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Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen är att via en empirisk studie undersöka #metoo-rörelsens påverkan. 
Frågeställningarna rör hur #metoo-rörelsen, i relation till maktbalansen mellan kvinnor och 
män, påverkar kvinnors och mäns sätt att tänka, känna och agera. Metoden för studien är att 
med induktiv ansats och kvalitativ intervju via strategiskt urval av tio respondenter söka besvara 
syftet. Av resultatet för studien framgår med tydlighet hur intervjupersonerna upplever sig 
positivt inställda till #metoo-rörelsen och dess budskap, men är chockerade över omfattningen 
av sexuella övergrepp och trakasserier mot kvinnor vilket framkommit via massmedia, sociala 
medier, vänner och bekanta. Männen och kvinnorna i studien har olika syn på värdering av 
vittnesbörd. De sexuella överträdelser som #metoo relaterar till ses av intervjupersonerna som 
ett beteendemässigt samhällsproblem hos män, med grund i människans ursprung. Alla 
intervjupersoner anser att ansvaret för övergrepp som skett ligger hos förövaren, medan 
preventivt motarbetande av problematiken ses som ett samhällsansvar på politikernivå såväl som 
individuell nivå. Den lösning intervjupersonerna samstämmigt föreslog för att motverka de 
sociala problematik #metoo relaterar till, var införande av utbildning tidigt i skolan om 
eftersträvansvärda beteenden i mellanmänskliga relationer, och individens egenbestämmande 
över sin kropp. 
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Abstract 
The purpose of this study is that through qualitative interviews research the #metoo 
movement’s influence. The research questions involves how the #metoo movement in 
relation to gender differences and power has affected the subjects of the study to think, feel, 
and act. The method for the study is that through an inductive approach and qualitative 
interviews, via strategic selection of ten subjects, find an answer to the objective of the study. 
The results of the study clearly show that the respondents have a positive attitude of the 
#MeToo movement, but are shocked about the frequency of sexual violations, which 
emerged via the media, social media, friends and acquaintances. The study shows the different 
views between men and women on how they value testimonies. The sexual violations 
#metoo refer to are by the subjects seen as a matter of a social problem concerning men’s 
behavior, founded in humanity’s origin. All respondents think that the perpetrators alone are 
responsible for the assaults, while they deem prevention is everyone’s responsibility. The 
solution that all respondents unanimously suggested was the introduction of education at an 
early age in school, about desirable behaviors in interpersonal relationships, and the individual's 
self-determination over their body. 
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Inledning 
Etthundra år efter kvinnorörelsens krav och genomdrivande av kvinnors rösträtt, nåddes vi av 
#metoo-rörelsens krav på kvinnors rätt till frihet från sexuella övergrepp och sexuellt 
ofredande. Intimt förknippat med #metoo-rörelsens budskap är makt, och rådande maktbalans 
mellan män och kvinnor. Hur #metoo-rörelsen i relation till den här maktbalansen påverkar 
kvinnors och mäns sätt att tänka, känna och agera är vad denna studie söker svara på. Det 
#metoo-rörelsen verkat för är att via sociala medier sprida hashtaggen #metoo och förmå 
kvinnor att våga träda fram och berätta om vad de blivit utsatta för. #Metoo-rörelsen gav en 
röst åt en sedan länge nedtystad problematik gällande sexuella övergrepp och trakasserier från 
män gentemot kvinnor (Kunst, J. R., Bailey, A., Prendergast, C., & Gundersen, A., 2018). 
Metoo-rörelsen fick under 2018 stor uppmärksamhet i stora delar av världen, kampanjen 
cirkulerade i 85 länder (Gill & Orgad, 2018) och fick särskilt stor spridning i Sverige vilket 
även uppmärksammades internationellt, (Gemzoe, 2018). Vid samma tid när #metoo blev 
viralt, skärptes sexuellbrottslagstiftingen i Sverige med den nya samtyckeslagen (Brottsbalken 6 
kap 1§) vilket gör ämnet synnerligen förankrat i vår samtid tillika dagsaktuellt. Den här studien 
syftar till att genom kvalitativa forskningsintervjuer besvara frågeställningarna: varför behovet 
av #metoo-rörelsen finns och skälet till att dess budskap är så viktigt, hur #metoo påverkat 
synen på maktskillnader mellan könen, vilka känslor #metoo-rörelsen gett upphov till och hur 
det kan ha betydelse, samt om #metoo kommer att bli en markör vilken framledes hjälper till 
att forma vårt samhälle som mer jämställt. 
 
#Metoo-rörelsen 
#Metoo-rörelsen etablerades i USA under 2017 och fick via hashtaggen #metoo sitt fäste i 
sociala medier. Syftet var att få kvinnor att våga träda fram och berätta om vad de varit med 
om och genom det belysa problematiken med sexuella trakasserier och övergrepp mot 
kvinnor. Uttrycket #metoo grundades redan för mer än ett decennium tillbaka, långt innan 
rörelsen blev viral inom sociala medier. Grundaren var civilrättsaktivisten Tarana Burke som 
använde orden “metoo” som ett samtalskrig för överlevande av sexuella övergrepp, (Fortado, 
2018). I oktober 2017, över ett årtionde efter Burkes initierande av “metoo”, uppmuntrande 
den amerikanska skådespelaren Alyssa Milano kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp 
att dela sin historia offentligt i sociala medier tillsammans med hashtaggen #metoo. Milanos 
initiativ gav upphov till en global rörelse, där 85 miljoner människor inom ett dygn delat 
hashtaggen på sociala medier i ett försök att exponera förekomsten av sexuella trakasserier och 
övergrepp. Kampanjen togs generellt väl emot, men några var kritiska. Filmmakaren Michael 
Haneke kallade kampanjen “häxjakt”, och advokaten Andrew Leonie ställde frågan “Är inte 
du också trött på alla patetiska ‘metoo’-offers anspråk?”. De här negativa uttalandena av män 
belyser möjligen skillnaderna i hur män och kvinnor reagerade på kampanjen. Generellt 
tenderar män vara mer toleranta när det kommer till sexuella trakasserier än vad kvinnor är, 
vidare har män har lättare att beskylla våldtäktsoffer för övergrepp de utsatts för. En 
opinionsundersökning i Norge, en av de mest könsjämställda länderna i världen, visade att fler 
män än kvinnor tyckte att kampanjen hade gått för långt och inte skulle få någon positiv 
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effekt. Förmodligen på grund av dessa mer negativa reaktionerna av män så karaktäriserades 
#metoo som “ett krig mellan könen”, vilket ställde kvinnor mot män (Kunst et al., 2018). 
Den genomslagskraft  #metoo-rörelsen fick, bygger på att den gav en röst åt en problematik 
vilken under lång tid tystats ner. Den här problematiken har skiljt män från kvinnor, och 
människor i maktposition från de människor som saknar makt. Vidare har problematiken 
speglat hur båda könen, till synes frivilligt eller ofrivilligt, bidragit till de konsekvenser 
maktförskjutningen medfört (Gill & Orgad, 2018)  
 
Kvinnorörelsen i Sverige 
Före #metoo-rörelsen och dess åskådliggörande av problematiken med sexuella trakasserier 
mot kvinnor, har kvinnorörelsen i Sverige under många år arbetat med frågor gällande 
kvinnors rätt. I början på 1880-talet såg kvinnorörelsen i Sverige sin början. År 1846 hade 
ogifta kvinnor laglig rätt att sysselsätta sig med yrkesutövning inom handel och konsthantverk. 
Några år senare, 1858, kunde ogifta kvinnor få möjlighet att från 25 års ålder lagligen i 
domstol ansöka om myndighet. Detta medan gifta kvinnor ännu var under förmyndarskap av 
sina äkta makar. Samtidigt under slutet av 1800-talet och med industrikapitalismens 
genombrott var det fortfarande vanligt att fäder gifte bort sina döttrar i syfte att öka sin 
förmögenhet. Under året 1859 kunde kvinnor få lov att arbeta som gymnasielärare eller lägre 
stående tjänstemän. Inte förrän 1920 blev även gifta kvinnor myndiga. Året efter det, 1921, 
fick kvinnor  för första gången bruk för sin rösträtt efter att den år 1919 trätt i kraft  (LO, 
2017). 
 
