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SAMMANFATTNING 

Ur debatten om #Metoo kom även andra hashtaggar med avsikten att delta i debatten om 

jämställdhet. Däribland fanns hashtaggen #Ihave som symboliserade det manliga perspektivet 

och kom som svar på #Metoo. Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av att finna 

idealtyper inom olika ställningstaganden om hashtaggen #Ihave kunna se hur debatten förs 

utifrån retoriska samt feministiska teorier. Materialet togs fram den 21:a februari 2018 från 

hemsidan Facebook och baserades på inlägg vi fick fram från våra privata Facebook-konton där 

vi i sökfältet sökte på #Ihave. Till detta kvalitativa arbete har även en dold observation använts 

för att få fram materialet som analyserats. För att kunna undersöka idealtyperna använde vi oss 

av de feministiska riktningarna liberal- och radikalfeminism där vi genom retoriken kopplat 

diverse ställningstaganden till. Utifrån de funna idealtyperna har vi på så sätt kommit fram till ett 

resultat som visar på att det finns skillnader i hur man anser att män och kvinnor ska delta i 

debatten kring jämställdhet och på vilka sätt. 

Sökord: #Metoo, #Ihave, Patriarkat, Jämställdhet, Gemzøe, Hirdman, Idealtyp, Feminism 
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ABSTRACT 
      
The #Metoo debate also included other hashtags with the willingness to participate in the debate 

on gender equality. Including the hashtag #Ihave that symbolized the male perspective and came 

in response to #Metoo. The purpose of this graduation project is to find out how the debate is 

conducted based on rhetorical and feminist theories, by finding ideals in different positions about 

the hashtag #Ihave. The material was collected on February 21, 2018 on Facebook and based on 

posts we received from our private Facebook accounts where we searched for #Ihave in the 

search field. To this qualitative work, a hidden observation has also been used to obtain the 

material that was analyzed. In order to investigate the ideals, we used the different feminist types 

of liberal and radical feminism where we rhetorically linked the posts to. Based on the found 

ideals, we have thus come up with a finding that there are differences in how men and women 

participate in the debate on gender equality and in what ways. 

Keywords: #Metoo, #Ihave, Patriarchate, Gender Equality, Gemzøe, Hirdman, Ideal Type, 
Feminism.  
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1.INLEDNING 

Sociala medier tar allt större plats och får större inflytande i samhället, det har blivit en plattform 

för diskussioner och ställningstaganden som snabbt kan få spridning. Den 15:e oktober 2017 

skrev Alyssa Milano på Twitter “Om alla kvinnor som har blivit sexuellt trakasserade skriver 

‘jag också’ som status, kanske människor kan förstå omfattningen av problemet” (Holmin, 2017, 

6 december). Detta blev starten på kampanjen #Metoo som sedan tog fart i sociala medier 

(Holmin, 2017, 6 december). Genom #Metoo berättade kvinnor om deras egna upplevelser 

angående sexuella trakasserier i hopp om att belysa ämnet och skapa en förändring. Varje dag 

gick allt fler kvinnor, privata som offentliga, ut med sina berättelser. Det handlade om 

medieprofiler, politiker, skådespelare, musiker, dansare och många fler som hade hopp om en 

förändring (Ovesen, 2017, 22 november). Sedan dess har det skapats musik och skrivits en bok 

om ämnet. Även demonstrationståg har uppstått (Kinnander, 2018, 14 Januari). Allt detta för att 

låta debatten om hashtaggen #Metoo hållas vid liv. 

I samband med #Metoo skapades också hashtaggen #Ihave där män gick ut och tog på sig 

skulden genom att berätta om de gånger de hade sexuellt ofredat någon, eller om de fått en ny 

förståelse om den mängd sexuella trakasserier som förekommer. Hashtaggen #Ihave användes på 

sociala medier bland annat på Facebook (som denna studie ämnar att fokusera på) och har tolkats 

väldigt olika av människor i samhället. Den har utformats i form av bekännelser, iakttagelser, 

anklagelser eller nyfunnen insikt kring ämnet och detta har i sin tur påverkat vad hashtaggen har 

fått för respons. En del uppmuntrar männen till att offentligt reagera på #Metoo genom #Ihave, 

samtidigt som andra anser att hashtaggen #Ihave tar fokus från kvinnorna. Det finns då både 

positiva och negativa reaktioner på hashtaggen #Ihave. Vi vill med denna studie undersöka dessa 

reaktioner för att i förlängning studera hur åsikter kring mäns delaktighet i jämställdhetsdebatten 

formeras. Som verktyg för att sortera de olika reaktionerna utgår vi från Max Webers idealtyper. 

Denna teori används då man genom en kategorisering av olika beteenden för inläggen visar 

detaljer i hur människor ser på hashtaggen #Ihave.  
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Hashtaggen #Ihave kom till under fenomenet #Metoo och hade sin skymda våg i debatten under 

en kort period. Den har blivit ett aktuellt ämne som berört många i samhället och som även 

kommit att splittra människor genom åsikter och känslor utifrån den feministiska grundtanken. 

Frågan blir då hur de olika perspektiven av hashtaggen #Ihave kan komma att beskriva 

feminismen. 
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    2. BAKGRUND 

Tarana Burker grundade 2006 organisationen Just Be Inc där fokuset låg på att hjälpa människor 

som i någon form blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp. Fokuset låg då främst på 

att hjälpa unga svarta kvinnor i utsatta områden (https://www.metoomvmt.org/). Idéen om att 

starta organisationen kom efter att Tarana fick berättat för sig av en 13-årig tjej att hon hade 

blivit utnyttjad. Tarana visste då inte vad hon skulle göra för att hjälpa flickan och hon uttryckte 

det som “... and I couldn't even say me too.” (Garcia, 2017, October 20). Därav gavs rörelsen 

namnet Metoo (Garcia, 2017, October 20). 

Den 15:e oktober 2017 fick #Metoo sin stora spridning via sociala medier. Det var när 

skådespelerskan Alyssa Milano använde sig av hashtaggen #Metoo i ett Twitterinlägg. Detta 

gjorde hon i samband med att anklagelserna om sexuella övergrepp mot Hollywood-producenten 

Harvey Weinstein uppmärksammades (Garcia, 2017, October 20). 

“If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet.” 

Alyssa Milano (Garcia, 2017, October 20) 

Enligt CBS News (2017, October 17) hade inlägg med hashtaggen #Metoo delats över 12 

miljoner gånger inom loppet av 24 timmar, framförallt på Facebook (CBS/AP, 2017, October 

17). #Metoo uppmärksammar problemet med sexuellt våld på ett helt annat sätt än tidigare, 

hashtaggen #Metoo spred sig via ett flertal medieplattformar runt om i världen, även i Sverige. 

Det handlade om att kvinnor inom politiken, mediebranschen, musikbranschen, idrotten, 

journalistiken, m.m, offentliga som anonyma, delade sina historier med hoppet om att få 

människor att förstå omfattningen av problemet (TT, 2017, 22 november). #Metoo blev ett sätt 

för människor, främst kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp, att få berätta sin historia 

och även visa sitt stöd till andra som varit med om liknande situationer.  
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#Metoo har aktivt diskuterats i samhället, i hemmet, i skolan och på arbetsplatser, helt oberoende 

av ålder, kön, etnicitet och samhällsklass. Kampanjen har uppmärksammat frågan om rätten till 

ens egen kropp. Med hopp om att förebygga sexuella övergrepp och ökad jämlikhet vill den 

svenska regeringen efter den uppmärksammade hashtaggen #Metoo, göra det obligatorisk för 

förskolor att lära och ge barnen kunskap om rätten till sin egen kropp och prata om 

kroppsintegritet (Letterfors, 2017, 29 oktober).  

“Kan alla snubbar som har trakasserat, ofredat och våldtagit kvinnor steppa fram med en jävla 

hashtag nu??!” (Mokhtari, 2017, 17 oktober) 

Ur #Metoo och dess spridning började även andra hashtaggar skapas där män kunde ge svar till 

debatten #Metoo. En utav de mest uppmärksammade hashtaggarna som tillkom var #Ihave. 

Under #Ihave kunde männen ge ett offentligt gensvar till kampanjen #Metoo. 

“Jag gjorde det. Jag låg med en anställd vilket skapade en jobbig arbetsmiljö. Jag har också 

sexualiserat och objektifierat kvinnor förr. Det är dags att ha en öppen dialog om sexuella 

trakasserier och övergrepp” (Mokhtari, 2017, 17 oktober) 

Andra använde den däremot i syfte att uppmärksamma ytterligare problem som kom i samband 

med hashtaggen #Ihave och detta är vad som fick oss att vilja studera gensvaret för just 

hashtaggen #Ihave närmare. Vi själva är två kvinnliga mediastudenter som aktivt följt debatten i 

sociala medier. Diskussioner om #Metoo har nästan konstant funnits i det dagliga samtalet sedan 

oktober 2017, olika perspektiv gällande hashtaggen #Ihave har delats och stundtals lett till 

frågetecken och splittrade uppfattningar. Inom debatten #Metoo upplevs en gemenskap, med ett 

fokus på kvinnornas utsatthet. Dock upplevs det att åsikterna kring god feminism varierar i 

samband med #Ihave och hur män ska reagera. Därav är det ett ämne som vi har valt att fördjupa 

oss i då vi anser att en stor del av meningsskiljaktigheterna kan synas just där. 
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3. SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka hur hashtaggen #Ihave har diskuterats på Facebook och utifrån de 

olika förhållningssätten till hashtaggen ta fram olika idealtyper utifrån Webers teori. Detta för att 

undersöka hur män och kvinnor har ställt sig till #Ihave utifrån feministisk teori. 

3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 

● Hur kan man beskriva förhållandet mellan kvinnor och män utifrån de idealtypiska 

resonemangen som förs i debatten om #Ihave? 

● Hur kan de idealtypiska resonemangen inom #Ihave jämföras mot de liberalfeministiska 

och radikalfeministiska teorierna? 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

Den forskning vi har valt att använda oss av kretsar kring maktrelationer, feminismen samt 

sociala medier - detta då vi inte lyckats hitta någon tidigare forskning om hashtaggen #Metoo 

eller framförallt #Ihave. Just därför finner vi även ett behov av att fylla ett hål inom den 

empiriska forskningen som kan svara på frågor rörande hashtaggar och dess påverkan, kopplat 

till genus i sociala medier. Genom att se hur tjejer och killar påverkas av samhället genom 

könsroller, hur män och kvinnor ser på feminismen, samt hur argumentationer och ämnen 

behandlas av könen på nätet hoppas vi kunna förstå resultatet och kunna se mönster i vår egen 

studie.  

4.1 TALUTRYMMET I SKOLAN 

I uppsatsen Ämnesområdets betydelse för flickor och pojkars utrymme av Mikael Aaro studerar 

han talutrymmet mellan tjejer och killar i nian beroende på ämnesområdet. Där kommer han 

fram till att tjejer får mer utrymme inom samhällsvetenskapliga ämnen och pojkar får mer 

utrymme inom idrott och hälsa. Eleverna upplevde att killarna hade större risk att leva om och 

styra över idrotten och att även lärarna hade större överseende för detta, det ansågs att idrotten 

var killarnas territorium då de var mer dominerande under denna lektion (Aaro, 2010). Detta pga 

att killar anses vara mer tuffa, fysiskt starka och tävlingsinriktade än tjejer. Även uppmuntran till 

utrymme varierade då pojkar fick mer uppmuntran i samhällsvetenskapliga ämnen och tjejer fick 

mer uppmuntran inom idrott och hälsa. Tjejer visade sig också uppleva att killar fick mer tid av 

pedagogerna och att de fanns olikheter i hur de behandlades beroende på kön (Aaro, 2010). 

Killarna upplevde dock att tjejerna dominerade i de övriga klassrummen i exempelvis språk och 

naturorienterade ämnen. Det stämde väl överens med den tidigare forskning som Aaro tar upp, 

där tjejer har en större tendens att överta starkare positioner i lärande situationer (Aaro, 2010). 

Denna tidigare forskning har vi valt för att få en förklaring på hur man blir behandlad på olika 

sätt utifrån sitt kön redan i tidig ålder. Sedan se om dessa skillnader kvarstår i andra sammanhang 

även vuxenålder. Även om kvinnor i högre åldrar anses ta starkare roller inom lärandesituationer 

utifrån argumentationerna kring hashtaggen #Ihave. 
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4.2 EN OKLAR DEFINITION 

Feminismen har flera olika definitioner som kan bero på vilka associationer man har med 

begreppet. Uppsatsen Feminism och feminister - Hur några kvinnor och män ger innebörd till 

feminism utifrån olika perspektiv, skriven av Nathalie Lundin, har fokuserat på 7 personer med 

olika bakgrund och erfarenheter av feminism och frågat dem om deras syn på begreppet. En 

generell uppfattning från informanterna var att feminism symboliserar jämlikheten mellan män 

och kvinnor (Lundin, 2012). Vad som utmärkte feminismen utifrån informanterna var också hur 

synen varierat över tid. En av deltagarna var aktiv inom grupp 8, en feministisk grupp som 

bildades 1968 av 8 kvinnor efter att de varit på ett seminarium som handlade om kvinnors 

ställning i samhället på flera plan som inom familjen, politiken, utbildning och historiskt. Denna 

deltagare var idag lite osäker innan hon svarade då hennes syn på feminismens identitet 

förändrats (Lundin, 2012).  

