten inom vissa områden i sitt yrke och 

yrkesgrupperna kommit närmare varandra de senaste åren. 

 

Doris:  Det är en stor skillnad. (...) Där ser man hur det blivit och hur de smälter in i 

varandra nu. Nu är det som att vi är ett team och då är det som att jämställdheten kommer 

mer för vi är flera olika personer i samma team. Där kan man sitta nu allihopa och diskutera 

fall till fall med allt från läkare till undersköterskor. 

  

Men i den allra mansdominerade delen av vården finns det fortfarande en barriär menar hon. 

 

Doris: Jag har suttit och pratat med mycket kandidater och studenter och en student hon sa 

att man får jobba hårdare som kvinna för att komma in i den mansdominerade världen som är 

läkarna. Hon sa det man får jobba så hårt, man får bli så kall. Då sa jag att det är jättefel. 

Varför måste du göra det? Var samma ödmjuka människa som du är så komemr du ändå in i 

gruppen. Nej, det gör man inte, säger hon då. Jag måste vara den här hårda starka kvinnan 

för att komma in i den där världen. Det låter ju jättekonstigt.  
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9. Analys och diskussion 
I analys och diskussionsdelen kommer de tre olika temana att tas upp likt resultatdelen. 

Skillnaden här är att de båda grupperna analyseras tillsammans för att se likheter och 

skiljaktigheter så tydligt som möjligt. I vissa fall har det för tydlighetens skull gjorts 

underrubriker inom temana för att som läsare enklare hänga med i analysen. 

 

9.1 Medierapportering  

I resultatet gällande medierapporteringen kan man se hur de olika generationerna tagit del av 

det som rapporterats om #metoo-kampanjen på två olika sätt. En stor skillnad mellan 

fokusgrupperna inom rapporteringen är att den yngre generationen redan sett mycket av 

#metoo-rapporteringen redan innan den äldre generationen ens fått reda på det. Detta genom 

det mer aktiva deltagandet på sociala medier vilket var startskottet för #metoo-kampanjen och 

den största källan i rapporteringens början.  

 

9.1.1 Sociala medier - betydelsen för #metoo 

De unga, som använder sig mycket av sociala medier idag, använder det vanligtvis för att se 

vad deras vänner, bekanta samt förebilder gör och för att hitta andra saker som kan 

tillfredsställa dem, vilket även inkluderar nyheter (Davidsson & Thoresson, 2017). Till detta 

användande går det enkelt att koppla uses and gratifications-teorin. En användare i sociala 

medier kan enkelt följa eller avfölja det eller den som personen känner eller inte känner att 

hen får någon tillfredsställelse av (Balvanes et. al, 2009). Att de yngre då föredrar nyheter via 

sociala kanaler kan vara en effekt av att de tillfredsställer sitt behov av att komma nära och få 

information från någon de har förtroende för. Detta behov kan komma ur att de unga är 

uppvuxna med sociala kanaler som ger möjlighet att vara nära oavsett geografiskt avstånd, 

samt att ha tillgång till information direkt via, exempelvis sin mobiltelefon. Detta är något 

som kopplas till deras generationstillhörighet, av den anledningen är inte detta ett lika stort 

behov hos den äldre generationen (Bolin, 2017).  

 

De äldre, som kom i kontakt med #metoo-kampanjen i ett senare skede har inte samma 

direkta val att kunna välja när de tar emot nyheter genom de traditionella medierna. Inom 

användningsteorin menar forskarna att människan både direkt och indirekt gör det som den 
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själv väljer utav egen vinning eller behov (Balvanes et. al, 2009). I detta fall har de äldre inte 

samma behov och på ett annorlunda sätt gentemot de yngre, så nöjer de sig med den 

information de fått tilldelat. Likt närheten och snabbheten som kopplas till de ungas 

generationstillhörighet, så kan detta kopplas till de äldres tillhörighet där de växt upp med att 

endast kunna läsa den informationen som fanns i tidningen som de fick hem i brevlådan. Av 

den anledningen finns kanske inga större behov av att ta del av det på andra sätt (Bolin, 

2017).  

 

Men trots oenigheten i den första kontakten med #metoo-kampanjen så finns det en enighet i 

att sociala medier haft en stor betydelse för kampanjen. Detta visar sig i dessa citat från 

fokusgrupperna, även om Bengt i den äldre gruppen är lite förvånad att det inte kommit 

tidigare. 

 

Bengt: Alltså det jag tänker på är att det tagit sån lång tid, jag menar sociala medier har ju 

funnits länge. Jag tänker att de som varit utsatta borde ha kunnat kommit ut fortare med det 

(...) med sociala medier går det ju så fort. Det är det jag tycker, att det tog så lång tid innan 

det kom ut för det här måste ju ha pågått länge. 

 

Christopher: Det hade ju aldrig fått samma spridning utan sociala medier.  

Bea: Det är ju så det spridits. 