Sexuella överträdelser i lag 

För att främja social rättvisa mellan könen gällande sexuella överträdelser finns det stöd i lag. 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) har som ändamål  att motverka särbehandling, främja 
likabehandling, rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, sexuell läggning, med mera. Detta innebär att ingen får särbehandlas, kränkas, 
diskrimineras eller trakasseras på grund av könstillhörighet, gällande biologiskt kön eller 
könsöverskridande identitet. Trakasserier gällande kön, och sexuella trakasserier omfattar 
uppträdande, eller uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Påföljd vid 
diskrimineringsfall är bötesstraff eller fängelse upp till sex månader. Med den nya 
sexualbrottslagstiftingen och samtyckeslagen (Brottsbalken 6 kap 1§) som trädde i kraft under 
2018 så går gränsen för straffbar gärning vid om deltagande i en sexuell aktivitet är frivillig eller 
inte. Samtycke måste finnas och det får inte förekomma våld eller hot om våld, förövaren får 
inte utnyttja offret vid till exempel medvetslöshet, påverkan av alkohol eller droger, sjukdom, 
sömn, psykisk sjukdom eller rädsla. Samtycke finns ej heller om offret är i en beroendeposition 
till förövaren  Lagen syftar till att förstärka skyddet för de som blivit utsatta för sexuella 
övergrepp och skärpa straffen för förövarna. (BrB 6 kap 1§). Påföljder för lagöverträdelse är 
fängelse i lägst två år och högst sex år.  
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Teori 
 
 
Tidigare forskning 
 
Systemmotiverade strukturer i relation till kön 
Samhällets tolerans av sexuella trakasserier mot kvinnor kan med hjälp av forskning ges 
förklaringar i form av systemmotiverade sociala strukturer där kvinnan förväntas underordna 
sig. Detta klargör Eagly (2009) som belyser prosocialt beteende; vilket anses vara fördelaktigt 
för att hjälpa, dela, trösta, rädda och försvara andra. Författaren poängterar att fastän både män 
och kvinnor båda är involverade i prosocialt beteende, så skiljer sig män och kvinnor åt i dessa 
beteenden. Kvinnans specialitet är prosociala beteenden; vilka hos dem är både vanligare, 
rationella, mer kollektiva och sker i högre grad än männens. Orsaken förklaras enligt 
författaren bero av både arv och miljö, och vidare könsroller omfattande ett multifaktorerat 
system av personliga val, social interaktion och sociala konstruktioner. Dessa alla med 
bakgrund i arbetsfördelning vilken i sin tur speglar en biosocial växelverkan mellan manliga 
och kvinnliga fysiska attribut och den sociala strukturen. Effekterna av könsroller i relation till 
beteende, menar författaren, förmedlas av hormonella processer, sociala förväntningar och 
dispositioner.  
 
Biologiska skillnader 
Belägg inom forskning finns även där biologiska skillnader i hjärnan hos mäns och kvinnor 
förklarar att kvinnor mer benägna att verka för socialt beteende som främjar social acceptans. 
Brescoll, V. L., Uhlmann, E. L., & Newman, G. E. (2013) beskriver detta som att biologin 
använts som en förbannelse mot kvinnor, där män beskrivs som mer lämpade för makt, 
njutning och privilegier och kvinnan förväntas underordna sig och offra sig. Därtill förklaras att 
människan har grundläggande motiv att se sitt sociala system som rättvist och bra och kommer 
därmed att engagera sig i ett antal strategier för att rationalisera status quo. Här föreslås att 
individer rättfärdigar systemet genom godkännande av essentiella förklaringar vilka tilldelar 
gruppskillnader djupa och väsentliga orsaker. Detta i sin tur leder till än större godkännande av 
essentiella förklaringar vilka påvisar gruppskillnader som oföränderliga.  
 
Kön och makt, från "sexualisering av kultur" till #metoo 
Förändringar på det vetenskapliga områdena kön, sexualitet, intimitet och nya framväxande 
inriktningar belyser Gill (2018), som även behandlar sexualisering ur ett kritiskt, politiskt och 
kulturellt register, och hur makt i relation till kön påverkar. Här diskuterar författaren också 
#metoo-rörelsen som ett exempel på förskjutningen av makt och ställer frågor om dess 
möjligheter och begränsningar. Författaren välkomnar #metoo-rörelsen för sitt mera 
politiserande engagemang rörande sexualiserad politik, men avvaktar hoppfullt med viss 
ambivalens mot bakgrund av typen av diskurser, teman och sexuella identiteter som osynliggör 
problematiken. Att tänka på #metoo mer allmänt som en skärningspunkt mellan kön och 
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makt i termer av dilemma och tvetydighet är vad författaren insisterar på. Och att #metoo 
tycks representera ett avgörande skifte från moralpanik om “sexualisering” till en politiserad 
förståelse om maktrelationer.  
 
Ledarskap, anhängare och dess ambivalenta relation 
Van Vugt, M., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2008). beskriver varför ledarskap är så viktigt. 
Under tider av fred och välstånd verkar det sakna betydelse medan ledarskap i krigstider blir en 
fråga om liv och död. Vidare menar författarna att ledarskap ofta är ett missförstått ämne och 
beskriver hur ledarskap inte kan studeras utan att samtidigt studera följarskap. Ledarskapet 
beskrivs ur ett evolutionärt perspektiv, där ledande- och följandestrategier utvecklats för att 
lösa sociala samordningsproblem i förfädersmiljöer såsom internt fredsbevarande och 
konkurrens inom gruppen. Även relationen ledare och anhängare som anses ambivalent då den 
ger tillfälle för ledaren att utnyttja anhängaren. Författarna hävdar också att moderna 
organisationsstrukturer kan vara oförenliga med med aspekter av evolutionen av vår 
ledarskapspsykologi, och menar att om vi vill veta varför ledarskapet misslyckas i det moderna 
samhället bör vi konsultera det förflutna. 
 
Socialt tryck och konformitet 
Asch (1951, 1956) experiment är erkända som klassiskt försök i socialpsykologi, vilket visar 
tendensen hos en individ att anpassa vid exponering av socialt tryck från en enhällig majoritet. 
Experimentet bestod av en försöksperson, i en grupp av skådespelare. Själva experimentet gick 
ut på jämförande och uppskattning av bilder med illustrationer av olika längder på linjer. En av 
de tre linjerna matchade längden för en den linje jämförelsen skulle göras med, och 
försökspersonen blev ombedd att identifiera den matchande linjen. På 12 av de 18 försöken 
valde flera av skådespelarna ett enhälligt fel val innan försökspersonen gjort sitt beslut. I 
jämförelse visade Asch-experimentet att socialt tryck påverkar en individs beslut, och kan ses 
som konformitetsbeteende där individen anpassar sig till gruppen. 
 
Psykologin om män och maskulinitet 
Hegemonisk maskulinitet, beskrivs av Parent, M. C., Gobble, T. D., & Rochlen, A. (2018) 
genom att belysa en manifestation av maskuliniteter präglade av beteendebegränsningar 
baserade på könsroller i syfte att förstärka befintliga maktstrukturer som gynnar mäns 
dominans. Författarna beskriver hur hegemonisk maskulinitet har i syfte att förstärka 
existerande maktstrukturer som är till fördel för mäns dominans. En del av hegemonisk 
maskulinitet kännetecknas som toxisk maskulinitet  i verkställandet av fasta könsroller, med 
tillägget att också att aggressivt tävla med varandra och dominera andra. Maskulinitetideologins 
målsättningar beskrivs som efterlevnad av maskulin könsrollsöverensstämmelse.  
 