Man ser att det är lättare att tala om jämställdhet än om feminism vilket ses kunna vara en 

indikator på hur feminismen tolkas i samhället (Lundin, 2012). Det man analyserar är att 

feminismens överlevnad idag baseras på ungas intresse utan pressen av att binda sig till ett 

politisk parti. Man ser även att man med hjälp av olika plattformar diskuterar om olika 

feministiska perspektiv och att feminism finns överallt i samhället och uttrycks på olika sätt. 

Feminism anses vara ett svårt begrepp att använda sig av i dagens samhället. Det upplevs som ett 

laddat begrepp, vilket leder till att personer väljer bort det och använder orden jämställdhet och 

jämlikhet istället för feminism eller feminist då begreppet feminism anses har en oklar definition 

(Lundin, 2012).  

4.3 KÖNSROLLER I DISKUSSIONSFORUM 

En annan studie, skriven av Klara Käll som heter Vi pallar inte längre med att ses som ansvariga 

för allt som ni kvinnor mår lite dåligt av, behandlar könsrelaterat agerande på sociala medier 

angående kampanjen mansplaining. Den diskussion som analyserades fanns på Unionens 

Facebookgrupp Mansplaining-akuten. Där visade det sig att kvinnor generellt postade inlägg 
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som kunde räknas till att visa ömsesidig förståelse. Männens inlägg hörde mer till den 

utmanande stilen. Men det fanns inlägg som kvinnor postade och som kunde härledas till den 

utmanade stilen, dessa innehöll då sarkasm och dumförklarande av männen (Käll, 2017).  

En tråd i forumet valdes ut i syfte att se på vilket sätt diskussionen fördes, tråden hade 52 inlägg 

och de visade sig att männen i detta fall vad mer benägna att posta kommentarer, närmare 

bestämt 79% av deltagandet hörde till män. I tråden diskuteras två övergripande ståndpunkter 

gällande synen på feminismen, den ena som anklagar feminismen för falskhet och en vilja att 

äldre vita män ska dö. Och den andra som poängterar hur feminismen står för ett lika värde 

mellan könen (Käll, 2017). 

4.4 SKILLNADER I SPRÅK 

En undersökning från 2016 visade på att det finns skillnader i hur kvinnor och män 

kommunicerar på Facebook. I undersökningen studerades över 10 miljoner statusuppdateringar 

som visade på skillnader i kvinnor och mäns sätt att kommunicera. Delvis använde männen ett 

språk som var allvarligt och kallt, medan kvinnorna använde sig av ett bestämt, men varmare 

språk (Park, Yaden, Schwartz, Kern, Eichstaedt, Kosinski, et al, 2016). 

De ämnen som var populärast hos kvinnor innehöll ord som “excited”, “happy” och “love”, vilka 

associerades till sociala relationer. Medan de ämnen som var populärast bland män innehöll ord 

som “government”, “tax” och “politics” kunde associeras till sport och tävlingar. Män hade också 

en större tendens att använda svordomar och ett kritiskt språk när de kommunicerade på 

Facebook, medan kvinnor i större grad kommunicerade med en varm och positiv ton (Park, 

Yaden, Schwartz, Kern, Eichstaedt, Kosinski, et al, 2016).  
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5. TEORI 

Teorierna som kommer att användas för att genomföra studien blir feminismen, genus samt 

retorik. Vad som blir intressant för vår studie är hur man sett på feminismen på olika sätt. Och 

hur detta kan ligga till grund för hur den porträtteras idag i detta forum. Även hur de olika 

könsrollerna som existerar kan ha präglat hur ett ämne som feminismen beskrivs beroende på 

vem som definierar det. Men också hur olika världsbilder kan ligga till grund för hur en debatt 

om hashtaggen #Ihave hanteras. När det handlar om ett så pass omdiskuterat ämne som 

feminismen. 

5.1 FEMINISM 

Vi utgick ifrån boken Feminism, skriven av Lena Gemzøe, för att kunna få en överblick av olika 

förhållningssätt till feminismen. Som Gemzøe säger blir det fel att prata om feminismen i 

singularis, då de olika synsätten på och inom feminismen skiljer sig till viss del, av olika orsaker. 

Ordboksdefinitionen av feminism kan definieras på följande sätt “1) att kvinnor är underordnade 

män och 2) att detta förhållande bör förändras.” (Gemzøe, 2002 s.13). Men trots den delade 

grundtanken finns det olika sätt att se på hur detta ska göras för att få effekt. Det är där de olika 

definitionerna kommer in just för att särskilja vad som anses vara den grundläggande faktorn 

bakom ordboksdefinitionen. Och även hur man ska gå tillväga för att förändra detta specifika 

förhållande (Gemzøe, 2002). 

Ordet feminism fick under 1990-talet en mer positiv klang och samtidigt som det fått ta en större 

plats i de politiska samtalet är det också, även idag, ett ord som det fortfarande förekommer 

fördomar och kritik emot. Som Gemzøe (2002) beskriver finns det en nidbild av en feminist som 

en “frustrerad, kolerisk, manhaftig kvinna som inte kan få någon man för att hon är för 

ful” (Gemzøe, 2002 s.13). Hon menar också på att genom ordboksdefinitionen kan man vinkla 

bort uppmärksamheten mot det yttre som fördomarna cirkulerar kring. Och istället väcka debatt 

kring ett problem som existerar i världen (Gemzøe, 2002). Ett motstånd som man kan stöta på i 

debatten kring hur kvinnor och män inte är jämställda är exempelvis att kvinnor idag faktiskt har 
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tillgång till makt på olika plan där de kan bli chefer och inta högre poster, därmed inte är 

underordnade männen längre. Det är såklart ett faktum och den individuella kvinnan kan ha makt 

- det är ingenting som feminismen förnekar. Men faktum är också att generellt sätt så har kvinnor 

mindre makt än män, arbetsmarknaden t.ex. är påtagligt könssegregerad, och det är detta som 

feminismen på olika sätt arbetar mot för att jämna ut (Gemzøe, 2002).  

5.2 TVÅ TYPER AV FEMINISM 

Liberalfeminismen, som kan vara den mest omtalade, grundades under senare halvan av 1800-

talet efter kravet på att kvinnor skulle få likvärdiga demokratiska rättigheter och friheter som 

männen hade. Man ansåg att kvinnors sämre ställning berodde på hur de exkluderats från 

politiken samt de rättigheter männen besatt, även på de villkor som fanns på arbetsplatsen som 

inte var likvärdiga (Gemzøe, 2002). De grundläggande kraven för liberalfeminister har alltid 

varit de akademiska och politiska, exempelvis att få kvinnors rätt till utbildningar och att kunna 

få rösta i de politiska valen. Lösningen på detta enligt liberalfeminister anses vara utbildning, 

uppfostran samt att ändra attityden som påverkar kvinnors underordning och genom detta kunna 

upphäva den (Gemzøe, 2002). 

Radikalfeminismen har flera olika definitioner inom sig, men har en gemensam koppling med 

samtliga. Den uppstod ur den radikala kvinnorörelsen på 1960-talet och startpunkten anses inte 

bero på en dialog med en manlig dominerad ism, utan starten härleds till kvinnoförtrycket och 

egna erfarenheter. Radikalfeminister utmanar liberalfeminismen genom att ta fokuset från den 

publika sfären till den privata. Genom mäns aktiva motarbetning till kvinnors jämställdhet vill 

man belysa t.ex. kvinnors underlägsna ställning i hemmet samt de sexuella förtrycket (Gemzøe, 

2002). Den radikala feminismen införde slagordet “De privata är politiskt” och när Kate Millet 

1970 belös begreppet patriarkat som pekade på hur samhället man levde i gynnade männen, blev 

detta ett grundläggande begrepp inom den moderna feminismen (Gemzøe, 2002). 

Separatism sågs vara essentiell för styrkan i kvinnorörelsen i de radikala kvinnogrupper. Vikten 

av att kvinnor höll ihop som grupp och att män inte skulle blandas in var viktig då man ansåg att 
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ett enat “systerskap” var källan till styrka. (Gemzøe, 2002) Synsättet reflekteras inte inom 

liberalfeminismen, där såg man att män och kvinnor är “lika” och mäns delaktighet var 

essentiell. Mäns medverkan sågs från radikalfeministiska synvinkel som att liberal feministerna 

såg en form av status bland män och därav stöttade patriarkatets synsätt (Gemzøe, 2002). 

5.3 MAKTRELATIONER MELLAN KÖNEN 

Genusteorin anses vara relevant då uppsatsen bygger på en tydlig situation som handlar om ett 

förhållande rörande hur män beter sig gentemot kvinnor, samt hur män senare engagerats i 

fenomenet och vad det har skapat för reaktioner sinsemellan. Enligt det traditionella synsättet 

representeras ett manligt kön av ett manligt genus och de kvinnliga könet ett kvinnligt genus 

(Jarlbro, 2006). Yvonne Hirdman (2004) beskriver begreppet genus som att det går djupare än 

begreppet kön. Genus står för de socialt konstruerade som betecknar vad en man och en kvinna 

symboliserar, samtidigt som kön endast betecknar de biologiska könet (Hirdman, 2004). 

Antropologen Gaile Rubin var den som anses lanserat begreppen kön och genus under 70-talet. 

Rubin menade att det behövdes ytterligare en beteckning för kön som inte endast beskrev de 

biologiska könet, utan kunde beskriva relationer (Jarlbro, 2006). Genus inkluderar även 

maktrelationerna mellan könen (Jarlbro, 2013). Hon menar att vi människor generellt bemöter 

män och kvinnor på olika sätt och att detta inte behöver vara genom en konspiratorisk vilja. Det 

kallas genusslentrian, vilket beskriver hur vi behandlar människor olika utifrån de rådande 

normer som finns (Jarlbro, 2013). 

Yvonne Hirdman tar upp teorin om hur våra biologiska skillnader ligger till grund för hur de 

stereotypiska genus formlerna grundats. Kvinnans kropp är byggd för att föda barn, med detta 

tillkommer roller som att ta hand om barnen och hemmet osv, samt få en underordnad roll 

gentemot mannen (Hirdman, 2003). Men hon argumenterar i detta fall för att om man genom de 

naturliga biologiska skillnaderna accepterar att det skapas en skillnad i hur vi är menade att bete 

oss så “har man givetvis problem.” (Hirdman, 2003 s. 82). Men mannen har genom tiderna varit 

normen för människan, medan kvinnan har representerat könet. Som det ryska ordspråket 

Hirdman citerar “Hönset är ingen fågel och kvinnan är ingen människa” (Hirdman, 2003 s. 60). 
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Detta ordspråk summerar väl hur synen på kvinnor varit och, i vissa sammanhang fortfarande, 

påverkar synen idag. Mannen har symboliserat en idealtyp, som kvinnan jämförts emot, och 

maskulinitet har inom den västerländska filosofiska diskursen kopplats ihop med bland annat 

intelligens, förstånd, förnuft och själen. Alla dessa benämningar är det som skiljer människan 

från djuren, alltså även kvinnan (Hirdman, 2003). Samhället är format efter människan. Det är 

inom människan som den manliga normen blomstrar, vilket bidrar till hur man skiljer på 

människan och kvinnan. “Män tar plats på kvinnors bekostnad bara genom att vara 

män.” (Hirdman, 2003 s. 63). 

Catrin Norrby och Gisela Håkansson tar upp generella språkskillnader mellan män och kvinnor i 

boken Introduktion till Sociolingvistik. Dessa skillnader fokuserar på ämnen, genrer, 

samtalsorganisation och samtalsdeltagarnas roller. Där visar de att kvinnor i högre grad pratar om 

känslor och människor, berättar personliga berättelser och ställer sig i tydliga jämställda roller. 

Männen däremot talar i högre grad om saker och händelser, använder sig av skryt och skämtande 

och tar en statusinriktad roll (Norrby & Håkansson, 2010). 

5.4 RETORIK SOM TEORI 

Då syftet är att analysera hur de ställningstaganden som finns om hashtaggen #Ihave kan 

beskriva olika perspektiv av feminism, har vi valt att utgå från den retoriska teorin för att kunna 

studera detta. Den retoriska teorin fokuserar inte enbart på de talade språket som i antiken utan 

alla former av uttryck är intressanta (Ekström och Larsson, 2010). Denna klassiska retorik utgår 

generellt från de talade ordet, medan den nutida retoriken även fokuserar på alla former av 

kommunikation såsom bilder, massmedier, tecken och symboler och även det skrivna ordet 

(Renberg, 2004). Den moderna retoriken fokuserar även på situation och kontexten, detta i 

samspel med en värdering av de etiska övervägandena (Ekström, 2008). Retoriken har sedan 

antiken fokuserat på de väl sagda formuleringarna och hur något sägs, men har dock med tiden 

även intresserat sig av vad dessa formuleringar gör och hur man kan påverka människor i sin 

omgivning med dem. Vad undersökaren inom den moderna retoriken också måste ta hänsyn till 
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är de sociala och samtidigt de historiska omständigheterna som bäddar kring just den diskursen 

som analyseras (Ekström, 2008).  

Retoriken definieras som “konsten att tala på ett övertygande sätt”, men även “konsten att 

argumentera väl” (Renberg, 2004). För att kunna förstå detta behöver man veta vem som säger 

något, till vem det sägs och hur de sägs, samt när det utspelar sig och på vilken plats de sker. Vi 

använder oss ständigt av retorik i vår vardag. Det kan vara när vi vill tydliggöra en åsikt, få 

igenom vår vilja, i situationer där vi vill styra, sälja något eller för att uttrycka vår identitet 

(Renberg, 2004). Men det underliggande är vad vi argumenterar för, det som kommer bli en 

väsentlig del i vår studie om hur de olika perspektiven på feminism syns i debatten för #Ihave, 

som handlar om hur ens egen världsbild påverkar. Det kallas Doxa. 