Alexander: Där kommer skillnaden. Går vi tillbaka trettio fyrtio år så hade de ingenting och 

nu har vi det och då hände det. 

 

Båda grupperna är övertygade. Sociala medier har spelat en stor roll i att hela kampanjen blev 

så stor, detta eftersom det var där det hela började, och det är där som det också fortsatte att 

publiceras. Personers egna upplevelser, åsikter och tankar kring ämnet som publicerats av 

privatpersoner, har enligt Andersson (2014) och även studiens fokusgrupper, skapat mer än 

ett mervärde till nyheter och i detta fall hela nyheten som byggdes kring personers berättelser 

på sociala medier. 

 

Men om den unga generationen endast samlar information och nyheter genom sociala medier 

kan det leda till att de missar fakta om ämnet som det rapporteras om i traditionella medier. 

En privatperson har inget krav på sig att skriva objektivt eller vara källkritisk i sina sociala 
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medier till skillnad från ett nyhetsbolag som har en annan kvalitetsgräns som måste uppnås 

innan något publiceras (Häger, 2008). Med detta konstaterat kan de yngre få en smalare och 

mer personlig uppfattning om rapporteringen kring #metoo samtidigt som den äldre riskerar 

att utelämnas helt på grund av sin kunskapsklyfta (Davidsson & Thoresson, 2017). 

 

Det som är värt att tänka på till senare analysdel redan här visas att det redan vid första 

kontakten med #metoo-kampanjen skapades två olika fack för de som är aktiva på sociala 

medier och inte. En starkt generationstillhörighet utvecklades genom hur många aktiva det 

finns inom en generation och genom den kunskapsklyfta som finns mellan generationerna. 

De yngre och de äldre hamnade redan här en bit ifrån varandra vilket skulle kunna kopplas 

till två olika typer av generationstillhörighet som skapas (se generationsteori 5.2).  

 

 

9.1.2 Medierapporteringen - sensationsrik men ett krav 

När det gäller hur rapporteringen uppfattats är båda grupper överens. Det har varit mycket 

rapportering, det har känts hastigt och det har varit fokus på det som säljer. Mycket av det 

som båda grupperna hänvisar till går att hitta direkt i denna studies tidigare forskning (se 

medier och brott 4.4) där Ester Pollacks studier om kändisjournalistik och brott passar väl in i 

vad de olika respondenterna har att säga om rapporteringen. 

 

Alexander: Nyhetshus hade malt på, Kvällstidningar fått nys om någon och trycker ut så fort 

som möjligt medan tex SVT varit med noga innan de publicerat.  

 

Albert: Det är mycket sensationsjournalistik 

Carin: Ja man tar det man blir serverad, man kanske inte har forskat så mycket själv i det 

utan man sköljs över med information.  

 

Carin: De artiklar som jag då har läst, nu är det ju inte sådär jättemånga, men nå har det ju 

varit riktat åt det här gottiga, se nu vad han har gjort. Alltså det handlar ju som dom om, man 

kan ju rapportera på olika sätt och nog blåser de i det här, helt klart. 

 

Albert: Vikten av att man ska sälja någonting och att vi faktiskt vill köpa någonting så bör det 

finnas snyggt paketerat så att man känner att, ah okej jag förstår. Så är då i alla fall jag.  
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Cain: Mycket nyhetsrapportering som är idag har ju förändrats idag, jag tycker man hyser in 

mer och mer, som du säger, sensationsjournalistik, än det har varit när jag var ung. 

 

De äldre var, vilket också återges i antalet citat här i analysen, mer kritiska mot de 

traditionella nyhetshusen vilket är intressant att diskutera. De anser likt Pollack (se medier 

och brott 4.4) att det blir mer underhållning än rent sakliga nyhetsartiklar men erkänner 

samtidigt att det är för att de själva ska läsa. De är inte positiva till att hänga ut en kändis, 

eller att man ska kunna ta att bli uthängd för att man är en offentlig person, däremot har de 

förståelse för betydelsen av att det i detta fall i viss mån varit nödvändigt.  

 

Bengt: Jag har ju svårt att se varför någon vill läsa om någon tjej de inte känner eller någon 

kille de inte känner, det blir ju inte lika intressant. Du säljer ju inte något om det står Kalle 

Svensson har gjort det där, så blir det ju inte. Jag tror det måste först bli någon känd person 

som kommer dit för det är först då du får upp blicken på det (...) annars hade det bara stått 

våldtäkt eller övergrepp och så bara, jahapp en notis och så bläddrar man förbi. 

 

Frågan är värd att diskutera och ingen i någon av grupperna finner något svar eller diskuterar 

djupare i hur man ska få en allmänhet intresserad av denna typ av händelse om det inte är en 

kändis inblandad. Även här är användningsbehoven intressanta då det inte verkar finnas 

någon tillfredsställelse av att veta vad någon främmande människa råkat ut för när det 

kommer till sexualbrott. Hade det handlat om ett mord hade behovet förmodligen sett 

annorlunda ut.  