Hjärnans plasticitet 
Tidigare forskning har visat att hjärnan har en fantastisk förmåga att anpassa sig efter 
förändringar i omgivningen. De positiva effekterna av denna neurala plasticitet inkluderar en 
ökad funktion i specifika kognitiva domäner och ändringar i kortikala representationer som 
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följer naturligt förekommande tillfällen med avsaknad av sensorisk information (Bryck, R.L., 
Fisher, P.A., 2012). Hjärnans plasticitet hänvisar till hjärnans förmåga att återhämta sig efter 
skador, bland annat stroke. Det handlar även om att hjärnan lätt kan anpassa sig till nya 
situationer i omgivningen och även inom själva kroppen. Ålder påverkar hjärnans plasticitet 
och den blir sämre med tiden och får svårare att återhämta sig och anpassa sig efter nya 
situationer (Kharchenko, E.P., & Tel’nova, M.N., 2018). 
 
Emotioner och motivation  
Emotioner påverkar motivationsprocessen via tre olika faktorer; första är att motivationen är 
grundat i ett behov, upplevda känslor kan fungera som en stark behovsliknande motivation. 
Andra är att förväntade känslor kan fungera som en drivkraft och rättfärdiga handlingar. Den 
sista funktionen är att känslor kan informera oss om framgång i vårt arbete mot ett mål och 
därmed hjälpa oss att styra vårt beteende. (Gendolla, G. H. E., 2017) Känslor spelar ofta en 
stor och väldigt viktig roll i alla faserna när vi förbereder oss och utför en handling, och många 
av våra handlingar har emotionella komponenter. Handlingar kan vara mer eller mindre 
emotionella, men de är aldrig helt utan emotion (Nanay, B, 2017). 
 
Psykologi och socialt ansvar 
Gällande indikerande av psykologi och socialt ansvar så menar Patterson, C.H. (1972) att 
psykologin relaterar till ett både viktigt och relevant verksamhetsområde. Författaren beskriver 
att det bara är när psykologin kan göra skillnad för samhället som psykologin har egentlig 
mening. Vidare menar författaren att psykologin gått från att sakna relevans i samhället till att 
vara ett verktyg för att göra skillnad. Det framgår att behavioristerna med sitt intresse för 
kontroll av beteende också medger den kunskapen inkluderar ansvar. Frågan kvarstår om 
vilket ansvar psykologin har att tillämpa sin kunskap. Eftersom psykologin rör individuellt och 
socialt beteende, och huvuddelen av de problem vi ställs inför gäller problem med mänskligt 
beteende, så ställs frågan varför psykologin inte bidrar med lösningar. Vidare ställs frågan varför 
psykologin inte är engagerad i tillämpning av sin kunskap genom sociala eller politiska 
program.  
 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka på vilket sätt #metoo-rörelsen och dess budskap 
genom sitt virala genomslag påverkat de för studien utvalda individerna. Då studien omfattar 
endast tio IP, vilka antas vara mer engagerade i #metoo-rörelsen än genomsnitttet, är den 
insamlade datan därmed inte representativ för populationen. Frågeställningarna studien söker 
svara på är: varför finns behovet av #metoo-rörelsen och vad är skälet till att dess budskap så 
viktigt, hur har #metoo påverkat synen på maktskillnader mellan könen, vilka känslor har 
#metoo-rörelsen gett upphov till, samt om #metoo kommer att bli en markör som framledes 
hjälper till att forma vårt samhälle som mer jämställt. 
 
Hypotesen är att #metoo-rörelsens budskap (Kunst, et al., 2018) med sitt starka genomslag i 
massmedia och sociala medier blir till en markör som påverkar individers och gruppers sätt att 
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tänka, känna, och förhålla sig till sexuella trakasserier. Även att detta kommer påverka framtida 
maktförhållandet mellan kvinnor och män. Det värderas i sin tur ha potential att förändra 
mellanmänskliga beteenden där män och kvinnor möter varandra med en förändrad syn, 
vilken bidrar till större medkänsla och respekt för på vilket sätt individer och grupper bete sig 
gentemot varandra. I förlängningen bedöms det kunna göra kvinnor tryggare i det samhälle de 
lever i, och män mindre hotade av att bli utpekade som potentiella förövare.  

 
 

Metod 
 
Val av metod 

Metoden som tillämpades för att söka svar på forskningsfrågan omfattade tio kvalitativa 
intervjuer. Metoden valdes för att eftersträva djup förståelse för respondenternas individuella 
upplevelse och syn på ämnet. Forskningsprocessen kom därav att ha en induktiv ansats där 
slutsatser kom att härledas utifrån den empiri som samlats in. Transkribering skedde enligt 
ortografisk metod i syfte att ordagrant återge det inspelade materialet i sin helhet. 
Innehållsanalysen med potentiellt konstruktivistisk ansats i form av tematisk analys i syfte att 
identifiera, analysera och presentera teman i empirin, bedömdes passa insamlad mängd data väl 
och ge bra underlag för resultatpresentation (Howitt, 2016). 
 
Urval av data 
För insamling av data har gruppen intervjupersoner (IP) för individuella intervjuer valts genom 
dels strategiskt urval där studerande individer söktes, bekvämlighetsurval där bekanta 
tillfrågades som frivilliga för intervju, och ja-sägarurval avhängigt de som tackade ja till att bli 
intervjuade (Howitt, 2016). Urvalet av IP gjordes för att få en så bred grupp av individer 
såsom omständigheterna tillät då tiden till förfogande att slutföra studien bedömdes ej tillåta fler 
än tio respondender. Dessa tio respondenter vilka alla hade intresse av att vilja ställa upp på 
individuell intervju angående #metoo. Detta medger att urvalsgruppen på tio IP sannolikt 
bedöms vara mer engagerade i #metoo-rörelsen än genomsnittet. Urvalet av IP är 
representativ endast i den begränsade mån omfattande frivilliga respondenter med egenintresse 
att bli intervjuade om #metoo-rörelsen i linje med dess budskap. Således återger denna studie 
inte data från respondenter inkluderande alla typer av infallsvinklar och åsikter om #metoo-
rörelsen. Bedömningen är att individer med åsikter mindre positiva till #metoo-rörelsen, 
därmed också mindre populärara, inte varit frivilliga till intervju eftersom syftet med #metoo 
varit att få med sig människor som står för samma åsikt som #metoo-rörelsens budskap. För att 
söka individer negativt inställda till #metoo-rörelsens budskap bedöms att individer som dessa 
skulle söks med ett förhållningssätt negativt till #metoo-rörelsen. Mot bakgrund av detta 
påverkas möjligheten att dra slutsatser representativa för popuationen. Slutsatserna är därmed 
representativa endast för urvalsgruppen.  
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Universitetsstudenter tillfrågades som frivilliga för intervjuer dels gruppvis via 
Facebookgrupper, och dels klassvis vid mailutskick, samt gjordes ett personligt besök i en klass 
på Luleå Tekniska Universitetet (LTU). Varav total fyra stycken studenter vid LTU tackade ja 
till intervju. Ytterligare två högskolestuderande, tre förvärvsarbetare och en arbetssökande 
kontaktades via eget nätverk inkluderande vänner och bekanta, vilka alla tackade ja till 
intervju. IP var totalt tio till antalet och fördelat på lika många kvinnor som män. Åldrarna hos 
IP  från 21- 55 år. Ingen hänsyn togs till att könen skulle vara jämlikt representerade då antal 
respondenter ansågs för litet för egentliga jämförandebeskrivningar mellan kön, fokus därav var 
beskrivande av empirin i sin helhet. (Howitt 2016). Respondenterna var hemmahörande på 
lite olika platser i landet. Fyra respondenter (man 23 år, kvinna 21 år, man 38 år, man 26 år) 
var från Stockholmsområdet, tre stycken var från Boden (kvinna 27 år, kvinna 28 år, kvinna 
52 år) och en var hemmahörande i Kalix (man 55 år). 
 