5.5 DOXA 

För att kunna föra en diskussion måste argumenten man använder ha grund i hur verkligheten ser 

ut, dessa förutfattade meningar om hur verkligheten ser ut för skribenterna kan ses som doxiska. 

En doxa är en syn på ett fenomen som anses självklar och delas med en grupp människor. Dock 

kan den vara svår att identifiera i en grupp man själv befinner sig i (Ekström, 2008). Doxan 

bygger på ens egna världsbild och grundas i ens sociala och kulturella bakgrund, dvs. den sitter i 

“ryggmärgen” som Ekström (2008) förklarar. En doxa kan vara en syn på världen som inte 

ifrågasätts och kan användas som argument för att exempelvis förklara hur en situation bör ses 

på. Ordets originella översättning från de grekiska ordet doxa blir mening, antagande, tro eller 

åsikt (Ekström, 2008). Begreppet doxa används i syfte att kunna redogöra vad för tolkning 

avsändaren har om sina läsares kunskap. Att hitta själva doxan i olika texter utgör en stor del av 

just den retoriska analysen och hur man tolkar texten (Ekström & Larsson, 2011). 

En doxa är föränderlig och i boken Doxologi: En essä om kunskap skriven av Mats Rosengren 

säger han att “... den (doxiska kunskapen) befinner sig inom ett socialt och historiskt 

sammanhang och bestäms, helt eller delvis, av detta.” (Rosengren, 2008 s. 68). Det är inom en 

grupp eller samhälle som en viss tro eller värdering existerar och bildar en gemensam 
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uppfattning (Rosengren, 2008). Han skriver om hur common sense skulle kunna ses som en 

väldigt omfattande doxa i samhället där vi lever efter vissa normer som inte ifrågasätts, 

exempelvis att man ska ställa sig på höger sida i en rulltrappa (Rosengren, 2008). Doxan 

existerar i detta stora samhälle, men även i det mindre som i exempelvis en vänskapskrets eller 

föreningar och kan utmärkas genom exempelvis värdegrunder, sättet att uttrycka sig på och hur 

man klär sig (Rosengren, 2008). Rosengren gör också en sammanfattning utav begreppet doxa 

där han menar att doxan inte är av diskursiv kunskap utan “omfattar hela människans tanke och 

handlingssfär” (Rosengren, 2008 s. 75). Den är även som nämnt ovan, svår att identifiera av den 

krets den anammas då den är självklar för den kretsen i sammanhanget, samt att den ligger till 

grund för hur människan tänker, agerar och uppfattar saker (Rosengren, 2008). 

Begreppet doxa blir intressant då det inom feminismen finns många olika tolkningar som styr hur 

fenomenet ses på. Och de argument som kan användas för att förklara de olika ståndpunkterna 

för hashtaggen #Ihave grundas ofta i ståndpunkter som för skribenten anses vara självklara. 

5.6 WEBERS IDEALTYPER 

För att få fram ett resultat av de observationer som görs utgår vi från Webers teori om idealtyper. 

Idealtyperna skapade av Max Weber används i syfte att tydliggöra detaljer för hur vi ser på 

världen och människors beteenden. De är ett verktyg för att beskriva sociala fenomen 

(Crossman, 2017). Idealtyper görs genom att kategorisera olika beteenden för att kunna särskilja 

dem, i syfte av att kunna förstå dem. Weber anser att man, genom att använda idealtyper, kan 

hitta tolkningar av sociala handlingar för att sedan kunna se samband mellan vad som orsakar 

handlingarna och vad för uppfattningar som ligger till grund för dem (Moe, 1995). För att sedan 

kunna analysera idealtyperna finns ett väsentligt redskap man kan använda enligt Weber, 

nämligen handlingsmönster. Genom att utgå ifrån handlingsmönster som beskriver vad för typ av 

handling som utförts, kan man lättare identifiera de grundläggande värderingarna som styrt 

handlingen (Moe, 1995). I parallell till denna studie genom hur en person uttrycker sig om 
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hashtaggen #Ihave, går det med hjälp av de olika handlingsmönster möjligtvis att identifiera hur 

denna person ställer sig till god feminism. 

De fyra handlingsmönster som Weber tar upp är: 

- Traditionell handling - när man handlar efter seder och bruk 

- Känslomässigt styrd handling - när man styrs av känslor. 

- Värderationell handling - när man handlar efter ett högre mål exempelvis politik eller 

religion. 

- Målrationell handling - ett rationellt beslut som grundas på en strategisk bedömning för 

att nå ett konkret mål. 

           (Moe, 1995) 

Webers handlingsmönster kommer vi att använda oss av när vi analyserar de valda inläggen, dels 

för att kunna få en tydligare syn på hur människan argumenterar och den underliggande doxan, 

samt se om vad personen argumenterar för och på vilket sätt. Då denna undersökning baseras på 

att hitta så många olika åsikter som möjligt kommer materialet utgå ifrån vad vi hittar och för att 

kunna analysera materialet har vi utgått ifrån idealtypsmodellen, som baseras på de olika positiva 

och negativa synsätten om hashtaggen #Ihave. Vad som är viktigt att påpeka är att idealtyper inte 

behöver vara en direkt spegling på hur verkligheten ser ut. De renodlade idealtyperna som sedan 

beskrivs av handlingsmönstret syftar till vad personen i grunden tycks argumentera för. Även om 

det tycks vara så att personen befinner sig mellan två idealtyper eller handlingssätt har detta 

konkretiserats genom ett medelvärde som syftar till det som slår hårdast i uttalandena. Detta då 

vetenskapen inte kan bygga på alla aspekter som finns i verkliga livet utan består av ett urval 

(Nationalencyklopedin, 2018). 
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6. METOD 

6.1 EN KVALITATIV UNDERSÖKNING 

Den kvalitativa forskningen används som fördel i sammanhang där något ska studeras djupare 

och användas i områden där den kvantitativa forskningen inte riktigt räcker till. En kvalitativ 

metod går ut på att studera händelser genom att värdera vad som händer, till skillnad mot 

exempelvis hur frekvent någonting händer som tillämpas av en kvantitativ metod (Yin, 2013). 

Genom den kvalitativa metoden kan man återge människors åsikter och synsätt, samtidigt som 

man ser dem utifrån de förhållanden och omständigheter som personerna man studerar lever i. 

Detta för att kunna förstå det mänskliga sociala beteendet i dess kontex (Yin, 2013). I denna 

studie där människors reaktioner till ett ämne ska undersökas tillämpas den kvalitativa metoden 

då den djupare meningen som tillhör ordval och ställningstaganden ska undersökas. Det är 

vanligt att man på något sätt är deltagande i en aktivitet i en kvalitativ undersökning, men vi har 

valt att observera det sociala beteendet genom att läsa inlägg som människor skrivit. Detta 

beroende på att vår undersökning bygger på kommentarer, skrivna på Facebook, och då vi inte 

förbinder oss till fokusgrupper eller intervjuer. De inlägg vi är ute efter att hitta blir så många, 

både positiva och negativa uppfattningar om hashtaggen #Ihave, och återkopplas till de 

feministiska tankarna kring vad hashtaggen symboliserar i samhället. I samband med den 

kvalitativa metoden kommer vi göra en ingående koppling till den använda retoriken i debatten, i 

form utav en retorisk analys. Den kommer då att ge oss en bild av vad de finns för olika 

ställningstaganden till hashtaggen. Och även hur detta kan tolkas utifrån de grundläggande 

aspekterna om jämställdhet. Dessa aspekter blir till viss del generaliserade av oss för att få ut 

variationer av olika reaktioner (Patel & Davidson, 2011) för hashtaggen. Olika inläggen 

generaliseras även för att skapa idealtyper inom ståndpunkter för feminismen, som studien 

använder som underlag. 
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6.2 FÖR- OCH NACKDELAR 

Till genomförandet av denna studie utsågs som sagt den kvalitativa metoden då den anses vara 

mest lämpad till att nå bästa resultat utifrån frågeställningarna. Detta för att variation i datan 

används för att beskriva mönster samt uppfattningar på ett djupare plan och se sociala processer 

(Holme & Solvang, 1997). I en kvalitativ studie behöver mängden information inte vara lika 

omfattande som i en kvantitativ studie, för att man istället har ett intensivare angreppssätt på 

varje enskild analysenhet. Däremot blir det då svårt i en kvalitativ undersökning att fastställa hur 

väl resultatet speglar en bild av verkligheten, då man undersökt en mindre del djupare (Holme & 

Solvang, 1997). En skillnad mellan den kvalitativa studien och den kvantitativa är genom att en 

kvalitativ metod präglas av flexibilitet och en kvantitativ metod präglas av strukturering. Det 

innebär att den kvalitativa undersökningen kan omformuleras i syfte och teorier under gång för 

att tydliggöra de resultat som man får fram. I den kvalitativa undersökningen blir resultatet också 

upplagt för att dra statistiska generaliseringar inom forskningsfältet, i motsats till en kvantitativ 

undersökning som baseras på statistisk data (Holme & Solvang, 1997). 

Genom en kvalitativ studie visar vi inte inte mängden av de allmänna uppfattningen som finns 

kring hashtaggen. Dock kommer vi genomgående vara transparenta i arbetsprocessen för att 

skapa validitet och uppnå en realistisk presentation av resultatet. 
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7. RETORIK SOM METOD 

För att kunna göra en retorisk analys behöver man enligt Ekström och Larsson i Metoder i 

kommunikationsvetenskap (2011) se den retoriska situationen utifrån en konkret situation. Vad 

som kan beskriva en konkret situation är frågan om: 

1. Vem det är som försöker övertyga. 

2. Vem det är man försöker övertyga. 

3. Vad det är man vill övertyga om. 

4. Vilken kontext det sker i, dvs. tid och plats. 

5. Hur man försöker övertyga.     (Ekström & Larsson, 2011).  

Då vi arbetar för att hålla vårt material anonymt (se. 9. Forskningsetik) utgår vi inte i detta arbete 

från de första två punkterna, gällande vem det är som försöker övertyga och vem det är man 

försöker övertyga. Dessa bedömer vi inte vara möjliga eller av till stor vikt i förhållande till 

arbetets syfte och frågeställningar eftersom skribenterna är anonyma till både namn och kön. I 

denna studie ligger fokuset på hur skribenterna argumenterar och för vad. De punkter vi utgått 

från i analysen är nummer tre, fyra och fem i listan, då det har betydelse för den studie vi vill 

belysa genom att konkretisera vad inlägget handlar om, vilken tid det skrevs dvs om det var 

tidigt inom #Ihave fenomenet eller sent, och även på vilket sätt man argumenterar. Dessa frågor 

har besvarats och kompletterats med hjälp av handlingsmönster. Genom att även försöka 

lokalisera doxan i dessa inlägg, exempelvis vilken syn man har på män och kvinnors talerätt i 

frågan som speglas i #Ihave fenomenet, kunna besvara hur dessa ställningstaganden kan 

definiera feminismen på olika sätt. De verktyg vi använt oss utav inom retoriken har tillsammans 

med teorin idealtyper och metoden tolkning kompletterat analysen för att kunna besvara 

frågeställningarna. 
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7.1 TOLKNING 

Hur man tolkar en text beror på olika faktorer och det finns inget exakt sätt eller möjliga 

kategorier att förhålla sig till vid en textanalys. När man analyserar en text handlar det inte heller 

om att ge en exakt beskrivning utan att kunna tolka den på ett realistiskt sätt (Ekström, 2008). 

Man kan använda sig utav en urvalsprocess genom att hitta de intressanta detaljerna i texten för 

att sedan kunna analysera dessa på ett djupare plan. Men även texten i sin helhet, vad sändarens 

avsikt är med texten och textens funktion kan tolkas utifrån detta djupare plan (Ekström, 2008). 