 

9.1.3 Namnpublicering - en svår nöt 

En stor del av #metoo-kampanjen handlade om publiceringen av namn på kända profiler och 

det var också något som diskuterades mycket i båda grupper. Här fanns en tydlig skillnad 

mellan generationerna, även om det också fanns tendenser åt likartade åsikter.  

 

De yngre ansåg överlag att offentliga profiler som anklagats har förtjänat att få sina namn 

uthängd av mediebolagen efter vad de gjort. Samtidigt finns en åsikt om att man kanske 

borde vara lite mer försiktig med att publicera namn då den anklagade kan ha anhöriga som 

också kan ta illa vid en namnpublicering.  
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Alexander: Det där är ju också intressant. Om chefen säger skriv namn. Vad gör man då? Det 

är ju jätteintressant. 

Bea: Anklagade förtjänar att få sitt namn uthängt, samtidigt som man bör tänka på att de har 

anhöriga som blir utsatta trots att det inte är dem som gjort något fel. Det är en svår fråga 

där det är rätt och fel på samma gång.  

 

I denna diskussion hos den yngre gruppen visar de sina frågor kring dilemmat med 

namnpublicering. Även om de anser att journalister bör tänka efter och vara försiktig med 

vilken information man går ut med och inte, så är den generella reaktionen enkel: ut med det! 

Skicka ut namnet på dem som gör fel, visa världen att det aldrig är okej, och har man gjort 

någon så förtjänar man det straff man får.  

 

De äldre visade sig mer kritiska mot publiceringen och framförallt allt gällande det mest 

omdiskuterade fallet i #metoo-rapporteringen Martin Timell. Något som dessutom gjorde 

deras diskussion extra intressant i sammanhanget är att den äldre generationens fokusgrupp 

ser en förändring i hur namnpubliceringar har blivit mer liberal med tiden.  

 

Carin: Man kanske väger för och emot och bestämmer att vi kör och skiter i det etiska. Det 

var väl det dem berättade när de kläckte Martin Timells namn, att dom ansåg att det var i 

allmänhetens intresse 

Albert: Ja exakt, normen tidigare har ju varit ganska restriktiv när det gäller att publicera 

namn. Nu tycker vi att vi har rätten att få veta allt, alltså det är ju rubbat på nått sätt. 

Albert: Tidigare var folk nyfikna men det gick inte att få reda på saker. Jag menar nu vet vi 

att det bara är ett klick bort och så faller man i samhällets normer att självklart, alla ska få 

reda på allting. Integritet är borta på så sätt. 

 

Något som skiljer den äldre generationen från den yngre är synen på offentliga personer. De 

äldre ser ingen anledning till att göra skillnad på kända personer och inte kända utan kopplar 

det snarare till om man är dömd enligt lag eller inte. 

 

Carin: De artiklar som jag då har läst, då har det ju varit riktat åt det här gottiga, se nu vad 

han har gjort. Man kan ju rapportera på olika sätt och nog blåser det i det här, helt klart. Inte 
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ska det var något lätt liv att heta Martin Timell nu. Som sagt igen, jag försvarar honom inte 

men han blev ju jävla dömd direkt.  

Albert: Man har undvikit att publicera en dömd 36-åring, som är dömd för våldtäkt här i 

Luleå och Piteå. Här är det någon som fortfarande inte är dömd, vars namn släpas ut och det 

tycker, jag tycker inte att man kan gömma sig bakom att det är en känd person. Det är en 

människa, jag tycker inte att man har mer ansvar för att man är känd. 

Carin: Nej jag tycker också att det är att gå händelserna i förväg, det är en sak om hen har 

blivit dömd.  

Doris: Spontant så sitter jag och funderar på om alla talar sanningar alla gånger? Nu när 

många har kommit fram med det så kommer det ju ännu mer, det väller ju bara.  

 

 

Just i Martin Timell fallet menar de att det som skrivs absolut kan ha hänt, men att det inte 

behöver ha gått till precis så som det står utan att det finns fler sidor på myntet. Men eftersom 

man går ut så hårt i media med namn och bild så är det redan sanning i läsarens ögon, trots att 

man kanske skulle anta att en person åtminstone blir polisanmäld innan det skrivs ut.  

 

Bengt: Nu blir de ju dömda utan att ens få någon rättegång.  