 
 
Insamlingsmetod  
För insamling av data som utgjorde grund för formulering av intervjuguiden (se bilaga 1) 
söktes vetenskapliga artiklar vilka på forskningsfronten knöt an till ämnet för studien, detta i 
syfte att möjliggöra en helhetssyn över området. Sökningarna gjordes via Luleå 
universitetsbiblioteks och Psycinfos sökmotorer. Den insamlingsmetod som tillämpades för 
studien var kvalitativ enskild intervju av tio respondenter. Inför intervjuerna delgavs 
respondenterna dokument med allmän deltagarinformation (se bilaga 3), och samtycke för 
deltagande i forskningsintervju (se bilaga 2). Det senare underteckades av varje respondent. 
Intervjuerna omfattande vardera 30-60 minuter, två stycken på 30 minuter och åtta på 60 
minuter. Alla intervjuer skedde i störningsfri miljö väl lämpade för intervju. LTU studenternas 
intervjuer ägde rum i studentgrupprum i universitets lokaler medan intervjuer av de 
respondenter som sökts via egna nätverk gjordes på olika platser. Fyra av intervjuerna utfördes 
med båda författarna närvarande, de övriga sex fördelades på tre vardera för respektive 
författare. Ljudupptagning av intervjuerna skedde med hjälp av mobiltelefon och dator. Någon 
enstaka minnesanteckning gjordes ibland under intervjuns gång. Intervjun baserades på en 
semi-strukturerad intervjuguide innehållande fjorton intervjufrågor, var och en med tre till fyra 
relevanta följdfrågor. En av frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) anpassades efter den andra 
intervjun för att uppnå bättre tydlighet gällande frågeställningen. Intervjufrågorna var indelade 
i tre huvudteman: Frågor om #metoo-rörelsen, frågor relaterade till makt och kön, samt frågor 
om ledarskap. (Howitt 2016). 
 
Bearbetning och analys av data 
Empirin från intervjun transkriberades enligt ortografisk metod vilket innebär att intervjuerna 
skrevs ned ordagrant allt eftersom den inspelade intervjun avlyssnades för att sedan läsas 
igenom flertalet gånger. Sedan gjordes en innehållsanalys av materialet vilket kodades i 
nyckelord och teman för att därefter systematiskt kategoriseras med stöd av förekommande 
nyckelord i respektive tema. Bearbetning och innehållsanalys av materialet gjordes med 
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potentiellt konstruktivistisk ansats i form av tematisk analys med syfte att identifiera, analysera 
och presentera teman i empirin. Den här typen av innehållsanalys passar studiens mängd av 
empiri väl och ger bra underlag för studien. Detta då antal respondenter bestämts till tio 
stycken och frekvenserna av datan därigenom blir mindre viktiga. Tematisk innehållsanalys är 
till formen en kvalitativ innehållsanalys som syftar till att göra rika beskrivningar av datan, i 
motsats till vad exempelvis en enkätundersökning skulle ha gjort. Tematisk innehållsanalys har 
potential att delge rik, detaljerad och samtidigt komplex data. I innehållsanalysen grupperades 
meningsbärande information från den transkriberade datan till ett större antal teman. Dessa 
teman utgjordes av det i datan som var viktigt och representativt i relation till 
frågeställningarna. De teman som ur datan framkom kategoriserades sedan i flera omgångar för 
att slutligen resultera i de kategorier med tillhörande underkategorier vilka beskrivs i 
resultatdelen. I de huvudkategorierna samlades de sammanhörande nyckelord som i 
intervjuerna var meningsbärande för att på ett detaljerat sätt återge fynden i den data som 
samlats in. Sedan skedde gallring av materialet i vardera kategori vilket ledde fram till 
underkategorier där essens av datan med likheter fördes samman för att presenteras som en 
helhet. Med hjälp av processen vid kategoriseringen kunde förekomst av mönster i datan 
urskiljas och leda fram till en resultatanalys vartefter slutsatser drogs (Howitt, 2016). 
 
Kvalitetsutvärdering och etiska överväganden 
Respondenterna informerades inför intervjun om intervjuns och studiens syfte samt 
vetenskapsrådets forskningsetiska rekommendationer (Göteborgs universitet 2002). Ett 
dokument för samtycke undertecknades av respektive intervjuperson. Dokumentet innehöll 
information om att insamling av intervjun skulle göras genom ljudinspelning; att datan från 
intervjun skulle användas endast i denna studie; samt om att respektive respondents uppgifter 
som framkom under intervjun skulle komma att behandlas konfidentiellt, och slutligen 
informerades respondenterna om rätten att när som helst ångra sig och avbryta intervjun. För 
kvalitetssäkring har processen för studien utförts systematiskt, hederligt och objektivt, dock 
med ofrånkomlig a priori-kunskap samt förförståelse för ämnet som bedöms har potential att 
ge stöd för studiens kredibilitet (Howitt, 2016). I den här uppsatsen används termen kön för 
att referera till IP:s biologiska kön. Eftersom #metoo-rörelsen relaterar till att främst kvinnor 
drabbas av sexuella övergrepp och kränkningar (Kunst, et. al., 2018) så har den här studien 
också den infallsvinkeln.  
 

Resultat 
Introduktion 
Resultatet är uppdelat i kategorier. Första kategorin rör effekten och problematiken av och kring 
#metoo, med underkategorierna som beskriver #metoo:s spridning, problematikens utbredning, 
upplevd effekt av #metoo, och området vittnesbörd och upplevd risk. Andra kategorin är 
bakomliggande orsaker och innefattar underkategorier som belyser dåliga förebilder, invanda 
beteenden och machokultur, samt maktfördelning mellan män och kvinnor och traditionell  
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samhällsstruktur. Tredje kategorin handlar om starka känslor och beskriver vad IP känner inför 
det som skett i samband med #metoo. Fjärde och sista kategorin handlar om framtiden och 
återger IP föreslagna lösningar gällande problematiken kring #metoo. Här ställs frågan om 
övergreppen kommer upphöra, och när maktfördelningen mellan män och kvinnor blir jämlikt, 
och till sist vilka utmaningar IP uppfattar när #metoo:s budskap ska gå från ord till handling. 
 

Effekt och problematik 	
Innehåller de fyra underkategorierna som beskriver #metoo:s spridning, problematikens 
utbredning, IP:s  upplevda effekt av #metoo samt området vittnesbörd och upplevd risk. 
 

Spridningen av #metoo:s budskap 	

En av IP beskriver upplevelsen av metoo: “Som ett skalv...speciellt inom kultur, film, 
teater...det var där mycket som det skedde.” Alla IP hade kommit i kontakt med det fenomen 
#metoo blev till, och upplevt vad som beskrivs som kraften i det, och hur hashtaggen och dess 
budskap spreds.Var och en av IP beskrev att de var chockade över hur vanligt sexuella 
överträdelser av den här typen, genom #metoos påverkan, visade sig vara.“Den (#metoo-
rörelsen) kom väl mer, vill jag minnas, som en chock. Och som jag uppfattade det kom den 
nog som en chock för alla ”. Spridningen av #metoo-rörelsens budskap beskrevs av IP ha skett 
genom sociala medier och traditionell massmedia. Där lyftes #metoo tydligt fram och ägnades 
stor uppmärksamhet åt via både nyhetssändningar i tv såväl som i dagspressen som i det vardera 
av IP:s egna flöde på Facebook och somliga via Twitter.  

Det var mycket på nyheterna med den här hashtaggen som spreds som en löpeld över dels 
sociala medier men även över nyheter och sådär...så som jag vill minnas det så kom den från 
Hollywood ursprungligen...och den hänvisade väl till kvinnor då som blivit sexuellt utnyttjade. 
(IP 9) 

 
Spridningen av vittnesbörd av de kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp och 
kränkningar skedde enligt IP först via de kändisar vilka genom sociala medier och massmedier 
kom ut och berättade om sina upplevelser. Här uttrycktes framförallt en positiv syn på 
företeelsen med spridningen av #metoos budskap eftersom IP ansåg att de kändisar och 
personer med idolstatus som kommit ut och berättat i sin tur gav mod åt sina fans att också 
våga komma ut och berätta. Således kom #metoo-rörelsen att innefatta individer i såväl 
kändissammanhang som privata sammanhang.  
 