Till skillnad från andra analysmetoder fokuserar retoriken på att se opinionsbildningar och hur 

texten kan påverka sin omvärld i form av de retoriska redskapen. Men hur man tolkar en text och 

på vilka sätt behöver inte stämma överens med hur en annan skulle analyserat texten, det gäller 

därför att kunna argumentera för de man kommer fram till genom att visa att det är en rimlig 

tolkning (Ekström, 2008). Detta har vi gjort redan när vi kategoriserar inläggen i idealtyper då vi 

ser ett retorisk samband mellan vissa inlägg. Samt när vi går djupare för att hitta en 

grundläggande mening för idealtypen i sig. Denna tolkning vi gör grundas på vad vi anser är 

rimligt och vad skribenternas mål med sin inlägg är. 
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8. MATERIAL 

8.1 DISKUSSIONEN PÅ FACEBOOK 

Genomförandet av studien sker genom en observation av inlägg samt dess kommentarer på 

Facebook där hashtaggen #Ihave används. Enligt våra observationer anses 16:e oktober 2017 

vara datumet som #Ihave började användas, och framåt. Varför Facebook ses som en rimlig 

plattform att analysera är pågrund utav de höga användarantalet, just nu har Facebook över 2 

miljarder användare (Mackhé, 2017). Detta till skillnad från exempelvis Twitter, där man ofta 

associerar till hashtaggar, som har 328 miljoner användare och är betydligt färre än vad 

Facebook har (Peldán & Carlsson, 2017). Debatten på Facebook blir även lättare att följa än den 

på Twitter då inläggen kan skrivas betydligt längre. Valet av material, dvs inläggen som 

användare på Facebook skrivit, hjälper oss att få ut så pass verklighetsbaserad information som 

möjligt då studiens legitimitet bygger på att se de naturliga beteendena i en verklig situation till 

skillnad från intervjuer där situationen kan bli konstruerad (Patel & Davidson, 2011). Vad som 

avgränsar studien är antalet åsikter som döljs i Facebooks sökfunktion för hashtaggen och som 

inte är tillgängliga för oss. Enligt Facebook själva baseras sökningarna via sökfunktionen på 

vänner, kopplingar och intressen som kan anknyta till ens egna profil (Facebook, 2018). Därför 

kan inläggen som kom upp via sökfunktionen ha en direkt koppling till den som söker, men 

eftersom urvalet sker genom att hitta idealtyper fokuserar studien på de varierande åsikterna som 

argumenterar för och emot #Ihave. Vad som också utmärker denna studie är att den endast 

behandlar debatten som sker kring hashtaggen #Ihave i Sverige. Facebook är en plattform där 

både privatpersoner och företag samspelar, man kan i den meningen använda det för både privata 

syften eller i marknadsföringssyfte. Det är ett digitalt socialt sammanhang där människor kan 

kommunicera genom exempelvis privata chattar men också genom att skriva offentliga inlägg 

som flera kan ta del utav. Då Facebooks användare inte gömmer sig bakom ett alias blir allt man 

gör på Facebook direkt kopplat till en själv. Denna diskussion kan då skilja sig från andra 

nätbaserade plattformar där man är anonym. Genom att använda Facebooks sökfunktion och 

söka på hashtaggen #Ihave kom ett flertal inlägg upp där hashtaggen används och debatteras, 

detta blev vårt grundmaterial i ett första skede och gjordes den 21:a februari 2018. Då vi även 
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sökt på ordet #Ihave från två olika konton på Facebook har olika inlägg kommit upp och vi kan 

inte med säkerhet säga exakt hur många inlägg som existerar totalt där hashtaggen #Ihave 

förekommer. Hur inläggen därefter valts ut är baserat på den mängd varierade åsikter som vi har 

hittat. Vi kan dock inte säga exakt hur många inlägg vi fått fram totalt genom sökningarna som 

gjorts, detta då enbart vi gick igenom inläggen tills vi inte längre hittade fler idealtypiska 

resonemang. Vi valde däremot ut 50 inlägg som handlade om #Ihave och som behandlade 

hashtaggen på olika sätt, av dessa 50 inlägg fick vi fram nio idealtyper. Men för att minska 

antalet upprepningar av tankesätt sorterade vi sedan ut 26 inlägg från dessa som ansågs stärka 

idealtyperna genom olika vinklar. Dessa 26 inlägg som valdes ut publicerades på Facebook 

mellan den 16:e oktober och den 27:e oktober. Då vi för studiens syfte ville få fram olika 

utgångspunkter som kunde representera olika idealtyper för hur man hanterade eller ansåg att 

hashtaggen #Ihave skulle hanteras, utgick vi i detta första skede ifrån ett avsiktligt urval.  

8.2 DET AVSIKTLIGA URVALET  

Den kvalitativa forskningen baseras på ett urval som kan härleda till studiens validitet, och därav 

är urvalsmetoden av stor betydelse (Yin, 2013). Till genomförandet av denna studie har ett 

avsiktligt urval av material gjorts, detta då studien har för avsikt att studera hur man genom 

kommentarer och inlägg om hashtaggen #Ihave uttrycker feministiska ståndpunkter. Genom de 

avsiktliga urvalet ses det även framgå en större transparens i materialet som valts ut, där ingen 

personlig vinkling från de som observerat förekommer (Yin, 2013). Det urvalet som vi gör 

handlar om att hitta en variation av åsikter inom hashtaggen #Ihave, men vi vill stryka under att 

de åsikter vi får fram inte representerar alla som möjligtvis kan existera. I och med de 

begränsningar som tillkommer med denna studie tar vi avstånd från att generalisera genom att 

påpeka att våra idealtyper täcker alla ståndpunkter som ligger bakom hashtaggen #Ihave. De 

åsikter som ligger till grund för denna studie kommer därför symbolisera ett flertal olika 

perspektiv, men inte med säkerhet alla. Med det sagt är vi medvetna om att de kan finnas andra 

idealtyper som ligger utanför de vi hittar och använder oss utav, men då studiens relevans är att 

identifiera olika ståndpunkter anser vi att en så pass bred variation i vårt material som möjligt 

fyller ut funktionen för våra frågeställningar. 
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9. FORSKNINGSETIK 

I nästan alla studier är huvudalternativet att deltagarnas anonymitet skyddas genom användning 

av pseudonymer. Detta då man ser att de etiska principerna finns för att en sån liten skada sker 

utav materialet som tagits fram (Yin, 2013). 

9.1 OBSERVATION 

När det kommer till datainsamlingsmetoder inom kvalitativ metod kan det förekomma i olika 

former som intervjuer, enkäter och observationer (Patel & Davidson, 2011). Då studiens syfte är 

att studera diverse olika inställningar till hashtaggen #Ihave anses en observationsstudie vara 

mest lämpligt, detta eftersom vi är ute efter att fånga människors beteenden genom att gå direkt 

till källan. Observation av inläggen kvalificeras som ett bra angreppssätt att besvara denna 

studiens frågeställningar då insamling av information inom det studerade området sker i en 

naturlig situation och miljö. Användningen av en observationsmetod anammas främst då man 

strävar efter att få fram en bild eller teori om det som studeras (Patel & Davidson, 2011). Inom 

observationsmetoden finns olika observationstekniker som varierar gällande grad av öppenhet, 

delaktighet, struktur, direkthet samt närvaro (Patel & Davidson, 2011).  

Inom observationsmetoden finner man två format typer till genomförande. Ostrukturerade 

observationer och strukturerade observationer. Den ostrukturerade observationen handlar om att 

man under tiden som insamling av materialet sker, väljer vad som ses vara relevant att studeras. I 

ett sådant fall har man inte ett färdigställt observationsschema innan observationen sker. Inom 

den strukturerade observation har man i förväg arbetat fram ett observationsschema och man har 

på så vis i förväg bestämt exakt vad som skall studeras och tas fram i materialet (Patel & 

Davidson, 2011).        

För att ta ut ett mångsidigt och innehållsrikt analysmaterial som besvarar syfte och 

frågeställningar sker en ostrukturerad observation med utgångspunkt från en strukturerad 

observation då vi utgår ifrån hashtaggen #Ihave. En ostrukturerad observation används då målet 
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är att samla in så mycket material kring forskningsområdet som möjligt (Patel & Davidson, 

2011). Fokus ligger i att registrera allt som ses vara relevant för studien, och är oberoende av ett 

schema (Patel & Davidson, 2011). 

9.2 DOLD OBSERVATION 

En observation kan antingen vara dold eller öppen, det vill säga om de observerade är omedvetna 

eller medvetna om observationen (Patel & Davidson, 2011). Inom observationen förhåller vi oss 

som observatörer till en icke deltagande roll, men också som okänd för de som observeras, 

eftersom de insamlade materialet som studeras är redan skrivna kommentarer på Facebook som 

vi har tillgång till. Som okänd observatör medför situationen praktiska problem inom etiska 

aspekter där flera punkter rörande deltagarna identitet, integritet och identifikation träder fram 

(Patel & Davidson, 2011). Detta tar vi i arbetets process och presentation hänsyn till. 

Med en grundlig kunskap om undersökningsområdet har ett flertal åtgärder gjorts för att dölja 

identiteten för kommentarernas och inläggens författare i detta arbete. Som tidigare nämnt 

kommer materialet som används i arbetet vara baserad på offentliga inlägg och kommentarer 

som skrivits på Facebook. Även om man kan se Facebook som en offentlig plattform och att allt 

som skrivs där är offentlig så beror tillgängligheten till inläggen och dess kommentarer på 

användarnas privata inställningar (Facebook, 2018). Därav kommer vi i denna studie 

anonymisera de vi observerat då de själva inte är medvetna om att observationen gjorts. De 

inlägg som visas i resultatet är även omskrivna med hjälp av synonymer så att en eventuell 

sökning av inläggen inte ska kunna genomföras, men samtidigt för att behålla essensen av 

inlägget. Det är för att obehöriga till inläggen ej ska kunna söka på inlägget och komma fram till 

vem skribenten är, med mål om att undvika potentiella etiska förseelser (Yin, 2013).  
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9.3 VALIDITET 

“Som forskare får vi inte låta våra enskilda upplevelser, erfarenheter och uppfattningar styra 

våra tolkningar” (Ekström & Larsson, 2013, s.16)  

Inom en kvalitativ forskningsprocess finns det inte någon strukturerad mall för att bekräfta 

validiteten i det studerade materialet då varje forskningsprocess är unik (Ekström & Larsson, 

2013). Inom validiteten av en kvalitativ studie gäller följande - en bra grund i teori, en relevant 

metod samt noggrannhet genom arbetets gång (Ekström & Larsson, 2013). För att vår tolkning 

av materialet ska uppnå en så pass hög validitet som möjligt råder det en genomgående 

transparens i arbetet (Ekström & Larsson, 2013). Och för åstadkomma detta förhåller vi oss till 

följande punkter: 

● Koherensen uppnås då vi i arbetet utgår ifrån tidigare forskning och teorier. Tillämpning 

av olika metoder skapar en mer sammanhängande analys då de olika metoddelarna anses 

komplettera varandra. 

● Omfattningen i arbetets urvalsprocess ger möjlighet till att skapa fram ett visst material. 

Genom användningen av idealtypsmodellen ges möjligheter till underkategorier och 

utesluter inte några åsikts positioner till hashtaggen #Ihave. 

● Intersubjektivitet i arbetets olika delar har vi i så pass hög mån som möjligt visat 

transparens för hur samtliga delar kommer att tillämpas i arbetet, vilket i sin sin tur leder 

till att det blir lättare att följa studiens process. 

● Öppenhet i avvikande situationer i de framtagna materialet kommer även de att tas med 

och vara en del av analysen för att skapa en helhetlig bild av ställningstagande inom 

hashtaggen #Ihave. Vi har även presenterat under material, de tillgångar och 

begränsningar vi stött på när vi tagit fram resultatet. 
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● Djup & kontextualitet anammas med hjälp av olika tillämpade tolkningsmetoder. Som 

observatörer förhåller vi oss till det som skall analyseras och tar inte materialet ur dess 

kontext. För att få en djupare förståelse till tolkningen av de framtagna inläggen har 

tidigare forskning samt teorier funnits som grund samt förståelse till vårt resultat.  

(Ekström & Larsson, 2013). 

Genomgående i alla delar i arbetet har vi redogjort för hur vi tänker och hur vi kan använda oss 

utav den information vi delar med oss. Reliabiliteten för vårt arbete kan dock hävdas genom att 

vi är två personer som gör detta och därav minskar rummet för att tolka fel i analysen (Patel & 

Davidson, 2011). 
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10. RESULTAT 

10.1 IDEALTYPISKA RESONEMANG 

De positiva reaktioner som identifierades kunde delas in i fyra olika idealtyper och bland det 

negativa kunde fem olika idealtyper identifieras. Även om man ställde sig positivt eller negativt 

fanns de olika sätt på hur man gjorde detta, och hur man ansåg att hashtaggen skulle användas. 

Genom att identifiera de olika perspektiven man utgick ifrån har vi nedan kopplat ihop citat med 

idealtyper för att visa hur man argumenterade för detta. 

POSITIVT INSTÄLLDA 

➔ 1.1 Genom #Ihave ifrågasätter sitt egna beteende 

Denna idealtyp fokuserar på att via hashtaggen #Ihave förklara sitt egna beteende där 

man varit sexistisk eller betett sig opassande. Vi räknade även in inlägg där man inte bara 

ifrågasätter vad man gjort, utan vad man inte gjort i samband med sexuella trakasserier. 

Därav att man även där ifrågasätter sig själv. Man anser att hashtaggen är positiv ur den 

mening att man får chansen till att rannsaka sitt beteende och uppmärksamma det till sin 

omgivning. 

“#Ihave. Det var den första tjejen jag bodde med, vid en händelse ber hon mig sluta tafsa. Min 

första tanke då var att jag ifrågasatte detta då vi var ett par, samt att jag kände mig förnedrad. När 

det egentligen var jag som förnedrat henne. Det är synd att jag först nu inser detta, och det var 

även långt ifrån mitt sista snedsprång” 

I efterhand inser man att man gått över en gräns om kroppsintegritet, trots att man i 

stunden inte insåg detta. Tog anklagelser som omotiverad kritik. Har även i efterhand 

insett att det inte var den enda gången man gått över gränsen. 
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“Är inte förvånad över alla inlägg med #Metoo. Det finns många respektlösa killar och män runt 

om oss, tyvärr. Men #Ihave rör inte mig, jag har inte gjort något. Jag har aldrig varit en av dem 

som sexuellt trakasserat en kvinna. Jag har sett på ett flertal gånger när kompisar gjort något men 

inte sagt ifrån även om jag inte alltid hållit med. Jag har inte gjort något. Trots att jag inte gjort 

något är jag även en del av problemet. Jag valde att se på och det är inte okej att jag inte sa ifrån. 

Jag använder mig utav #Ihave då jag varit en mes som inte sagt ifrån alla dessa gånger.” 

Trodde att man gjorde rätt i stunden genom att ta avstånd från att sexuellt trakassera 

kvinnor, men insåg att även detta var en del av problemet då man ställde sig passivt och 

inte sa ifrån. Använder hashtaggen för att bekänna att man själv varit en del av problemet.   