 

Det är svårt att säga vad är som gör att den äldre generationen förhåller sig mer kritiska till 

namnpubliceringarna till skillnad från de yngre. Det som studien har att luta sig mot i den 

tidigare forskningen och teorin är skillnaden som Pollack (2001) berättar om i samband med 

brottsmål mot kändisar som blir likt öppen ridå till skillnad från andra fall. Samt den 

kulturella skillnaden att de unga genom sociala medier har vant sig vid större transparens 

(Bolton et al. 2013). Är det kanske denna transparens som gör att de yngre upplevs som mer 

hårda i sina åsikter medan de äldre velar och diskuterar ur flera olika synvinklar? Eller 

handlar det om livserfarenhet? Livserfarenheten nämner den äldre generationen och menar att 

den ger ett mycket bredare perspektiv på detta, vilken en yngre person kanske saknar. En 

kombination av dessa kan vara anledningen till de olika tankesättet som finns generationerna 

emellan.  
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9.2 Generationstillhörighet i två block 

Den unga generationen är väldigt tydliga i sitt tyckande och diskuterande angående 

#metoo-rapporteringen och håller sig under hela intervjun strikt till ämnet. Lika övertygade är 

de att det finns en skillnad mellan generationerna och i hur det #metoo-rapporteringen tas 

emot. 

 

Daniella: Överlag tror jag det är många äldre som tycker det är fjantigt. Eller att dem tycker 

det… 

Alexander: Det är nog en större procent på ungdomar än på äldre som väljer att ta tag i det 

här på något sätt. Nog finns det en del vuxna som tar det här på allvar och pratar om det men 

absolut inte lika många tror jag som det är i vår ålder. 

 

Något som de äldre håller med om. De menar själva att de förmodligen är bättre på att bita 

ihop och tänka att det inte är så farligt.  

 

Albert: Jag tänker framförallt åldersmässigt så är det en skillnad generellt. Framförallt män i 

medelåldern upplever jag är lite oförstående. Lite rädda och lite raljanta. “Jaha nu kan man 

inte…”. Nej det är kanske inte lämpligt att du tittar bakom en kvinna. Varför ska du göra det?  

 

De anser att den yngre generationen har ett lugnare tänk och en mer självklar inställning till 

#metoo. Både för att de är uppvuxna med det, men också den återkommande 

livserfarenheten.  

 

Albert: Det är bara en chansning men jag tänker att man är coolare. Alltså nog tror jag man 

är brydd, men coolare. Jag tror vi medelålderna är mycket mycket mer skitnödiga i det här 

hur vi ska bete oss och hur vi är.  Jag tror vi hunnit flera år av beteende som vi inte har 

förstått inte är det normativa och det är ju jobbigt som fan att erkänna att man gjort fel i 

25-30 år. Det är jobbigt att vända och det behöver man inte om man är 20+ år. 

Carin; Nej och man har ju inte upplevt heller kanske lika mycket, dom har inte varit utsatta 

lika mycket och kanske inte varit i lika många situationer i livet där man kan bli utsatt. 

Samtidigt som det förekommer så långt ner i åldrarna också, särskilt mellan ungdomar, men 

jag menar många av det här är ju yrkeskategorier, och dom kanske inte hunnit så långt utan 

dem är kanske fortfarande kvar på skolan.  
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Det som Albert säger här är väldigt intressant och går rakt in både på generation och kön 

samtidigt som det är linje med vad genusteoretikern Hirdman (2001) säger gällande mäns 

beteende kring obekväma saker. (se genusteori 5.3) Förmodligen går det att föra en vidare 

diskussion att det dessutom är de gamla könsrollerna som ligger kvar i både yrkesliv och 

privatliv från 25-30 år som både Albert och Carin beskriver här som spelar in.  

 

Den äldre generationen jämför även med generationen över dem. 

Bengt: Jag umgås inte med pensionärer på min fritid eller så men jag tror inte det här är nått 

att diskutera med dem i och med att sociala medier, de är ju inte rappast på en dator och så... 

Carin: De har en doro. 

Bengt: Ja ganska exakt! Farsan skaffade ny klösbräda (metafor för telefon) nu och jag har 

försökt lära honom datorn, han har precis lärt sig googla. Men sen tror jag de äldre har 

andra ideal, det var ju en annan tid.  

 

De tar deras föräldrar och mor- och farföräldrar som exempel och menar att de levde under 

helt andra förhållanden och ideal och att man lär sig av sina förebilder som man vuxit upp 

med. Har man då vuxit upp med ett visst samhällsideal är det väldigt svårt att ändra på det. På 

så sätt som den äldre generationen drar kopplingar till ännu äldre gör de yngre samma 

kopplingar till dem.  

 

De yngre trodde ju, som ovan nämnt, att de äldre lever kvar i tiden som var när de var unga 

och därför inte hänger med i hur samhället är idag och enligt båda deras utsagor så är det så 

man kan tolka studiens fokusgrupper. De äldre är medvetna om att de troligtvis har en mer 

“bita ihop-mentalitet” och har enklare för att säga “lilla gumman, det var väl ingenting” och 

därmed inte ser till det verkliga problemet enligt de yngre.  