Ubredningen av sexuella övergrepp och ofredanden 
Alla IP var positivt inställda till att #metoo-rörelsen lyft fram problematiken kring sexuella 
övergrepp och ofredanden. Många uttryckte lättnad och att det verkligen var dags att rikta 
uppmärksamheten mot problematiken som beskrevs ha pågått under ytan. De flesta av de 
kvinnliga IP hade själva blivit drabbade av sexuella ofredande och övergrepp och utbredningen 
beskrivs av många IP  som i det närmaste total “Jo, asså, alla jag känner, inklusive mig själv, har 
upplevt nånting….och vi alla har nånting att berätta som har hänt ”. En kvinnlig IP beskriver 
var gränsen för ett acceptabelt beteende går “....det behövs ju för fasiken att dom bara förföljer 
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oss och skriker alla möjliga könsord åt dig så har de ju redan gjort ett övergrepp...det är ju 
det...jag vill inte bli kallad allt möjligt.” Av de manliga IP framkom inte att någon av dem 
råkat ut för något som de beskrev som ofredande, men de berättade att många av deras 
kvinnliga vänner hade i samband med #metoo:s genombrott kommit ut och berättat för dem 
att de regelbundet tampades med problematiken där män tog sig friheter över deras kroppar. 
 

Jag blir ledsen med att det liksom, att det finns ett så djupt rotat problem, asså, det är ändå en 
sån jäkla enkel grej..såhär..’våldta inte en annan människa...eller ta inte på en annan människa 

som inte vill bli tagen på, som inte aktivt har liksom sagt till om att dom är intresserade och 
‘vill det här’. Jag har så lite förståelse för hur nån kan ta sig dom friheterna och känna liksom att 
“vaddå, det var väl ingenting?”, ba vaddå ingenting?, alltså du inkräktade just på någons kropp, 
det är en jättebig deal liksom.  
(IP 8) 

Under intervjuerna beskrev männen att de har svårt att förstå den rädsla kvinnorna berättar att 
de dagligdags upplever när det gäller risken att bli antastade av män. Kvinnorna beskrev hur de 
vidtar försiktighetsåtgärder och ger råd till varandra om hur de ska freda sig och alltid har en 
medvetenhet om den hotbild de upplever till vardags för att minimera risken att bli antastade 
av män, i synnerhet då de kvällstid rör sig ensamma utomhus.  

Man är fortfarande rädd när man går hem själv på kvällen...jag fick lära mig det här 
nyckelknepet som jag tror att typ alla flickor fick lära sig...du skulle gå med nyckelknippa i 
handen...då kunde du peta ut en nyckel mellan varje finger så du fick ett knogjärn ifall nån 
överföll dig...och jag menar...det är helt stört...kan vi inte bara lära våra pojkar att inte våldta 

istället?  
(IP 8) 

 
Det framkom även att en IP hade kännedom om att hennes manliga bekanta råkat ut för 
sexuella övergrepp av både män och kvinnor. Många IP beskrev hur de via massmedia nåtts av 
nyheter om att deras idoler och kulturella förebilder i samband med #metoo blivit anklagade 
för grova sexuella övergrepp i form av våldtäkt. De berättade hur detta gjort dem både 
chockade och besvikna och negativt påverkat synen på de kulturella personerna som 
förebilder.  
 
Upplevd effekt av #metoo 
IP beskriver att de upplevde att #metoo-rörelsens (Kunst, et. al., 2018) starka genomslag med 
sitt tydliga budskap om kvinnors sexuella utsatthet skulle komma att ge många en tankeställare. 
Framförallt fanns bland IP en förhoppning om att budskapet skulle nå de män som faktiskt 
ofredar och begår sexuella övergrepp mot kvinnor. Fenomenet #metoo beskrevs bland annat 
som en väckarklocka där ett hopp om förändring till det bättre började spira. De flesta 
kvinnliga IP berättade hur de kände sig stärkta av #metoo, och det påverkade samtalen med 
sina kvinnliga vänner. Samtalen mellan de kvinnliga vännerna handlade om att stötta varandra 
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och att prata om var gränsen för ofredande går, och hur de var och en skulle bemöta ett 
framtida ofredande. En känsla av systraskap växte fram kvinnor emellan. Många av de 
kvinnliga IP berättade hur #metoo medvetliggjort de olikheter mellan män och kvinnor som 
skapar problem, och hur de nu fick ökad kraft att kämpa för rätten att själva bestämma över sin 
egna kroppar.  
 

Hur det påverkade mig… det blev typ som ett systraskap då alla kunde berätta vad dom hade 
upplevt och alla för en gångs skull inte skämdes för att berätta vad som hade hänt dom..så att 

istället för att vi blejmade oss själva att det här hände mig för att jag var där på “fel tid” eller jag 
var med “fel person”...så fattade vi alla att det är ju inte vårt fel egentligen...så #metoo är en fin 
sak….vi har lärt varandra om vad vi ska göra i såna situationer och hur vi ska tolka situationer. 
(IP 2) 

 
Även de manliga IP upplevde hur #metoo ökat skärpan för sådana här händelser och påtalade 
vikten av att prata med varandra. Att män behöver prata med män, om hur de ska bete sig mot 
kvinnor. Det framkom även av IP att det är viktigt att män inte stöter bort andra män som har 
vad som anses vara “fel åsikter”, vilket innefattar dålig kvinnosyn där åsikter om att män visst 
kan ta sig friheter mot kvinnor förekom. Utan att istället för att exkludera, skulle personer med 
“fel åsikter” inkluderas i samtal för att på så vis försöka påverka den andra personen att ändra 
sin åsikt.  

Men det också visar på hur viktigt det är att man inte stöter bort människor för att de har fel 
åsikt...för om jag bara stött bort honom för att han hade de här åsikterna...då hade han 
troligtvis haft de här åsikterna fortfarande...men på grund av att han var en del av ett umgänge 
där ingen höll med honom om de här grejerna, så har han ju vart eftersom förändrats. 

(IP 3) 

En effekt som upplevdes av både kvinnor och män var vad som benämndes som grabbiga 
skämt om #metoo, där män skrattade åt och förlöjligade #metoo-rörelsen. Allt medan 
#metoo:s budskap framförallt handlade om att våga berätta om svåra saker som man blivit 
utsatt för.  Framför allt beskrevs att som kvinna våga berätta då det av IP upplevs att 
skuldbeläggande  gentemot kvinnor i samband med sexuella överträdelser förekommer. Den 
upplevelsen av skuld handlade om kvinnors val av klädsel som att exempelvis klä sig i kort 
kjol. Detta upplevdes av både manliga och kvinnliga IP ge en respons från framförallt män, 
men från även rättsväsendet i samhället, att kvinnor får skylla sig själva om de blir utsatta när de 
klär sig på ett sätt som av andra könet kan upplevas som sexuellt utmanande. 

Det tror jag är största bidragande faktorn att andra män antingen skrattar åt det eller inte tar tag 
i det alls, alternativt stödjer det är ‘nämen det är väl okej, vad fan hon hade ju kort kjol på sig’, 
alltså det är vidrigt. Jag blir arg bara jag tänker på det.  

(IP 3) 

#Metoo ansågs av flera IP ha bidragit till att kvinnor som vågar berätta utan att uppleva att på 
samma vis behöva vara rädda för konsekvenser som innan rörelsens genomslag. Att faktiskt 
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våga säga ifrån, våga anmäla, våga tala ut och prata med varandra. Samtidigt som kvinnor har 
en större medvetenhet om att sätta gränser, och kvinnors rätt att själva bestämma över sin egen 
kropp.  
 