“Jag har genom dagarna blivit chockad av alla #Metoo. Och samtidigt undrar jag vara alla #Ihave 

är. Jag ber om ursäkt och inser idag jag själv gjort fel många gånger trots att jag varit aktiv i 

frågor om jämställdhet.” 

I och med #Metoo har man i efterhand insett att man gjort fel många gånger tidigare. 

Man ber om ursäkt trots att man ser sig ha varit en del av debatten mot ett sådant betende.  

“#Metoo fick mig att se tillbaka på mitt egna liv och vad jag har gjort. Jag har fått kvinnor att 

känna sig illa till mods, pressade eller kränkta. Jag har sexualiserat och objektifierar kvinnor och 

skämtat på ett opassande sätt. Men nu när jag fått en son vill jag inte att han ska göra samma 

misstag som jag. Jag vill vara en bra förebild och bidra till att förtrycket försvinner #Ihave”  

#Metoo bar med sig en insikt om hur man levt sitt liv på ett opassande sätt tidigare, och 

även rollen som förälder har fört med sig nya insikter om vad man vill lära sitt barn. 
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➔ 1.2 Anser att kvinnor och män tillsammans är en del av problemet 

Denna idealtyp påpekar hur både män och kvinnor är en del av problemet, och samtidigt 

lösningen. Man använder hashtaggen ur en positiv mening då den symboliserar ett 

uppvaknande och för med sig erkännanden som i sin tur ska leda till en förändring. Men 

vill understryka att det är omgivningen som påverkat både män och kvinnor att bete sig 

illa och att man är beroende av varandra för att hitta en lösning.  

“Oerhört modigt att erkänna till #Ihave. Men måste även säga att jag själv som kvinna varit 

sexistisk på olika sätt. Vi är alla en del av ett system som är i obalans. Lösningen är att göra så 

gott vi kan och erkänna våra brister för en bättre framtid.” 

Man ser både män och kvinnor som en del av problemet med sexuella trakasserier och 

anser att lösningen är att alla ska komma till fund de brister vi har. 

➔ 1.3 Anser att man tar sitt ansvar genom #Ihave och väcker medvetenhet 

Under denna idealtyp använder hashtaggen ur en positiv mening för att väcka 

uppmärksamhet. Man vill uppmärksamma sin manliga krets om problemet och att fler 

även ska göra samma sak för att kunna förändra samhället. Men anser att det är männen 

som genom att ta ansvar blir en lösning på problemet och att det är upp till dem nu. 

Hashtaggen används ur en positiv mening då man anser att den är ett sätt att komma ut 

till omgivningen med budskapet om att män borde förändra beteendet mot kvinnor.  

“Jag vill inte längre vara en del av manligheten som inte tar ansvar. #Ihave, men inte längre. Det 

gäller för oss män att rannsaka oss själv och sluta bete oss som vi tidigare gjort. Är det brist på 

självrannsakan som gör att vi inte säger ifrån? Det som inte kommer fram med att de betett sig 

illa beror på att de skäms.” 

Vill börja ta ansvar och även att andra män tar ansvar. Skuldbelägger det som män som 

inte kommer till insikt att detta är ett problem.  
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“#Metoo har nu funnits ett tag, men var är alla #Ihave? Jag vill att fler kommer fram och 

erkänner att ni är problemet, för vaje #Metoo finns ett #Ihave”  

Vill att fler tar sitt ansvar och kommer till insikt med att de är del av problemet.  

“Det är av stor vikt att män säger till män. Om en kvinna säger till brukar det ofta sluta med att 

kvinnan anses vara överkänslig eller annat nedvärderande, enligt egna erfarenheter. Jag tror att 

män bättre tar till sig om det kommer från andra män när det kommer till att inte respektera 

kvinnor. Vad som också kan göras är att stötta kvinnorna genom att enkelt hålla med och säga att 

det var bra sagt när kvinnor väl säger ifrån mot män.” 

“I och med #Metoo borde vi män reflektera över vårt beteende. Finns de stunder du gått över 

gränsen? Exempelvis stått för nära någon i en folkmassa eller kladdat på en klasskompis på 

“skoj”. Det är saker som jag gjort. Det är dags att ta sitt ansvar #Ihave. Vi män behöver göra 

någonting åt detta, och vi behöver snacka om detta, hur vi står i relation till vår könsdrift”  

“#Metoo, kommer upp mer och mer i mitt facebookflöde, jag började med att ifrågasätta innan 

jag läste lite mer, då började jag inse. För visst har jag trakasserat kvinnor pga deras kön, knäppte 

upp BH:ar och för att man var nyfiken. Även i äldre dar kategoriserat handlingar som manliga 

och rätt, och som kvinnliga och fjolligt. Jag vet inte om det är bättre idag, men jag vet att jag 

själv behöver hjälp att komma ut ur detta tankesätt. Jag behöver hjälp av er grabbar, vi måste 

hjälpas åt för att förbättras. Ensam kan det vara svårt att förändras men tillsammans kan vi hjälpa 

varandra. Detta genom att exempelvis sluta skratta åt sexistiska skämt #Ihave.”  

Man tycker att det är männens uppgift att se till så att andra män tar sitt ansvar och 

diskuterar kring frågan. Detta för att förstå att män är en del av problemet. 
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➔ 1.4 Anser att #Ihave är relevant, men skapar en förvriden uppfattning  

Denna idealtyp anser att det finns saker att önska i och med utformandet eller bemötandet 

av hashtaggen, men samtidigt att den är välbehövd i samhället just nu. På olika sätt så 

stöttas hashtaggen ur olika synpunkter men samtidigt finns en skepsis och därav denna 

idealtyp.  

“Har märkt av de olika åsikterna om #Ihave. Jag hade hoppats att #Metoo fått en längre period 

där offer för övergrepp kunnat få ta stöd av varandra, och sedan att männen publicerade inlägg 

med endast #Ihave. Jag vill inte läsa om bekännelser eller berättelser där män näst intill gör sig 

skyldiga till våldtäkt. Det triggar för många som blivit utsatta för deras betenden.” 

Känner att #Ihave tar fokus från essensen i debatten om #Metoo. Tycker att män bekänner 

till brott på ett opassande sätt framför allt för personer som blivit sexuellt trakasserade.  

“Jag är glad för att män inser hur de betett sig på ett felaktigt sätt och tar sitt ansvar. Problemet 

ligger dock i hur de bemötts i sina erkännanden. Hyllningar, är det verkligen så de de skall 

bemötas? Är dem förlåtna för att de erkänner? Kvinnor mår dåligt av ert beetende, och är ni män 

nu bra personer för att ni är medvetna om att ni beter er dålig?” 

“Är det inte lite underligt att kvinnor kommenterar mäns bekännelser via #Ihave inlägg med 

hjärtan och beundran? Håller med om att en plats att prata om sådant hos männen behövs, men 

de positiva reaktionerna från kvinnorna till dessa inläggen säger något om hur ovanligt det är att 

detta tas upp.” 

“Det är typiskt normen. Kvinnor berömmer män trots #Ihave. Det är svårt att förstå reaktionerna 

när jag berättar om det jag gjort, som om det vore något bra det jag berättat att jag gjort. Jag 

upplevde det som svårt att förstå kvinnornas respons. För mig är det lättare att diskutera det med 

andra män än med kvinnor då målet är att prata med varandra vi män sinsemellan, och 
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uppmuntra varandra till ett bättre beteende och för jämställdheten. Jag skulle tycka att det var 

toppen om flera trådar skapades som ger en möjlighet för oss män att diskutera” 

Man ifrågasätter bemötandet som #Ihave får, men anser att hashtaggen är relevant. 

Fokuset ligger på kvinnornas respons, som är i form utav hyllningar till mäns 

erkännanden till sexuella trakasserier. Detta anses vara fel bemötande i denna debatt. 

“Jag tycker att det är ett bra initiativ, dock tycker inte jag att detta borde ha lyfts fram nu. Detta 

tar enbart bort fokus och uppmärksamheten från #Metoo. Fokuset ska ligga på och 

uppmärksamma alla utsatta som finns. #Ihave lyfter bort fokuset från utsatta kvinnor till män 

som tyvärr får mer stöd för sina erkännande.” 

Man anser att hashtaggen är relevant men att den tar för stort fokus från de utsatta och 

huvuddebatten om “Metoo. 

NEGATIVT INSTÄLLDA 

➔ 2.1 Anser att männen genom #Ihave spelar offer och framstår som hjältar 

Inläggen som placerats under denna idealtyp anser att användandet av hashtaggen skapar 

en ond cirkel genom att en person som använder den, får beröm och ses vara modig. Man 

använder i dessa inlägg hashtaggen för att påpeka att den inte borde användas. 

“Vi fortsätter gång efter gång ta förövarnas sida. Hur är det möjligt? Under #Ihave hyllas män för 

att vara hjältar som erkänt att de våldtagit och sexuellt trakasserat kvinnor. Har vi inte ett konstig 

synsätt på män och deras beteende?” 

Ifrågasätter responsen och den positiva synen som funnits gentemot användarna av 

#Ihave, då man anser att män erkänner till brott.  
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“Att säga att du gjorde fel är tappert, men att säga att du påverkades till ditt betende genom att 

skylla på att du var en i mängden är fegt. För det var ditt val.” 

“Man kan inte vara seriös och säga att #Ihave hashtag ska bli ett svar till #Metoo? Män kommer 

inte erkänna pågående våldtäkter utan saker ur de förflutna som allmänt grabbigt beteende, och 

sedan berätta hur de nu ångrar sig och blivit offer för sin egna roll som män inom patriarkatet. 

Vad kommer hända sen? Dem får ryggdunk och kallas modiga. Denna kampanj är vidrig och 

detta är inte vägen framåt, löser ingenting.” 

Tycker att det är konstigt att män skyller på patriarkatet. Och anser inte att hashtaggen är 

en lösning på problemet med sexuella trakasserier. 

“Hur tänker alla män som skriver #Ihave? Dem kommer in i debatten nu för att dem vill ha 

empati. För att dem har våldtagit och utnyttjat kvinnor, jag blir illamående av detta. Dem 

förtjänar inte positiv respons när dem blottar sig själv, de ska ta ansvar för vad de gjort. Dem är 

inga offer utan förövare. Jag hoppas vi kvinnor förstår att vi behöver en revolution nu.” 

Männen genom att söka empati tar bort fokus från #Metoo och kvinnors utsatthet. 

Samtidigt ifrågasätter bemötandet #Ihave fått, samtidigt vill man skapa ett engagemang 

mellan kvinnor pågrund utav denna syn på #Ihave. 

➔ 2.2 Anser att fokuset går från kvinnor utsatthet till männens insikt 

Unde denna idealtyp stötas inte #Ihave, då man tycker att män får det att handla om dem 

och tar bort fokus från kvinnor. Man ser att den “patriarkala konstruktionen” ligger 

bakom det. Här lyfts också vikten av att lyssna på kvinnornas berättelser och att det ska 

räcka med det för att dem ska blir hörda.  

“Nej jag tänker inte stötta ditt #Ihave. Kvinnor har länge uttryckt sig om problemet med sexuella 

trakasserier, varför skulle männens bekräftelse för detta plötsligt behövas? Lita på kvinnornas 
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berättelser istället. Jag tänker inte lika när du delar med dig om vad du gjort. Hur du kommit till 

insikt och snor åt dig lite tid när äntligen kvinnor har mod att berätta. Om du verkligen ångrar det 

du gjort borde du rannsaka dig själv och förändra det. Men förvänta dig inga hyllningar.” 

Tycker att #Ihave inte är relevant eller någon form av stöd då det tidigare har uttryckts 

om problemet. Man anser att lösningen ligger på att varje individ att förändras, och inte 

genom att posta inlägg där män enbart tar fokus. 

“Såklart männen ska få detta att handla om dem. Ironiskt att deras förbannade hashtag #Ihave i 

sig är ett tecken för den patriarkala konstruktionen.” 

Tycker att männen får debatten att handla om dem och detta som ett resultat av ett 

mansstyrd samhälle.   

➔ 2.3 Anser att offren tar mer skada av #Ihave och att de borde anmälas 

Här tycker man att de som använder sig av #Ihave borde visa sin insikt eller ta sitt ansvar 

på ett annat sätt. Man anser att hashtaggen är provocerande och användningen av 

hashtaggen ses som ett nytt övergrepp, bland annat genom den positiv responsen som 

medkommer. Här tycker man att hashtaggen #Ihave inte ska användas. 

“Kan ni inte förstå hur provocerande det är för alla offer att se gärningsmännen skriva om 

erkännanden i sociala medier och sedan bli stämplade hjältar? Håll käften #Ihave och använd 

denna insikt till att förändra på riktigt.” 

“Sluta skriva och stötta #Ihave. De som använder sig av #Ihave borde polisanmäla sig själva, det 

är det enda och bästa sättet att ta sitt ansvar. Det gör nya övergrepp mot sin offer genom att 

offentlig skiva om de övergrepp ni gjort.”  
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Anser att dem som använder sig av #Ihave inte förändras på riktigt, utan i och med 

användandet istället kan göra mer skada mot sexuellt trakasserade. En korrekt lösning ses 

vara att anmäla sig själv och ta emot de påföljder som kommer. 

“Jag blir upprörd och förstår inte den bekräftelse och stöd männen får genom sina #Ihave, medan 

kvinnor som berättar om det som de har varit med om inte alls får samma stöd. Jag vill inte stötta 

förövarna, de borde anmälas.” 