 

Är detta kanske en anledning till att de är mer kritiska till rapporteringen? Eller är det för att 

de levt längre och har mer erfarenheter? Vilket de också nämner i diskussionen, att de unga 

inte har så mycket livserfarenhet som dem och därmed gör detta till en större sak. De är dock, 

i den äldre generationsgruppen, medvetna om att det finns andra i deras generation som har 

den här attityden. Men så länge dem inte är i majoritet är det inte en generationstillhörighet 
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utan denna grupp anses då enligt generationsteoretikerna i en livscykelrelaterad förändring 

(Bolin, 2017, Andersson, 2014).  

  

Enligt Bolins generationstillhörighet går det dessutom att binda hela den yngre generationen 

kring teorin kring fresh contact (2017), en generationsbindande nyhetshändelse i och med 

#metoo. Det är något stort som indirekt skapar en viss gemenskap hos den unga generationen. 

Den äldre generationen i denna undersökning kom inte på någon generationsbindande 

händelse när frågan ställs. Trots det så har det förmodligen funnits tidigare händelser som 

varit den äldre generationens stora nyhetshändelser, där de har reagerat starkt och 

sammanslutits på ett indirekt sätt. 

 

9.3 En mindre (s)kön skillnad 

Enligt Yvonne Hirdman (2001) finns det en tydlig generell skillnad i hur män och kvinnor 

hanterar obekväma situationer och händelser. Män distanserar sig gärna från det obekväma, 

framför allt om det gäller personliga saker, som Hirdman menar att kvinnor är bättre på att 

prata om. Denna distansering som männen gör kan ske på olika sätt, två av de vanligaste 

sätten är att skämta om händelsen, alternativt att förflytta fokus från det. Detta är något som 

båda fokusgrupperna tydligt kopplar till en stereotypisk äldre mans beteende. De två äldre 

männen i fokusgrupp två diskuterar saken. 

 

Albert: Om jag skriker negativa könsord om kvinnor rakt ut, då tycker jag att jag är med och 

subventionerar det som sen kan skapa ett våldsamt beteende från man till kvinna, så tänker 

jag. 

 

De diskuterar hur män genom åren betett sig dåligt men att det aldrig är för sent att ändra på 

dina värderingar.  

 

Albert: Vi män har generellt betett oss dåligt genom åren men det är aldrig försent att förstå 

och ändra sig, då tänker jag att det handlar ju inte om att säga att “nu ska inte jag tafsa på 

kvinnor eller titta på kvinnor på ett nedlåtande sätt.” Utan jag tänker att värderingar styr ju 

handlingar, värderingen skapar ett beteende och beteendet kan vara en våldsam handling. 

Bengt: Fel kommer vi ju alltid att göra, men får man veta tillräckligt fort att man gör fel, då 

kanske man tänker att okej, en tankeställare att sådär ska jag inte göra. 
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Albert: Ah exakt, det enda jag tänker på är att jag önskar att någon hade stoppat mig och 

sagt “ah men skärp dig nu för helvete, vad fan säger du människa” tidigt, så hade man ju 

sluppit gå i alla fällor. 

 

I Alberts resonemang går det tydligt att se vad som skulle kunna klassas som obekvämt och 

enligt Hirdman (2001) då helst inte ta tag det där felet som man som manlig individ helst vill 

distansera sig ifrån och antingen genom skämt eller nedtoning minska på fokuset från. Den 

unga fokusgruppen upplever att det är precis det som hänt i samband med 

#metoo-rapporteringen de diskussioner som hänt runt om. 

 

Daniella: Jag tror det är enklare för killar att konfrontera den gubben än att stå där som tjej 

och göra det. 

Bea: Ja det skulle bli obekvämt och man skulle inte nå fram till den personen för han har 

liksom bestämt sig och nej. Det går inte att ändra på det. 

Alexander: Jag kan tycka att det kanske är obekvämt om man är själv med den personen. Men 

sitter man i en grupp tycker jag att man ska ställa motsvarande mot den personen. “Varför 

tycker du så?” (...) Istället för att vara tyst för då kommer han undan precis som män har 

gjort i alla tider innan metoo.  

Bea: Absolut. Om man ids (dialektalt ord för orkar) ta den konflikten med en 50-talist. Det är 

inte så lätt. 

Alexander: Det kanske är obekvämt men det är värt att ta den risken faktiskt. För det är det 

som metoo har gjort och alla de här hashtaggarna har gjort för att alla ska kunna nå ut. 

 

Enligt Beas uttalanden kan man motivera en diskussion mot att det finns ett överordnat 

maktspel mellan de båda könen i ett slags genuskontrakt här som förstärks vidare av 

åldersskillnaden mellan henne och den här “50-talisten”. (Hirdman, 2001) 

 

Även männen i den äldre generationsgruppen erhåller samma känsla själva och gör egna 

analyser på varför det är jobbigt att ta tag i det obekväma just som man. 

 

Albert: Jag kan inte stå i kollektivet och skydda det här. Det är precis det som har hänt, 

förmodligen i flera 100 år. Om jag inte gör något, då säger jag att “det var väl inte så 

farligt”, och det är väl det som har fött denna skit.  
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Bengt: Jag vet inte om det är så eller om det upplevs som att vi män tar mer försvarsläge. Om 

det är det som gör att killarna hellre inte tar i det. Eller om man är rädd att rannsaka sig 

själv först och… Nej jag vet inte om det är det. 