Jag har ju blivit väldigt utsatt i mina nära relationer och aldrig… jag har alltid varit den som 
inte har sagt nånting om det...för det är jobbigt...dels pojkvänner eller ens ex eller liksom såna 

grejer...och man tänker att de har rätten över ens egen kropp på nått sätt.. det har dom 
inte...uppenbarligen...men känslan finns ändå där...att vi ägs på nått sätt. 
(IP 7) 

 
Efter #metoo beskrivs av en IP hur hon upplever sig ha blivit mer paranoid och känner 
osäkerhet om hur hon ska interagera med män. Många män bland IP upplevde att #metoo 
alltför lättvindigt av kvinnor används som slagträ. Inte för att de personer som använt #metoo 
som slagträ blivit utsatta, utan bara som ett vapen i sociala medier för att markera mot män. 
Andra upplevda effekter som framkom som både män och kvinnor upplevde problematiskt var 
de män skrek om att #metoo var “hitta på för uppmärksamhet”. En kvinna ansåg att #metoo 
var bra verktyg för kvinnor att använda för att freda sig från sexuella trakasserier genom att 
använda #metoo som skrämsel gentemot män. Av männen bland IP pratades det om risken att 
#metoo målar upp män som hemska, medan kvinnliga IP menade att då har man inte förstått 
problematiken. En kvinnlig IP upplevde att män som kom ut och berättade blev “shejmade av 
kvinnor”. Och att hela #metoo-rörelsen blev som hon uttryckte det “lite hijackat av 
kvinnor”, och menade att #metoo egentligen var menat att vara till stöd inte bara för kvinnor 
utan för alla som blivit utsatta för övergrepp. 
 
Vittnesbörd och upplevd risk  
En av de mest framträdande synpunkter som männen i studien uttryckte var upplevelsen att 
#metoo bidragit till att de känner sig utpekade som potentiella förövare. Här beskrevs av IP ett 
samband med problematiken gällande risken för osann vittnesbörd vilket i sin tur utgjorde en 
risk att män, oskyldiga till övergrepp, pekades ut som skyldiga. Många män påpekade att 
skärpan mot sexuella ofredanden och övergrepp måste fokusera på individen som begår brottet 
och inte på könet, det vill säga de av manligt kön. Detta upplevdes som ett obehag av männen 
trots att de alla gjorde tydligt att de hade vetskap om de att sexuella ofredanden och övergrepp 
som #metoo berör huvudsakligen rör kvinnor som utsätts av män. De manliga IP  tar avstånd 
från kränkande handlingar, och upplever svårigheter över att bli kategoriserade i samma 
könstillhörighet som den grupp män som begår övergrepp. 
 

Man kan ju inte ursäkta sig för att man ändå liksom har blivit ett kön...och det kändes väl lite 

som att man fick lite onda blickar på sig och så...inte liksom för att man egentligen gjort 
nånting för att förtjäna det...men man kände liksom det här hotet mot en lite. 
(IP 9) 

 
När det kommer till kvinnliga vittnesbörd om sexuella ofredanden och övergrepp så är det 
något som genomsyrat hela studien och ett ämne som de flesta IP återkom till under 
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intervjuerna, “jag upplevde att alldeles för många straighta vita män tog sig friheter att anklaga 
folk för lögnare och liknande, för att dom sa vad dom kände”. Risken att kvinnor ljuger om 
de sexuella övergrepp de säger sig ha blivit utsatta för var centralt, och män upplever ett hot på 
grund av den  risken. Detta medan de kvinnliga IP framförallt uttrycker att de upplever frihet i 
att äntligen få komma till tals berätta om de övergrepp de utsatts för. Problematiken som 
framför allt männen upplevde var ett hot var ifall en kvinna som sagt sig ha blivit utsatt för 
övergrepp eller ofredanden faktiskt inte talade sanning, utan helt enkelt ljög. Här delades 
männen och kvinnorna i studien i två skilda läger, där männen tydligt upplevde det som en 
risk medan kvinnorna uttryckte medvetenhet om risken men inte upplevde det som ett 
problem. Kunst, et. al (2018) redovisade hur män och kvinnor har olika attityd till de sociala 
orättvisor som är kärnan i #metoo-rörelsen, och hur män jämfört med kvinnor är mer 
toleranta i relation till sexuella trakasserier och har lättare att beskylla våldtäktsoffer för 
övergrepp de utsatts för. I den här studien föreslås en dimension där män inte utsättas för risk 
som medför skuldbeläggande på grund av sitt kön. 
 
Av en kvinnlig IP framkom hennes syn på att utsättas för en faktisk våldtäkt inte kan jämföras 
som ett lika stort lidande som det lidande det innebär för en man att bli beskylld om en kvinna 
ljuger om att ha blivit utsatt för våldtäkt. 
 

Jag diskuterade med min sambo om just sexuella trakasserier och våldtäkt. och då kom metoo 
upp...och även dom som faktiskt har ljugit, alltså kvinnor som ljugit, och anklagat män för 

våldtäkt trots att det har varit ett samtycke... men då kunde jag ju som ändå påvisa att...titta hur 
många det är som inte ljuger och liksom… det enda som händer när en kvinna ljuger om att ha 
blivit våldtagen är att det är någon snubbes ego förstörs och kanske rykte till viss del…han 
kommer ju aldrig bli dömd för någonting som inte är en våldtäkt....och det som händer annars 

är att män våldtar kvinnor...vad är värst liksom?  
(IP 8) 
 

 

Bakomliggande orsaker 
Innefattar underkategorierna som beskriver dåliga förebilder, invanda beteenden och 
machokultur, samt maktfördelning och samhällsstruktur i relation till #metoo-rörelsens 
budskap. 

 
Dåliga förebilder, invanda beteenden och machokultur 
De bakomliggande orsakerna till att sexuella överträdelser sker anses hos IP vara dålig 
utbildning om hur man interagerar i mellanmänskliga relationer. Det tros ha grund i 
hemförhållanden med dåliga förebilder. Ofta hos föräldrar där pappan i en familj har 
respektlöst beteende gentemot mamman vilket anses påverka barnen att ta efter. “Dom kanske 
inte förstår, dom bara hör äldre som gör, eller är uppväxta i ett hem där det skriks och låter 
och slåss och har sig, då går det ut över barnen och då lär dom sig ju”. Enligt 
modellinlärningsteori beskrivs hur nya beteenden kan initieras genom observation och 
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imitation av andra (Bandura, A. (1977b). En av de kvinnliga IP säger att “kvinnor vill inte bli 
kallade allt möjligt, och redan där sker övergreppet”. Vidare påtalades av IP att även dåligt 
umgänge och dålig uppväxtmiljö, i form av den generella miljön med umgänge, skolkamrater 
och gruppbildningar påverkar hur beteende kan formas på ett negativt sätt. IP påtalar att barn 
som haft dåliga förebilder i hemmet eller umgänget riskerar att få en dålig kvinnosyn som 
mynnar ut i dåliga beteenden gentemot kvinnor.  
 

Andra områden vilka av IP ansågs ligga till grund för problematiken var upplevelsen av kravet 
att män ska ta initiativ, vara drivande och ta första steget. Och hur  den traditionella synen 
format ett beteendet och blivit till en slags kultur bland män för hur män ska uppföra sig mot 
kvinnor. Av IP beskrevs beteendet också vara traditionellt sammankopplat med manlighet och 
ansågs vara en attraktiv och eftersträvansvärd manlig egenskap, vilken syftar till att män bör 
vara pådrivande och “ta för sig”. Här menade IP att den traditionella och stereotypiska bilden 
av hur en man ska vara påverkade negativt på interaktionen mellan män och kvinnor. Detta då 
den ansågs vara orsak till att män betedde sig okänsligt och oacceptabelt mot kvinnor vilket 
beskrevs ofta innebära sexuella överträdelser gentemot kvinnor. Både kvinnor och män ansåg 
att problematiken vilken benämndes “macho”, där män menades uppleva en positiv form av 
manlighet, i sin tur utgjorde ett hinder i kommunikation och förståelse män och kvinnor 
emellan. I den machokulturen bland män beskrevs hur män upplevdes anse kvinnors kroppar 
som “public space”. En av de kvinnliga IP beskrev också kopplingen till kvinnans fysiska 
underläge som en bidragande orsak till att spä på machokulturen och stereotypen av att 
männen ska ta för sig. “Kvinnan är svagare, kanske inte psykiskt svagare, men fysiskt svagare. 
Dom (männen) kan ju göra vad dom vill, om dom vill”. En förklaring till den beskrivna 
machokulturen föreslås vara toxisk hegemonisk maskulinitet, vilket innebär 
beteendebegränsningar baserade på könsroller i syfte att förstärka befintliga maktstrukturer som 
gynnar mäns dominans. (Parent, et. al.. 2018). 