Förstår inte den skillnaden som varit i bemötandet mellan #Ihave och #Metoo. Stöttar inte 

#Ihave och ser att förövarna borde agera och  bemötas på annat sätt.    

➔ 2.4 Anser att #Ihave förminskar #Metoo  

I denna idealtyp tycker man att männen förminskar problemet då man inte ser någon som 

talar om det som egentligen händer och att man enbart kommit till insikt efter alla 

#Metoo. Man tycker att det är konstigt med hur män hyllas för det de gjort. 

“Det är pinsamt och jag mår dåligt av att se hur män hyllas för att de skriver att de talat till 

kvinnor med en nedlåtande ton eller varit otydliga i sexuella sammanhang. Men detta är lång 

ifrån allt som händer, det är ingen man som skriver om hur de våldtagit, drogat eller inte hörde 

ett nej. Samt att de säger att man bara började tänka på detta efter att de sett alla #Metoo.” 

En förminskning av problemet ses uppstå då man ser att #Ihave kan formas på så sätt att 

den utelämnar grövre detaljer. 

➔ 2.5 Anser att kvinnor och män tillsammans är en del av problemet 

Under denna idealtyp anser man att hashtaggen endast existerar för att skuldbelägga män 

och att det inte är rätt. Man ifrågasätter varför inte kvinnor blir ifrågasatta när män också 

blir trakasserade av kvinnor. 
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“Med fokus på de kampanjer som nu sprider sig på Facebook. Vi män kan också bli ofredade av 

kvinnor. Men det kanske inte räknas för att vi ska tåla sånt. Kvinnor definierar även olika i vad 

dem anser vara trakasserier, så hur avgörs det vart gränsen går? När en man går förbi ett fönster 

med en naken kvinna bakom anses han vara en smygtittare, men om en kvinna går förbi och ser 

en naken man anses han vara pervers. Det ska alltid vara männens fel. Jag tycker att dessa 

kampanjer enbart går ut på att ge skulden på män, och det är åt helvete. Vet inte vilken 

manshatare som startade detta, men det är inte feministiskt. Och feministiskt initiativ är också 

manshatiska. #Ihave #Metoo” 

Tycker att denna debatten inte är feministisk då man tycker att kampanjen #Metoo går 

emot männen, och anser att utövandet av sexuella trakasserier kan komma från både män 

och kvinnor. Tycker att kvinnor och män bemöts annorlunda när det handlar om 

trakasserier, vilket anses vara fel. 
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10.2 SAMMANSTÄLLNING 

Citaten ovan är de vi fick fram som antingen ställer sig positivt eller negativt till hashtaggen 

#Ihave. Beroende på utgångspunkten som var antingen positiv eller negativ fanns även olika 

variationer för hur man använde sig av hashtaggen och i vilket syfte, därav idealtyperna. 

Eftersom antalet åsikter inte räknats in kan vi inte säga hur många inlägg vi fått upp, men genom 

idealtypsmodellen delade vi in de varierande åsikterna under olika huvudsyften och därmed 

slutade ta in material när inga nya idealtyper framkom.  

Positiva 1 Idealtyper

1.1 Genom #Ihave ifrågasätter sitt egna beteende

1.2 Anser att kvinnor och män tillsammans är en del av problemet

1.3 Anser att man tar sitt ansvar genom #Ihave och väcker medvetenhet

1.4 Anser att #Ihave är relevant, men skapar en förvriden uppfattning 

Negativa 
2

Idealtyper

2.1 Anser att männen genom #Ihave spelar offer och framstår som hjältar 

2.2 Anser att fokuset går från kvinnor utsatthet till männens insik 

2.3 Anser att offren tar med skada genom användningen av #Ihave och att 
förövarna borde anmälas

2.4 Anser att #Ihave förminskar #Metoo

2.5 Anser att kvinnor och män tillsammans är en del av problemet
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11. ANALYS 

11.1 HUR MAN ARGUMENTERAR PÅ OLIKA SÄTT FÖR #IHAVE 

I resultatet framgår det tydligt att de finns varierande ställningstaganden för hashtaggen #Ihave. 

Det visade även på att det finns olika angreppssätt på hur man använder hashtaggen och vad man 

tycker den symboliserar. Genom att analysera varje idealtyp enligt den retoriska modell som vi 

beskrivit, och koppla ihop detta med teorier om genus och feminismen anser vi kunna lokalisera 

hur man kan komma att ställa sig till feminismen och männens deltagande i debatten om #Metoo 

via hashtaggen #Ihave.  

Idealtypen 1.1 Genom #Ihave ifrågasätter sitt egna beteende anser man att hashtaggen är något 

positivt och använder den för ett eget syfte. Detta görs genom en känslomässigt styrd handling 

då inläggen fokuserar på hur man tidigare känt, och hur man känner nu. Man använder sig av 

egna berättelser som rör ämnet sexuella trakasserier där man själv varit med och utsatt någon, 

eller inte gjort något och på så sätt främjat ett negativt beteende i sin omgivning. Idealtypen delar 

en uppfattning om att lösningen på problemet med sexuella trakasserier är att männen ska gå ut 

och erkänna genom att använda hashtaggen #Ihave, och därmed få en roll inom kampen mot 

jämlikhet. Man erkänner samtidigt att det var i och med hashtaggen #Metoo som insikten om hur 

män sexuellt trakasserat kvinnor uppstod. Och motbevisar de stereotypiska sättet männen 

kommunicerar på Facebook som skämtande och statusinriktade (Norrby & Håkansson, 2010) 

genom att berätta hur man tidigare agerat fel. Samtidigt ta de kvinnligt associerade kännetecknen 

i kommunikationen genom att visa på känslor och berätta personliga berättelser (Norrby & 

Håkansson, 2010). 

Inom idealtypen Anser att kvinnor och män tillsammans är en del av problemet finner vi både ett 

negativt och ett positivt ställningstagande till hashtaggen, men där argumenten till viss del delats 

upp. Därav har vi valt att dela upp dem efter detta och skapat idealtyperna 1.2 och 2.5. 

Skribenterna lyfter fram att alla oavsett kön är en del av problemet. De båda idealtyperna anser 

att båda könen är en del av problemet genom att både män och kvinnor kan vara sexistiska mot 
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varandra. Genom en värderationell handling argumenterar man för att sexuella trakasserier inte 

enbart görs av män och att det är något alla måste diskutera och jobba tillsammans med, detta för 

att det inte ska förekomma och på så sätt skapa jämställdhet. Det som skiljer den positiva mot 

den negativa idealtypen åt är hur man i den negativt inställda positionen upplever att #Ihave bara 

skuldbelägger män och att detta inte är feministiskt ur ett jämställdhetsperspektiv. Skribenten 

argumenterar här för att det inte är okej att fokus endast ligger på män som förövare och vill 

uppmärksamma att kvinnor också kan göra samma misstag. Trots den gemensamma 

utgångspunkten finns skillnader då den positiva idealtypen påstår att hashtaggen kan användas av 

både män och kvinnor “Men måste även säga att jag själv som kvinna varit sexistisk på olika 

sätt. Vi är alla en del av ett system som är i obalans”. Samtidigt som den negativa idealtypen 

anser att hashtaggen endast existerar för att skuldbelägga män och att det inte är rätt “Vi män kan 

också bli ofredade av kvinnor. Men det kanske inte räknas för att vi ska tåla sånt”. Käll (2017) 

kom i sin undersökning fram till skillnader mellan män och kvinnor, där kvinnor generellt 

förhåller sig till att visa ömsesidig förståelse och att män oftare höll sig mer till den utmanande 

stilen i diskussioner, vilket blir tydligt i det här fallet. Även i Women are Warmer but No Less 

Assertive than Men: Gender and Language on Facebook (2016) visade man bland annat på hur 

kvinnor använder sig av att ett bestämt och varmt språk och männen använde sig av ett allvarlig 

och kritiskt språk. Två olika typer av bakgrund speglar sig i dessa idealtyper, det kan liknas med 

vad Käll (2017) beskriver. Den positiva idealtypen anser att det är självklart att kvinnor och män 

måste jobba tillsammans för att uppnå jämlikhet och den negativa idealtypen utgår ifrån att synen 

på feminismen genom #Ihave är att kvinnan värderas högre än män (Käll, 2017).  

Idealtypen 1.3 Anser att man tar sitt ansvar genom #Ihave och väcker medvetenhet kan härledas 

till ett målrationellt handlingssätt då man agerar på ett sätt som anses förväntas efter att #Metoo 

slog igenom men också för hur man tydligt talar om att det gäller att män talar till män. Man 

berättar hur man inte vill vara en del av dem som inte tar ansvar och reflekterar över misstagen 

man själv begått. Det talas även om hur man tillsammans med andra män ska kunna göra något 

åt det. #Ihave används i syfte att nå ut till sin manliga krets genom att be dem använda den själva 

eller ifrågasätta deras egna beteende. Man anser att genom att prata om detta män emellan och 
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reflektera över det kommer problemet med sexuella trakasserier att minska. I diskursen hävdar 

man också att männen behöver säga till andra män då detta är enda sättet till att få andra män att 

lyssna. Genom att tala om vikten av debatten män sinsemellan kan en koppling till 

genusslentrian göras då man anser att bemötandet mellan män och kvinnor skiljer sig åt utifrån 

normer (Jarlbro, 2013). Diskussionen förs kring vad som måste göra och hur man tillsammans 

måste prata om hur män står i relation till ens egen könsdrift. Det tas även upp orsaken till att fler 

inte använder sig av #Ihave och vikten att man inser att man är en del av problemet. Men vägen 

till att lösa problemet med sexuella trakasserier anses vara att män pratar med män och därav 

anses det att kvinnans röst i debatten inte är stark nog för att männen ska ta till sig det. Precis 

som Hirdman (2003) påpekar hur mannen är normen och anses vara människan, gentemot 

kvinnan. Och människan kan bäst kommunicera med människan.  

Den sista positiva idealtypen 1.4 Anser att #Ihave är relevant, men den skapar en förvriden 

uppfattning genom att påpeka hur det tidigare saknats ett rum för män att kunna prata om dessa 

problem som togs upp i och med #Ihave. Men man ifrågasätter sättet som hashtaggen tas emot av 

omgivningen, där den bemöts i form av beröm, och påtalar att den ligger fel i tid. Istället skulle 

den skapats senare. Och genom att prata om detta i form av beskrivande historier, anser man att 

det skapas en negativ påverkan hos de som blivit utsatta. Vi har ändå valt att använda dessa 

argument ur en positiv syn på hashtaggen då dessa argumenterar för att den borde finnas, men på 

olika sätt. Denna idealtyp kan härledas till en känslomässigt styrd handling då man genom olika 

åsikter påstår hur hashtaggen borde användas utifrån andra omständigheter och olika känslor som 

den väcker. Man stödjer tanken bakom hashtaggen men ifrågasätter samtidigt exempelvis 

tidpunkten hashtaggen uppkom då den tar fokus från #Metoo, och man ifrågasätter även 

reaktionerna som inlägg med hashtaggen #Ihave fått. Detta genom att syfta på om den positiva 

responsen verkligen är det rätta sättet att bemöta ett inlägg där något gått ut med bekännelser om 

sexuella trakasserier som många gjort enligt dessa inlägg. Men konstaterar även hur denna 

positiva respons stödjer normen om hur kvinnor har lättare att berömma män. Det är även vad 

Mikael Aaro fick för slutsats i uppsatsen Ämnesområdets betydelse för flickor och pojkars 

utrymme där han påpekade att killar fick mer uppmuntran i samhällsvetenskapliga ämnen än 

!43



tjejer (Aaro, 2010). Det kan även förklaras genom att kvinnor i diskussionsforum har lättare att 

bemöta inlägg med ömsesidig förståelse genom att hålla med och stötta (Käll, 2017). 

Den första negativt inställda idealtypen har vi valt att namnge 2.1 Anser att männen genom 

#Ihave spelar offer och framstår som hjältar. Här ifrågasätter man främst det positiva bemötande 

som ges #Ihave-inläggen och därigenom uppmuntrar mäns “dåliga beteenden” med att hylla dem 

när de erkänner sina överträdelser. Man talar till allmänheten och de som stöttar hashtaggen 

#Ihave genom att påpeka uppståndet av ett “oroväckande mönster” i svaren gentemot mäns 

#Ihave-inlägg, där de beskriver ett dåligt beteende. Man uttrycker att det är svårt att förstå hur 

det är möjligt att män får hyllningar och beröm när de erkänner att de gjort fel. Och anser att 

hashtaggen #Ihave inte borde finnas som ett svar till #Metoo då den inte kommer lösa problemet 

med sexuella trakasserier, utan istället hylla de som förbrutit sig. Diskussion förs kring att man 

tycker att män skyller ifrån sig genom att säga sig vara en del av patriarkatet. Man ifrågasätter 

hur män som använder sig av #Ihave tänker. Och ifall de själva tror att det kommer att lösa något 

samt på vilket sätt detta skulle ske. Genom en målrationell handling anser man att kvinnor måste 

förstå att de som använder sig av #Ihave fortfarande är förövare och således inte förtjänar empati. 

Man argumenterar för att kvinnor tillsammans måste göra något åt detta och inte stötta det. 

Därför hoppas man att kvinnor förstår att det är just deras tid att göra revolution. På detta sätt 

stänger man ute männen ur diskursen om sexuella trakasserier och anser att deras perspektiv, 

genom hashtaggen #Ihave, visar sig “fegt”. Detta kan även liknas vid Klara Källs studie där hon 

anmärkte på hur kvinnor i kommentarstrådar generellt var förstående, men kunde posta inlägg av 

en utmanande stil som i dessa fall ofta dumförklarade männen (Käll, 2017).  