 

I de vidare diskussionerna kring jämställdhet kommer det också fram utläggningar om 

kvinnorna i den äldre generationen anser att det blivit mer jämställt på bland annat arbetet 

inom vården enligt Doris. 

 

Doris:  Det är en stor skillnad. (...) Där ser man hur det blivit och hur de smälter in i 

varandra nu. Nu är det som att vi är ett team och då är det som att jämställdheten kommer 

mer för vi är flera olika personer i samma team. Där kan man sitta nu allihopa och diskutera 

fall till fall med allt från läkare till undersköterskor. 

 

Män det finns även områden, den kanske mest mansdominerade delen av vården, där Doris 

fortfarande upplever att kvinnor måste anpassa sig till en mer manlig roll (Jarlbro, 2006). 

 

Doris: Jag har suttit och pratat med mycket kandidater och studenter och en student hon sa 

att man får jobba hårdare som kvinna för att komma in i den mansdominerade världen som är 

läkarna. Hon sa det man får jobba så hårt, man får bli så kall. Då sa jag att det är jättefel. 

Varför måste du göra det? Var samma ödmjuka människa som du är så komemr du ändå in i 

gruppen. Nej, det gör man inte, säger hon då. Jag måste vara den här hårda starka kvinnan 

för att komma in i den där världen. Det låter ju jättekonstigt.  

 

Hos den yngre generationen anser både männen och kvinnorna att det klassiskt manliga 

beteendet som beskrivs enligt Hirdman, inte syns lika väl. Detta skulle kunna bero på att det 

som Hirdman kallar för genuskontraktet (2001) är på väg att lösas upp mer och mer. Det 

skulle tala för en mer jämställd vilket båda generationerna också ser men anser att det går för 

långsamt. 

 

Doris: Jag tror ju också att vi kvinnor har blivit starkare nu de senaste åren, jag vet inte 

riktigt varför, men därför vågar vi väl gå ut med det mer och mer. Jag tror det att just det är 

att vi vågar komma fram och vi vågar berätta saker.  
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Bengt: Tittar man tillbaka 20-30 år så var ju kvinnorna minoritet i ledande positioner rent 

generellt, nu har de ju kommit mycket högre upp, många har ju styrelseposter som är 5050. 
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10. Slutsats 
I studien var de äldre mer kritiska till vad som skrivs än de yngre. De anser tydligare än de 

yngre att det handlar om sensationsjournalistik där man vill sätta ditt förövare trots att de inte 

är dömda av rätten, flera fall är inte ens polisanmälda vilket är ett av argumenten. De äldre är 

väldigt kritiska till den rådande namnpublicering som varit i publiceringar kring #metoo. Här 

skiljer det sig stort mellan generationerna. Till skillnad från den äldre generationen så har de 

yngre ett större förtroende för vad som skrivs i de traditionella medierna och mediernas 

avvägningar och beslut i detta fall. De yngre tycker överlag att de som hängs ut i nyheterna 

förtjänar det. De yngre nämner i samtalet kring namnpublicering att man bör tänka på 

personens anhöriga som kan ta illa vid sig men menar överlag att man får räkna att bli 

omskriven i media om man gjort det som påstås som offentlig person. 

 

Båda generationer anser att respektive generation hanterar #metoo-rapporteringen på olika 

sätt och att det grundar sig i vilken kultur den generationen man är i och fått växa upp i. Till 

exempel menar de yngre att de äldre lever kvar i en tid från hur det var när de var unga och 

att de därmed har kvar värderingar och tankesätt från deras yngre tid, den tid då de formades 

som människor. I och med det tror dem att de har svårare att ta till sig #metoo-kampanjen och 

att ta den på allvar istället för att förminska den. De äldre menar istället att de yngre växer 

upp i en mycket tuffare miljö än de själva gjort och att de därmed får en högre press på sig i 

sin generation. Den här pressen menar de äldre återspeglar sig hos de yngre och har kommit 

delvis från deras uppväxt med sociala medier istället för traditionella medier. Hos dem äldre 

fanns en medvetenhet om att de yngre fick reda på #metoo tidigare än dem, men att de yngre 

dessutom var mer benägna att få veta namnet på personen som nyheten handlade om. Detta 

menade de äldre var på grund av att de yngre är vana att få informationen enkelt och snabbt 

vilket inte sällan är bara två knapptryck eller googling bort vilket även påverkat mediernas 

lättsammare namnpubliceringar. 