Stereotypen av den beskrivna gruppen machomän ansågs av IP också bidra till att de här 
männen ansåg sig ha rätt att ta sig friheter, inte bara över kvinnors kroppar, utan även över 
kvinnors rätt att uttrycka vad de känner. Att alla inte pratar om de här sakerna hemma och lär 
sig rätt hemifrån, utan följer en invand struktur med ett invant beteende var vad IP menade låg 
till grund för den upplevda problematiken. Vidare menade IP att var männens ansvarsområde, 
då de beskrev att machokulturen eftersträvar att bara män kan säga till andra män, eftersom 
kvinnors åsikter inte upplevs ha samma giltighet som mäns.  

 

Att man faktiskt måste bete sig, i alla situationer kanske, sådär som man som man är. Jag tror 
det är lite lätt att man slår sig för bröstet och tycker att jag kanske inte alltid behöver lyssna på 
en kvinna, jag behöver inte alltid riktigt göra som jag är tillsagd till exempel. Ja, såna där 
småsaker, det blir ju lite grann föraktfullt, ett sätt att vara. Jag tror att man måste nog börja där, 

eller börja, det är nog viktigt att tänka på att alla har ett ansvar. 
(IP 5) 
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En av de manliga IP påtalade att han ansåg det vara lättare i yrkeslivet, än i det privata, att ta 
sitt ansvar och minimera, istället för att hänfalla, åt beteende som förknippas med 
machokulturen. IP gjorde klart att om männen inte håller sig till arbetsplatsens regelverk med 
nolltolerans mot diskriminering på grund av kön så vidtar arbetsgivaren åtgärder. På hans 
arbetsplats hade en man vid ett möte blivit prickad på grund ett oacceptabelt språk gentemot 
en kvinnlig projektledare.  

 
Det var en situation på jobbet där en manlig anställd sa ”lilla vän” till den kvinnliga 

projektledaren. Hon är väldigt liten, men det har ju som inte med saken att göra. Det skulle ju 
aldrig ha hänt att han hade sagt det om det varit en liten manlig projektledare…”lilla 
pojken”..det skulle inte ens ha förekommit. 
(IP 5) 

 

När det kommer till skuldbördan för oacceptabelt beteende i form av övergrepp eller 
kränkningar så är alla IP överens om att anse det vara enbart förövarens. Offret anses inte ha 
del av skulden för en överträdelse som skett. Däremot anses preventiva åtgärder för att 
motverka beteenden som leder till kränkningar eller övergrepp samstämningt vara hela 
samhällets ansvar, där varje individ inkluderas. Den manliga IP med den arbetskamrat som på 
arbetsplatsen blivit prickad, anser att situationen skulle ha tagits om hand allra bäst om någon 
annan man sagt ifrån direkt när incidenten skedde, och att arbetskamraten som använde 
diskriminerande språkbruk skulle ha bett om ursäkt. Det här mot bakgrund att han menar att 
arbetskamraten som sa orden än idag inte förstår vad felet var att använda uttrycket “lilla vän”, 
och varför det ledde till en anmälan. Intervjupersonen menar att han är övertygad om att 
situationen fått bäst lösning om alla, framför allt männen, tillsammans på plats och omedelbart 
visat att det här språkbruket är inte okej. Asch (1951, 1956) beskriver hur kollektiv 
påtryckning påverkar beteenden genom konformitet vilket leder till att en individ kan ändra 
sin uppfattning om de omkringvarande individerna påvisar ett annat beteende. 
 
Maktfördelning och traditionell  samhällsstruktur 
IP anser att problematiken med maktskillnaderna, grundat i könsskillnaderna, mellan män och 
kvinnor i samhället beror av vårt arv från när människan vi levde i grottor. De biologiska 
skillnaderna mellan män och kvinnor utgjorde grunden till en arbetsfördelning. I den beskriver 
IP hur arbetsfördelningen där män med sin större styrka var jägare medan kvinnor var bättre 
anpassade som samlare och barnaföderskor, med huvudansvaret för hemmets härd. Samhällets 
tolerans av sexuella trakasserier mot kvinnor kan med hjälp av forskning ges förklaringar i form 
av systemmotiverade sociala strukturer där kvinnan förväntas underordna sig (Eagly, 2009).  IP 
menar att vi i vår utveckling dröjt kvar i den här förhistoriska arbetsfördelningen och låtit den 
vara med att forma traditioner och kultur i det samhälle vi har idag. Ett samhälle där kvinnors 
mer utpräglade prosociala beteende har betydelse för den sociala strukturen (Eagly 2009). 
Något som flera av IP uttrycker som ett problem vilket byggt patriarkatet där männen innehar 
makten och kvinnorna är underordnade.Van Vugt, et. al. (2008) förklarar relationen ledare 
och anhängare som ambivalent då den ger tillfälle för ledaren att utnyttja anhängaren.  
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Det grundas väl mycket på om jag som grottmänniska ska överleva, då bygger det på vem som 
kan springa fortast och kasta spjut längst, de biologiska skillnaderna….Det blir mycket 
darwinism, att de starka överlever och de svaga åker ner. Nu i modern tid så ändras det, folk 

som inte förut kunde överleva kan få medicin, och få bättre möjligheter att studera, och det 
gör att vilka som är starkast luckras upp till att inte bara gälla muskler. Starkast person är 
numera inte alltid den med mest muskler. Istället för att kasta ett spjut så trycker man på en 
knapp så sprängs allting. Jag tror det är först nu de senaste 100 åren som starkast person 

utmanas. Det går att överleva i dagens samhälle utan att vara starkast, man kan komma väldigt 
långt med att vara exempelvis smart eller godhjärtad.  
(IP 1) 

 
En av de kvinnliga IP beskriver hur kvinnor har svårare än män att ta makten i samhället, och 
gör tydligt att män sitter på de högsta positionerna i samhället. Det här förklaras av flera IP, 
både män och kvinnor, med mentaliteten i samhället kring maktstrukturer, där även 
patriarkatet nämns som en orsak i ledet. De här maktskillnaderna, med grund i förhistorisk 
arbetsfördelning mellan män och kvinnor, avspeglas i fördelningen av makt mellan könen i 
samhället där individer vid makten varit främst män. Orsaken till upplevelsen av kvinnors 
mindre makt tillskrivs av en av de kvinnliga IP bero på att kvinnor klagar istället för att säga 
ifrån, men sedan faller till föga med den enhälliga uppfattningen att de på den 
kvinnodominerade arbetsplatsen “måste göra som arbetsgivaren säger”. Hon beskriver hur 
typiska kvinnojobb har dåligt betalt, dåliga arbetstider och konstaterar att män aldrig hade gått 
med på de arbetsvillkor som kvinnor accepterar. Vidare beskriver hon hur män, till skillnad 
från kvinnor, skulle ha gått till sitt fackförbund med krav på ändring av arbetsförhållandena. 
Och hon drar slutsatsen att det är dit som kvinnor också måste komma, även om det verkar 
dröja. 

“....hade det varit metallfacket (det mansdominerade) så hade dom ju stampat ned foten för 
länge sen. Här mjäkar vi och ba “ja, men nej, men ja..nej men vi måste nog göra som 
arbetsgivaren säger iallafall”. Facket (det kvinnodominerade) som vi betalar massvis med pengar 
till. Nä. men som sagt var, kanske nån gång, om hundra år.” 
(IP 6) 

Obalansen på området föreslås förklaras av hur Van Vugt et al. (2008) beskriver ledande och 
följande strategier i förfädersmiljöer, där relationen ledare och anhängare anses ambivalent då 
den ger tillfälle för ledaren att utnyttja anhängaren. Det här tillsammans med de förklaringar  
Eagly (2009)  ger i form av systemmotiverade sociala strukturer där kvinnan som i högre grad 
än män tillämpar prosocialt beteende, och effekterna av könsroller i relation till beteende, 
förmedlas av hormonella processer, sociala förväntningar och dispositioner. Den här 
snedfördelningen av mäns och kvinnors olika positioner och roller i arbetslivet påtalas även av 
en manlig IP. Han gör tydligt att han tycker att dagens fördelning av makt i arbetslivet, som 
han beskriver huvudsakligen ligger hos männen, är orättvis och menar män och kvinnor ska ha 
precis samma spelregler, möjligheter och ska behandlas lika. IP menar vidare att ingen ska 
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behöva ha sämre villkor eller riskera att bli förminskad i relation till kön. Han gör tydligt att 
han upplever ett stort ansvar gällande att föregå med gott exempel.  
 