I idealtypen 2.2 Anser att fokuset går från kvinnors utsatthet till männens insikt blir den 

gemensamma nämnaren i idealtypen hur #Ihave tar bort fokus från #Metoo och kvinnor. Man 

tycker inte att män skall förvänta sig några hyllningar för sina berättelser om nyfunnen insikt och 

att de gjort fel. Man är också förvånad över stödet som #Ihave fått. Dessa inlägg sympatiserar 

inte med #Ihave och tycker att hashtaggen är onödig. Man talar om hur #Ihave tar tid och 

uppmärksamhet från kvinnor när de äntligen hörs och fått mod att komma tills tals. De talar om 

!44



hur män borde rannsaka sig själva och inte förvänta sig hyllningar. Man ser användandet av 

#Ihave som ett tecken för den patriarkala konstruktionen, då man förflyttar uppmärksamheten till 

männen istället för kvinnorna,. Det här kan grundas på uppfattningen om att män har en tendens 

att ta över auktoritetsrollen (Norrby & Håkansson, 2010). Denna idealtyp kan härledas till en 

känslomässigt styrd handling då man agerar på sina känslor och använder sig utav argument som 

pekar på en frustration direkt riktat mot män. Man använder hashtaggen #Ihave mot männen i 

syfte att ännu klarare påvisa de skillnader som existerar i samhället mellan män och kvinnor.  

2.3 Anser att offren tar mer skada genom användningen av #Ihave och att förövarna borde 

anmälas sympatiserar inte med #Ihave då man anser att hashtaggen och den positiva responsen 

får en negativt effekt direkt riktad till offren som möjligtvis ser detta. Man talar även om hur 

svårt det är att förstå att män, genom hashtaggen #Ihave, får det stöd de får och talar för hur 

kvinnor som använder sig av #Metoo inte får samma stöd. Idealtypen fokuserar på de skillnader 

som finns i bemötandet, även dessa kan förstås utifrån genusslentrian som bygger på att vi 

behandlar män och kvinnor på olika sätt utifrån de normer som finns (Jarlbro, 2013). Hashtaggen 

#Ihave anses inte förbättra det ojämlika förhållandet mellan män och kvinnor, utan istället göra 

motsatsen genom att synliggöra det rådande beteendet ytterligare och på detta sätt påverka de 

som blivit utsatta på ett negativt sätt. Denna idealtyp uttrycker sig ur en målrationell handling 

eftersom att man ser att det finns bättre och mer effektiva sätt för män att visa sin syn på 

problemet. Man påpekar även att användningen av #Ihave inte betyder att man genomgått någon 

åsiktsförändring eller att man tar ansvar. Det skapar däremot ännu mer skada och förövare borde 

istället anmälas för sina illgärningar. Vad som är ståndpunkten för idealtypen är att män inte tar 

sitt ansvar genom att använda en hashtagg och är med i diskussionen på Facebook, utan att män 

ska ta sitt ansvar genom att gå till polisen om de sexuellt trakasserat någon.  

Den fjärde idealtypen för de som är negativt inställda till #Ihave valde vi att kalla 2.4 Anser att 

#Ihave förminskar #Metoo. Denna idealtyp anser också att männen framstår som hjältar i och 

med den positiva responsen som dem ges. Men varför idealtypen skiljer sig åt är genom att den 

påpekar hur det som skrivs under hashtaggens erkännanden endast handlar om “lättare” 
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trakasserier. Idealtypen menar att ingen skulle gå ut och erkänna hur de våldtagit eller drogat 

någon och att man på så sätt går ifrån själva ämnet genom att få hashtaggen #Metoo att inte väga 

lika tungt. Man hävdar att männen vill ha åt sig beröm för att erkänna och gör detta genom att 

påpeka de mindre allvarliga sexuella trakasserier som förekommer. Män får hyllningar när de 

erkänt, men samtidigt erkänner en mildare grad av sexuella trakasserier för att få sig själva att 

framstå som en av de bättre. Uppfattningen om en förminskning av sexuella trakasserier kan 

förstås utifrån generella språkskillnader i hur diskursen förs och där männen ses ta en 

statusinriktad roll då de inte berättar om grövre brott som begåtts (Norrby & Håkansson, 2010). 

Det leder till en bild av en förminskning av trakasserier som begått. Denna idealtyp kan härledas 

till att utgå ifrån en målrationell handling då man vill uppmärksamma hur det kan finnas andra 

baktankar med #Ihave som alla inte lagt märke till.  

11.2 Avvikande mönster 

Trots gemensamma handlingsmönster, placering under samma idealtyp och ställningstagande 

som positiv eller negativ kan aspekterna om vad man tycker om #Ihave skiljas. Under varje 

idealtyp är argumentationen och förhållningssättet likartad, dock blir två idealtyper avvikande. 

Under den positiva idealtypen 1.3 Anser att man tar sitt ansvar genom #Ihave och väcker 

medvetenhet finns både de som anser att männens delaktighet i debatten genom användning av 

hashtaggen #Ihave behövs “... för vaje #metoo finns ett #Ihave” (1.3), men också de som anser 

att debatten bör föras mellan männen för bästa resultat. Nedan står är två citat från denna 

idealtyp som skiljer sig åt. 

“#Metoo har nu funnits ett tag, men var är alla #Ihave? Jag vill att fler kommer fram och 

erkänner att ni är problemet, för vaje #metoo finns ett #Ihave” (Idealtyp 1.3) 

“Det är av stor vikt att män säger till män. Om en kvinna säger till brukar det ofta sluta med att 

kvinnan anses vara överkänslig eller annat nedvärderande, enligt egna erfarenheter. Jag tror att 

män bättre tar till sig om det kommer från andra män när det kommer till att inte respektera 
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kvinnor. Vad som också kan göras är att stötta kvinnorna genom att enkelt hålla med och säga att 

det var bra sagt när kvinnor väl säger ifrån mot män. ” (Idealtyp 1.3) 

Som idealtypen ovan förekommer det även skillnader under den positivt inställda idealtypen 1.4 

Anser att #Ihave är relevant, men skapar en förvriden uppfattning. Här ser man hur man tycker 

att diskussionen bör föras mellan män och kvinnor och hur man upplever att det är lättare att föra 

debatten män emellan, men också hur man tycker att debatten bör föras gemensamt. Dock är det 

med en förhandlande position där man anser att en debatt där män är delaktiga bör vänta. Nedan 

följer citat från denna idealtyp. 

“Jag är glad för att män inser hur de betett sig på ett felaktigt sätt och tar sitt 

ansvar...” (Idealtyp 1.4) 

“...  Håller med om att en plats att prata om sådant hos männen behövs…” (Idealtyp 1.4) 

“.... För mig är det lättare att diskutera det med andra män än med kvinnor då målet är att prata 

med varandra vi män sinsemellan, och uppmuntra varandra till ett bättre beteende och för 

jämställdheten. Jag skulle tycka att det var toppen om flera trådar skapades som ger en 

möjlighet för oss män att diskutera” (Idealtyp 1.4) 

“Jag tycker att det är ett bra initiativ, dock tycker inte jag att detta borde ha lyfts fram nu. Detta 

tar enbart bort fokus och uppmärksamheten från #Metoo. Fokuset ska ligga på och 

uppmärksamma alla utsatta som finns. #Ihave lyfter bort fokuset från utsatta kvinnor  till män 

som tyvärr får mer stöd för sina erkännande.” (Idealtyp 1.4) 

Oberoende av placering under samma idealtyp (kategorisering av beteende) och gemensamt 

handlingsmönster (grundläggande värderingar) i ovannämnda idealtyper kan aspekter inom 

samma idealtypen skiljas trots en enad tolkning. Dessa kan förstås utifrån Ekströms (2008) 

förklaring, på faktorer så som ens sociala och kulturella bakgrund som inverkar i en världsbild i 
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detta fall, med att aspekt och användning av hashtaggen #Ihave skiljer sig åt. Trots dessa 

skiljaktigheter har man genom grundläggande värderingar lett till ett enat handlingsmönster 

(Moe, 1995). 

11.3 FEMINISMEN UTIFRÅN #IHAVE 

Genom dessa idealtyper kom vi fram till att man kan se på männens deltagande inom denna 

debatt på fyra olika sätt. Antingen anser man att både kvinnor och män behövs i debatten, att 

männen behöver delta för att kunna tala till männen, att männen behöver delta men på villkor 

som kvinnor ställer och till sist att det är kvinnor som endast borde delta i debatten.  

1 Idealtyper Positivt inställda till hashtaggen 
#Ihave

Åsikter om delaktighet 
mellan könen

Handlings- 
mönster

1.1 Genom #Ihave ifrågasätter sitt 
egna beteende

Både män och kvinnor 
ska delta

Känslomässigt 
styrd handling

1.2 Ser att kvinnor och män 
tillsammans är en del av problemet

Både män och kvinnor 
ska delta

Värderationell 
handling

1.3 Anser att man tar sitt ansvar 
genom #Ihave och väcker 
medvetenhet

Män som pratar till män/
Både män och kvinnor

Målrat ionel l 
handling

1.4 Anser att #Ihave är relevant, men 
skapar en förvriden uppfattning 

Män kan vara delaktiga, 
men på vissa villkor

Känslomässigt 
styrd handling

2 Idealtyper Negativt inställda till hashtaggen 
#Ihave

Åsikter om delaktighet 
mellan könen

Handlings- 
mönster

2.1 Anser att männen genom #Ihave 
spelar offer och framstår som 
hjältar 

Kvinnor leder debatten Målrat ionel l 
handling

2.2 Anser att fokuset går från kvinnor 
utsatthet till männens insik 

Kvinnor leder debatten Känslomässigt 
styrd handling

2.3 Anser att offren tar med skada 
genom användningen av #Ihave 
och att förövarna borde anmälas

Kvinnor leder debatten Målrat ionel l 
handling

!48



Vad som utmärker majoriteten av de positiva idealtyperna är att man argumenterar ur en 

känslomässigt styrd handling, samt att de flesta negativa idealtyperna argumenterar från en 

målrationell handling. Det kan bero på en delad doxa som idealtyperna utifrån de positiva och 

negativa kategorierna besitter. Vad som blir tydligt är att de som ställer sig positivt till 

hashtaggen anser att männen på ett eller annat sätt har en röst i debatten och måste få uttrycka sig 

för att nå jämställdhet. Samtidigt som merparten av de negativt inställda idealtyperna fokuserar 

på att #Metoo-rörelsen är kvinnornas strid och att männen inte kan vara delaktiga genom 

hashtaggen #Ihave. Utifrån deras handlingssätt anses de positivt inställda idealtyperna i högre 

grad använda sig av känslomässigt styrda handlingar för att förklara detta. Det kan bero på att 

man delar sin uppfattning genom att visa känslor och förståelse när man använder hashtaggen. 

De negativt inställda idealtyperna anses i högre grad argumentera genom en målrationell 

handling. Det kan bero på att man anser att det finns ett överliggande mål med debatten som 

behöver uppnås och att målet inte involverar männens delaktighet, utan målet är att kvinnorna 

ska leda debatten utan deras hjälp. Man uppfattar att det är männens tid att lyssna och anser att 

kvinnan har väntat länge på att få höras och att det nu äntligen är deras tur.  

Ett mönster som vi också finner är gemensamma perspektiv i olika idealtyper. Majoriteten av 

inläggen under idealtyperna med en positiv inställning till #Ihave, visar på hur man anser att 

diskussionen bör föras på ett liknande sätt. Under idealtyp 1.1 Genom #Ihave ifrågasätter sitt 

egna beteende, idealtyp 1.3 Anser att man tar sitt ansvar genom #Ihave och väcker medvetenhet 

och idealtyp 1.4 Anser att #Ihave är relevant, men skapar en förvriden uppfattning. Nedan visas 

blandade citat från dessa idealtyper som visar på vilka man anser debatten ska inkludera. 

2.4 Anser att #Ihave förminskar 
#Metoo

Kvinnor leder debatten Målrat ionel l 
handling

2.5 Ser att kvinnor och män 
tillsammans är en del av problemet

Både män och kvinnor 
ska delta

Värderationell 
handling
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“#Metoo fick mig att se tillbaka på mitt egna liv och vad jag har gjort. Jag har fått kvinnor att 

känna sig illa till mods, pressade eller kränkta. Jag har sexualiserat och objektifierar kvinnor 

och skämtat på ett opassande sätt. Men nu när jag fått en son vill jag inte att han ska göra 

samma misstag som jag. Jag vill vara en bra förebild och bidra till att förtrycket försvinner 

#Ihave” (Idealtyp 1.1) 

“Det är av stor vikt att män säger till män. Om en kvinna säger till brukar det ofta sluta med att 

kvinnan anses vara överkänslig eller annat nedvärderande, enligt egna erfarenheter. Jag tror att 

män bättre tar till sig om det kommer från andra män när det kommer till att inte respektera 

kvinnor. Vad som också kan göras är att stötta kvinnorna genom att enkelt hålla med och säga att 

det var bra sagt när kvinnor väl säger ifrån mot män. ” (Idealtyp 1.3) 

“... Det är dags att ta sitt ansvar #Ihave. Vi män behöver göra någonting åt detta, och vi 

behöver snacka om detta, hur vi står i relation till vår könsdrift” (Idealtyp 1.3) 

“... Jag vet inte om det är bättre idag, men jag vet att jag själv behöver hjälp att komma ut ur 

detta tankesätt. Jag behöver hjälp av er grabbar, vi måste hjälpas åt för att förbättras. Ensam 

kan det vara svårt att förändras men tillsammans kan vi hjälpa varandra. Detta genom att 

exempelvis sluta skratta åt sexistiska skämt #Ihave.” (Idealtyp 1.3) 

“...Jag upplevde det som svårt att förstå kvinnornas respons. För mig är det lättare att 

diskutera det med andra män än med kvinnor då målet är att prata med varandra vi män 

sinsemellan, och uppmuntra varandra till ett bättre beteende och för jämställdheten. Jag skulle 

tycka att det var toppen om flera trådar skapades som ger en möjlighet för oss män att 

diskutera” (Idealtyp 1.4) 

Oberoende av idealtyp har vi funnit en gemensam uppfattning av hur man ser att diskussionen 

bör föras. Här finns en gemensam tro och värdering om att diskussionen förs bäst män emellan. 