 

Vad gäller skillnad mellan kön så visade det sig att det inte är så stor skillnad i hur tankarna 

går mellan generationerna. Den medelålders stereotypa mannen diskuterades mycket, framför 

allt att äldre män kanske hamnar i försvarsläge eftersom det kan vara svårt att erkänna att 

man gjort fel under en så lång tid. En sådan person vill man som kvinna inte konfrontera på 
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grund av rädsla att bli förminskad. Detta gällde båda grupperna men det fanns en större 

åtanke bland de hos de yngre kvinnorna. Förutom den stereotypiska äldre mannen var det inte 

någonting som enligt fokusgrupperna skiljde de båda könen åt lika enväldigt. Det var snarare 

större generationsklyftor som diskuterades bland respondenterna där de traditionellt hållna 

könsrollerna konstaterades bli större för varje äldre generationssteg som man ser på tillbaka 

på. Inom äldre generationer ansåg båda grupperna att de hade enklare att skämta bort #metoo, 

framförallt som man men även som kvinna. För varje generation som går blir människor 

mindre och mindre bundna till könsrollerna och istället mer jämställda, ansåg grupperna. 
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11. Vidare forskning 
För vidare studier skulle det vara av intresse, om man gjorde om denna studie, att ha 

homogena fokusgrupper i kön. Detta för att studera om det blir annorlunda jargong, 

åsiktsyttringar och resonemang inom grupperna. 

 

Inom det kvalitativa området skulle det även gå att göra en större innehållsanalys av 

medierapporteringen och mediernas material. Detta skulle vara ett bra komplement för denna 

receptionsstudie och därmed kunna få ett tydligare och bredare perspektiv på hur och om 

#metoo-rapporteringen har gjort något avtryck.  

 

En annan kvalitativ studie som skulle gå att genomföra är hur man arbetat på redaktionerna. 

Redaktionsstudier skulle vara intressanta för att se hur framförallt journalister själva arbetat i 

allt från research, avvägningen av sociala medier till namnpublicering av kända profiler och 

vilka olika yrkesgrupper man har skrivit om mest och varför.  

 

Studien skulle även gå att komplettera med kvantitativa studier. För att få ett mätbart resultat 

i större omfång skulle det exempelvis kunna göras en enkätundersökning med frågor där 

respondenterna får sätta i svar i olika mätbara värden. Det skulle säkerligen ge intressanta, 

mätbara och generella svar kring en hel delfrågor som går att ställa kring responsen om 

#metoo-rapporteringen. Frågorna skulle dessutom kunna vara bredare än rapporteringen och 

studera hur publikens generella uppfattning är jämställdhet och om de själva anser sig ha 

ändrat uppfattning om sexuella trakasserier efter #metoo-rapporteringen. 
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13. Bilagor 
13.1 Stimulimaterial 

Metoo: Här är uppropen att hålla koll på 
TT Nyhetsbyrån 2017-11-30 14:22 559 ord 

Författare: Anna Karolina Eriksson/TT 

Uppropen blir bara fler och fler och sexuella trakasserier och övergrepp avslöjas i en 

växande skara av branscher och områden. Hashtaggen #metoo har tagit Sverige med 

storm. Här är alla upprop – hittills: 

#sistaspikenikistan:4 627 kvinnor i byggbranschen har skrivit under uppropet med vittnesmål 

om trakasserier och sexistisk jargong. 

#givaktochbitihop:Undertecknat av 1 730 personer som är eller har varit verksamma inom 

Försvarsmakten. 

#sistabriefen:Över 2 000 kvinnor från reklam och pr-branschen protesterar mot sexuella 

trakasserier och övergrepp. 

#deadline:Över 4 000 kvinnliga journalister skriver i uppropet #deadline att de har fått nog av 

övergrepp och sexism på redaktionerna. 

#utanskyddsnät och #intedinhora:Några av samhällets mest utsatta flickor och kvinnor – 

prostituerade, drogberoende och kriminella – vittnar om grovt sexualiserat våld. 

#nykterfrizon:Flera hundra kvinnor inom nykterhetsrörelsen IOGT-NTO samlas under 

hashtaggen och många berättar om de utsatts för sexism. 

#tystnadtagning:456 kvinnliga skådespelare berättar om övergrepp inom film- och 

teatervärlden. Sedan uppropet publicerades har ännu fler anslutit sig. 

#visjungerut:653 sångare går samman och protesterar mot sexismen i opera- och 

konsertmiljön. Kungliga Operans vd Birgitta Svendén sätter själv sitt namn på listan. 

#närmusikentystnar:1 993 kvinnor i den svenska musikbranschen går samman, många vittnar 

om sexuella övergrepp och rena våldtäkter. På listan till uppropet samlas artister som Carola, 

Robyn, Zara Larsson, Seinabo Sey, First Aid Kit, Eva Dahlgren och Lill-Babs. 

#tystdansa:Drygt 620 dansare skriver i uppropet #tystdansa att de fått nog sexism och 

trakasserier inom dansvärlden. 

#medvilkenrätt:4 445 kvinnliga jurister publicerar ett upprop med vittnesmål om övergrepp 

och diskriminering inom rättsväsendet. 
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#inteförhandlingsbart:De svenska facken har också anslutit sig till metoo-initiativet. 1 501 

kvinnor från hela fackföreningsrörelsen har undertecknat. 