Genom olika argument finns en gemensam nämnare; hur män ska tala till män. Rosengrens 
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förklaring är att det är inom grupper och samhälle som tron och värderingar existerar och bildar 

en gemensam uppfattning (Rosengren, 2008). Även om det inte rör sig om en idealtyp kan denna 

tanke om att män bäst talar till män förstås utifrån genusslentrian och de normer som finns i 

bemötandet mellan män och kvinnor (Jarlbro, 2013). Utifrån en gemensam uppfattning grundad i 

social och kulturell bakgrund kan detta ställningstagande ses utifrån att mannen har symboliserat 

maskulinitet, en idealtyp där den filosofiska diskursen kopplats ihop med bland annat intelligens, 

förstånd, förnuft och själen (Hirdman, 2003). 

Vad som också blir påtagligt blir hur majoriteten av de negativt inställda till hashtaggen #Ihave 

anser att det är kvinnan som ska föra debatten och att männen borde lyssna.  

“...sedan berätta hur de nu ångrar sig och blivit offer för sin egna roll som män inom 

patriarkatet. Vad kommer hända sen? Dem får ryggdunk och kallas modiga. Denna kampanj är 

vidrig och detta är inte vägen framåt, löser ingenting.” (Idealtyp 2.1) 

“Dem förtjänar inte positiv respons när dem blottar sig själv, de ska ta ansvar för vad de gjort. 

Dem är inga offer utan förövare. Jag hoppas vi kvinnor förstår att vi behöver en revolution 

nu.” (Idealtyp 2.1) 

“...Jag tänker inte lika när du delar med dig om vad du gjort. Hur du kommit till insikt och snor 

åt dig lite tid när äntligen kvinnor har mod att berätta...” (Idealtyp 2.2) 

“Såklart männen ska få detta att handla om dem. Ironiskt att deras förbannade hashtag #Ihave 

i sig är ett tecken för den patriarkala konstruktionen.” (Idealtyp 2.2) 

“...Håll käften #Ihave och använd denna insikt till att förändra på riktigt.” (Idealtyp 2.3) 

“Sluta skriva och stötta #ihave. De som använder sig av #ihave borde polisanmäla sig själva, 

det är det enda och bästa sättet att ta sitt ansvar... ” (Idealtyp 2.3) 
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I argumenten som påpekar hur #Ihave borde användas finns underliggande antaganden om hur 

feminismen ska hanteras. Genom att särskilja de positiva och de negativa perspektiven finns 

redan där varierande argument om hur männens deltagande, eller icke deltagande gynnar vägen 

till jämställdhet. Inom idealtyperna som ställer sig positiva till hashtaggen #Ihave råder det 

skillnad om hur man anser att jämställdhetsdebatten bör föras. Bland dessa idealtyper anser man 

både att den ska inkludera män och kvinnor vilket även är det som liberalfeminismen 

argumenterar för. Men det råder också inslag av att män tycker att den bör föras män emellan 

vilket vi anser kan kopplas till den generella uppfattningen om att män står som ideal människan 

(Hirdman, 2003). Och även om sådana tankar i dagens samhälle inte är lite påtagliga som de kan 

ha varit förr så visar detta på att det undermedvetet fortfarande finns en tankegång om att män 

bättre lyssnar till män (Hirdman, 2003).  

Bland de som ställer sig negativt finns ett separatistisk aspekt för mäns delaktighet inom 

jämställdhetsfrågan, där man ifrågasätter bemötandet män får. Genom att man ifrågasätter det 

positiva bemötande männen får kan det ses ur ett radikalfeministisk perspektiv att man stöttar 

patriarkatets synsätt och kommer bort ifrån “systerskapet” och källan till styrka (Gemzøe, 2002). 

Dock avviker sista idealtypen, som är negativt inställd till #Ihave, där man anser att debatten 

enbart skall rikta sig mot män och inte är feministisk då en “manshatisk” bild kretsar kring 

kampanjen. Detta kan liknas vid den nidbild som finns mot feminister, där feminister förklaras 

som en “frustrerad, kolerisk, manhaftig kvinna som inte kan få någon man för att hon är för ful” 

som Gemzøe (2002) uttrycker sig.  
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12. DISKUSSION 

Syftet med den kvalitativa forskningen utifrån en feministisk, genusinriktad och retorisk teori var 

att studera hur diskursen kring hashtaggen #Ihave, med hjälp av funna idealtyper fördes. Det vi 

kan konstatera är att hashtaggen #Ihave bemöts på många olika sätt av både män och kvinnor och 

det varierar hur man tycker att jämställdhetsdebatten ska föras.  

Inom diskussionen om jämställdhet kunde man i ett flertal citat se hur man tycker att samtalet 

bör föras män emellan, på grund av detta ser vi en återkoppling till de som Hirdman (2008) 

pratar om, där hon beskriver hur män gärna pratar till män. Denna aspekt var speciellt intressant 

att försöka förstå utifrån feminist- och genusteori i och med att grunden till hashtaggen #Ihave är 

debatten om #Metoo och hur den har haft syftet att uppmärksamma sexuella trakasserier mot 

kvinnor. Genom att låta den föra en talan om kampen om kvinnors rättigheter och hur de blivit 

behandlade av män. Trots olika aspekter och åsikter om hashtaggen #Ihave kan man 

genomgående i resultatet se hur man talar om jämställdhet och hur den bör diskuteras, dock är 

det aldrig någon som för sin diskussion utifrån ett feministiskt ställningstagande. Alltså att man 

säger sig stå för feminism eller att inlägget direkt handlar om feminism. Dock har detta inte 

betytt att vi inte kunnat återkoppla till några feministiska handlingsmönster. Utifrån inläggen har 

vi kunnat tolka och förstå sambandet till feminism utifrån Gemzøes (2002) förklaring om ordet. 

Och tolkat vårt resultat utifrån att feminismen än idag har fördomar och kritik emot sig. 

Något annat som ofta blev synligt i argumentationerna mot #Ihave handlade om bemötandet 

hashtaggen fått. Man förstod inte varför män fått en god respons när de erkänt att de gjort fel. 

Man visste inte hur man skulle handskas med det positiva bemötandet, inte heller varför det 

uppstod, från de som ställde sig positivt men främst negativt till hashtaggen #Ihave. Dessa 

argument ses ha stärkt och lett till en vidare bild om hur man anser att debatten bör föras.  

Utifrån resultatet som tagits fram ser vi också att diskussionen inte leder till en enad bild om 

feminism och det förekommer varierande inslag om männens delaktighet inom den feministiska 
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debatten. Dessa kan härledas till de olika ställningstaganden inom liberalfeminismen och 

radikalfeminismen. Ur idealtyperna som tagits fram finner vi de som tycker att debatten bör föras 

män emellan, de som anser att debatten bör föras mellan kvinnor och män, de som ställer sig i en 

förhandlande position och de som ser att debatten ska föras av kvinnor. Men man har också i 

denna studie fått fram hur genusslentrian och normer blir framträdande i debatten där männen ser 

att diskussionen bör föras män emellan (Jarlbro, 2013).  

Genom att använda den kvalitativa metoden kunde vi göra en retorisk analys och på så sätt 

undersöka de olika ställningstaganden, istället för att göra en kvantitativ studie där vi endast fått 

fram mängden ställningstaganden (Holme & Solvang, 1997). Detta för att få en bredare bild om 

åsikter och dess variation. Vi tycker att den kvalitativa metoden har fungerat bra för vårt arbete. 

Men genom att använda kvalitativ metod med en retorisk analys finns det alltid rum att tolka på 

olika sätt (Ekström, 2008). Därför är vi medvetna om att denna undersökning skulle kunna 

variera beroende på vem det är som gör den. De idealtyper vi fick fram fann vi genom våra egna 

Facebook-konton och därav finns även chansen att någon annan får upp andra inlägg genom 

dennes Facebook-konto. Fler idealtyper kanske hade upptäckts om vi utgått ifrån fler Facebook-

konton, i och med att vi utgick ifrån två sådana kan inte en generaliserande sammanställning 

utifrån en spegling av samhället göras. Men vad som kan styrka våra idealtyper blir mängden av 

inlägg som vi placerat under majoriteten av idealtyper för att förstärka att åsikterna uppkommit 

fler än en gång. 

Vi hade även en observation som forskningsmetod istället för att basera vårt material på 

fokusgrupper. Detta för att hitta fler idealtyper och för att få fram starka åsikter som stärker vår 

koppling till feminismen ännu tydligare. Det gjorde det lättare för oss att kunna lokalisera 

doxologiska förklaringar till betenden som vi kom över och fick även fram åsikter som kanske 

inte kunnat komma fram genom fokusgrupper, eftersom man vanligtvis kan vara mer verbal 

genom att skriva inlägg i internetforum. 
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När det kommer till metod och den retoriska analysen använde vi oss utav en dold observation. 

Hade vi däremot använt oss av en öppen observation skulle det kunna skapas en mer ingående 

analys, då frågor skulle vara möjliga att ställa till författarna och möjligheten till en djupare 

ordanalys hade lett till en mer ingående förståelse och återkoppling till tillämpade teorier. Men 

med en dold observation fick vi material som diskuterats i en naturlig miljö och som inte färgats 

av en vetskap om att man är observerad. Samtidigt blev vi tvungna att anonymisera inläggen 

genom att skriva om dem i andra ord, därav kunde vi inte göra en retorisk analys baserad på 

ordval. Genom att fokusera på den underliggande meningen med inlägget har det nog lett till att 

vi fått fram ett annat resultat än om vi baserat vår undersökning direkt på ordval. För att skapa en 

bredare analys hade man med flera feministiska typer tillfört ett bredare spektrum i den 

feministiska analysen. Men vi valde att utgå ifrån radikal- och liberalfeminismen då de är mest 

framträdande inom sina ståndpunkter. 

Styrkor som tyder på validitet och reliabilitet i arbetet blir transparensen som är en etablerad del i 

arbetet (Ekström & Larsson, 2013). Genom att tydligt beskriva arbetet och hur vi fått fram 

materialet vill vi belysa vår egna tankegång under arbetets process. Faktumet att vi är två 

kvinnliga observatörer kanske kan ha haft en påverkan i de delar som man funnit vara avvikande. 

Hade det varit två manliga, eller en kvinnlig och en manlig observatör, så kanske man hade 

funnit och analyserat andra mönster som kan ses vara relevanta för arbetets analys. Andra 

faktorer som ses ha påverkat resultatet och utfallet av funna idealtyper är att vi utgick ifrån våra 

egna privata Facebook-konton.  

Utifrån nämnda punkter kan vi konstatera att i debatten råder det inslag av både radikal- och 

liberalfeministiska tankar kring mäns delaktighet i jämställdhetsdebatten. Även om det inte rör 

alla de funna idealtypiska resonemangen ser man ett mönster. De som ställer sig positiva har 

argumenterat på ett sådant sätt som berör liberalfeministiska teorier, men det avvikande blir 

också hur män poängterar vikten av att prata män emellan. Bland de som ställer sig negativt till 

hashtaggen #Ihave uppstår det i diskursen karakteristiska tankar för radikalfeminismen gällande 

mäns delaktighet i debatten. Bland de funna idealtypiska resonemangen ser vi att hashtaggen 
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#Ihave blir en tydligt vattendelare i debatten om jämställdhet och att det finns skillnader i hur 

man ser att debatten bör föras oavsett om man är man eller kvinna.  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vårt syfte och våra frågeställningar se att åsikter kring mäns 

delaktighet i jämställdhetsdebatten skiljer sig och det finns en tydlig skillnad i hur män och 

kvinnor förväntas agera. Även om man talar om jämställdhet använde man sig inte av ordet 

feminism och det kan ses som att bilden om feminism än idag består av fördomar och kritik samt 

att genusslentrian och normer blir tydligare.  
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13. VIDARE FORSKNING 

Denna studie, med dess idealtyper, hade kunnat utvecklats mer med en kvantitativ analys för att 

utse mängden av åsikter per idealtyp och få ett bredare undersökningsunderlag. Det skulle kunna 

ge en utförligare analys över hur feminismen från #Ihave speglas i verkligheten. Det hade även 

varit möjligt att komplettera denna studie med fler idealtyper över beteenden som framkommer 

på Facebook. Genom att räkna de kommentarer som anses hålla med eller motsäga sig till olika 

inlägg, som härstammar ur åsikter till #Ihave, och se över hur hashtaggen behandlas kan fler 

idealtyper tas fram.  

Man skulle även kunna göra ett liknande studie, fast med en öppen observation som metod. För 

att få större förståelse för hur skribenterna tänker kring hashtaggen #Ihave bör det framtas 

bakgrundsinformation om dem. På så sätt syns det ifall det finns mönster, som i sin tur kan 

påverka deras aspekt. 
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