#ickegodkänt:3 853 av Sveriges kvinnliga lärare ansluter sig till metoo-kampanjen och 

många berättar om övergrepp och trakasserier som de har utsatts för. 

#tystiklassen:1 700 elever protesterar mot sexism och övergrepp från grundskolan till 

gymnasiet. 

#underytan:Uppropet för hedersförtryckta kvinnor. Men många är rädda för att berätta även 

om de är anonyma. 

#visparkarbakut:I facebookgruppen #visparkarbakut har drygt tusen skrivit på. Kvinnor och 

unga flickor berättar om sexuella trakasserier och övergrepp inom rid- och travsporten. 

#vårdensomsvek:Patienter som utsatts för sexuella övergrepp inom vården samlas under 

hashtaggen. 

#imaktenskorridorer:1 300 kvinnor inom svensk politik, däribland Birgitta Ohlsson (L) och 

Rosanna Dinamarca (V), gick ut i ett gemensamt upprop mot sexism och sexuella 

trakasserier, stödda av hundratals vittnesmål samlade i en Facebookgrupp. 

#teknisktfel:1 139 kvinnor i teknikbranschen har skrivit under ett upprop mot sexuella 

trakasserier inom deras bransch. Kvinnorna vittnar om en sexistisk kultur som normaliserats 

och en tystnadskultur där drabbade kvinnors röster inte hörs. 

#larmetgår:Kvinnor inom räddningstjänsten vittnar om sin situation i en mansdominerad kår. 

Bland vittnesmålen finns kvinnor som skriver att de tvingats lämna brandmannayrket på 

grund av trakasserier. 

#akademiuppropet:2 400 kvinnliga akademiker har skrivit på ett upprop mot sexuella 

trakasserier och rena övergrepp inom universitetsvärlden. 

#vardeljus:Över tusen kvinnor inom Svenska kyrkan har ställt sig bakom uppropet mot 

sexism och övergrepp. 

#vikokaröver:Restaurangbranschens kvinnor vittnar om sexuella trakasserier. 

#timeout:2 290 kvinnor inom svensk idrott – aktiva, tränare, förbundsanställda, 

sportjournalister och supportrar – har skrivit under idrottens upprop mot sexism. 

#utgrävningpågår:387 arkeologer påtalar att det finns en sexistisk struktur med rötter i 

arkeologins historia och kräver ett stopp för övergrepp och kränkningar. 

 

Bildtext: 
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 - Kampanjen #metoo på sociala medier där kvinnor delar med sig av erfarenheter av sexuella 

övergrepp bara växer. Arkivbild.  

© TT Nyhetsbyrån 

 

 

13.2 Intervjuguide  

Teman: Öppningsfrågor/Allmänt, Medierapportering, Kön, Generation 

 

Öppningsfrågor/Allmänt #metoo 

● Vad tänker ni när hör #metoo?  

● Hur har ni hört talas om #metoo?  

● Vad har ni tänkt när ni har läst om #metoo? 

 

Mediarapportering 

● På vilket sätt anser ni att nyhetshusen skött sin rapportering? 

● På vilket sätt har rapporteringen utvecklats under tiden #metoo-kampanjen pågått 

● Hur har medierna hanterat namnpublicering? (exempelvis Timell, Bromé, Kronér) 

● Hur anser ni att medierna porträtterat anklagade profiler?  

● Hur anser ni att medierna porträtterat mediebolagen som haft anklagade anställda? 

● Hur tycker ni att bolag hanterat situationen när anställda blivit anklagade inom 

#metoo? 

● Hur har de anklagade fått komma till tals? 

● Tycker ni att medierna kunnat sköta rapporteringen annorlunda? 

            - Hur har medierna kunnat rapportera annorlunda 

● Tror ni att #metoo kommer förändra något? (Vad? Hur? Tidsaspekt?) 

● Kan ni komma på något som varit likt #metoo rapporteringsmässigt? 

 

Generation (Du istället för ni) 

● Hur har du hängt med i rapporteringen?  

● Vad tänkte du när du läste din första arikel om #metoo? 

● Har den fortsatta rapporteringen påverkat dina tankar kring #metoo? 

(Ja-Hur/Nej-Varför inte?) 
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● Vad tänker du idag om när det var som mest rapportering?  

● Vilken respons anser du att rapporteringen har fått?  

● Varför tror du att #metoo blev så stort?  

● I vilka sammanhang har du pratat om det du läst om gällande #metoo? 

● Med vem har du pratat med det om? 

● Vad har du pratat om när du har pratat om #metoo i olika sammanhang?  

● Märker du någon skillnad om generationer när du pratat om #metoo? 

 

Kön 

● Upplever ni någon skillnad på män respektive kvinnor när ni diskuterat #metoo? 
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