Det gäller att försöka vara lite föredöme också och att verkligen anstränga sig, och då inser 
man ju att det är lätt man..faller in i nån form av maktmissbruk..på nåt vis..och speciellt 

kanske kvinnliga och manliga roller. Jag tror det är jättelätt att halka tillbaka igen till vanliga 
banor. 
(IP 5) 

 
I sin nya arbetsroll med större makt, och i ledarposition, berättar IP att han föredragit söka 
hjälp av kvinnor för att förstå det för honom nya faktureringssystemet. Det här förklarar han 
med att kvinnor är bättre på att hjälpa och att en man hade inte varit lika ambitiös i sitt sätt att 
pedagogiskt framföra kunskap på ett sätt som en kvinna gör. Eagly (2009) beskriver hur 
kvinnor, mer än män, har ett mer framträdande och betydande prosocialt beteende.  
 
En del IP beskrev hur de genom #metoo:s exponering i media vilken belyst missförhållanden 
mellan män och kvinnor på arbetsplatser, har förändrat deras syn på makt och ledarskap. 
Uppfattningen grundade sig i att IP  upplevde att många personer i ledande position hade 
utnyttjat sin ställning. En IP berättade hur hon på grund av det fått en större misstro mot män i 
ledande ställning. Hon tyckte att män i ledande position inte levde upp till sin roll att vara ett 
föredöme med god avsikt, bra motiv och en god agenda, och beskrev det även som att 
“sexuella övergrepp har alltid med makt att göra”. En manlig IP menade att om nolltolerans 
mot mäns sexuella överträdelser mot kvinnor eftersträvas så kommer det sätta spår i kulturen. 
Asch (1951, 1956) experiment visar tendensen hos en individ att anpassa vid exponering av 
socialt tryck från en enhällig majoritet., och kan ses som konformitetsbeteende där individen 
anpassar sig till gruppen. 

Min syn på ledarskap är att man som ledare ska sätta goda exempel och visa vad man gör och 

inte gör på arbetsplatsen. Om män får sparken för att de gör överträdelser mot kvinnor så 
kommer det sätta spår i kulturen. Och det har vi pratat ganska mycket om inom skolan 
(universitetet) inför nolleperioden...man ska sätta exempel som phösare till de nya för vad som 
är okej och inte okej.  

(IP 1) 

En annan IP beskrev hur problemet med kvinnors utsatthet i beroendeställning på arbetsplatser 
beror på att fel individer hamnar i maktposition. “Där är väl problemet, hamnar fel individer i 
en maktposition så, jag vet inte. Kan man göra någon noggrannare screening av folk i 
ledarskapsroller som har personer som är anställda och i beroendeställning?”. Både män och 
kvinnor bland IP menade att män hade ett motstånd till att släppa makten i samhället ifrån sig 
och dela den med kvinnor. En kvinnlig IP beskrev att hon trodde det berodde på att männens 
syn på makt var synonymt med manlighet,“för att dom tror typ att man tar deras maskulinitet 
ifrån dom”.  
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Starka känslor 
Kategorin beskriver vad känner IP om det som skett och talats om gällande #metoo-rörelsen 
och dess budskap. 
  
Vad känner IP för det som sker? 
Under intervjuerna framkom många starka primära känslor hos IP gällande #metoo-rörelsen 
och den omkringliggande problematiken. Känslor som motiverade IP att tycka och tänka om 
ämnet, och att ha en stark vilja att uttrycka sitt ogillande mot rådande samhällsklimat och de 
beteenden med sexuella överträdelser som de innebär. IP beskrev hur problematiken kring 
#metoo-rörelsen fick dem att känna i ordalag som chockad, förbannad, jätteförbannad, arg, 
besviken, ledsen, förvånad och glad. Alla uppräknade känslor förutom den sista berättade om 
hur IP kände när de berättade om den problematik #metoo-rörelsen innefattar. Den sista 
uppräknade känslan “glad” relaterade till hur en av IP kände i relation till att #metoo-rörelsen 
äntligen tagit tag i saken och låtit kvinnor få komma till tals om att de blivit sexuellt angripna, 
“Jag blir förbannad, men jag blir också glad för att vi har fått mycket tack vare metoo-rörelsen, 
och liksom, det har hänt så himla mycket på senaste runt i kring det, som samtyckeslag och 
såna saker”. När frågorna berörde hur var och en av IP upplevde problematiken kring sexuella 
överträdelser så återspeglades det med ord som “förjävligt”, “vidrigt”, och “jobbigt”. IP 
beskriver också hur de är engagerade och känner sig motiverade att agera kring problematiken 
som #metoo-rörelsen belyser. Känslor kan fungera som drivkraft och motivera till handling 
(Gendolla, 2017). Varje handling är en emotionell handling med en emotionell komponent. 
Handlingar kan vara mer eller mindre emotionella men är aldrig helt utan emotioner (Nanay, 
2017).  
 

Ahmen jag tror att… jag känner, alltså just kring motsättningarna, så känner jag nog att det 
sporrar mig, mer än vad det hindrar mig…. det kan sporra mig att det finns ett hinder. Det är 

lite som underdog-känslan, på nått sätt….det kan sporra och inspirera. Och även fast jag möter 
en massa kränkta snubbar, så känner jag att….jag kommer ändå stå här och jag kommer ändå 
ha en högre position än vad du har, för ibland handlar det ju om det och det är därför folk är 
lack. Och jag kommer inte låta dig göra vad fan du vill med mig bara för att du har en snopp 

mellan benen liksom. 
(IP 8) 

 
Sekundära känslor framkom under intervjuerna när de beskrev sin reaktion på upplevelse av 
#metoo-rörelsen. En av de känslorna rörde att inte känna sig ensam. “Jag tycker det är bra, för 
då kanske folk känner att dom inte är ensamma, då har man nån fler som säger ‘me too’, ‘jag 
också’”, med hänvisningen att #metoo var bra för man behöver inte känna sig ensam om man 
blivit utsatt för övergrepp utan när samtalsklimatet blivit mer tillåtande att berätta om sådana 
här saker så kan den utsatta känna stöd för att något oacceptabelt hänt, och i förlängningen 
kunna få hjälp. Många IP uttryckte att de kände oro över samtiden och att situationen är som 
den är med hotet det innebär för framförallt kvinnor att bli utsatta för sexuella övergrepp eller 
kränkningar. Frustration var något både kvinnliga och manliga IP uttryckte att de upplevde när 
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det kommer till att utvecklingen på området ännu på något vis upplevs ligga i sin linda, där 
kvinnans rätt att samexistera på samma villkor som män är ojämlik. Vilket resulterar i att 
kvinnor upplever rädsla och i sin vardag kalkylerar med risken att bli utsatt. Även paranoida 
känslor gällande mäns avsikt var något kvinnliga IP upplevde i interaktion med män. De 
emotioner och känslor vilka i fallet med den här studien motiverat till det som #metoo-
rörelsen problematiserar, och IP värderar som oacceptabelt beteende. Handlingar vilka med 
hjälp av #metoo-rörelsen ger upphov till starka känslor vilka motiverar gemene man att kämpa 
för kvinnors rätt att slippa sexuellt ofredande i alla sammanhang. En framtid alla IP hoppas, 
men inte riktigt vågar tro på.  
 
 

Om framtiden 
Sista kategorin i uppsatsen omfattar de lösningar IP föreslår för att komma tillrätta med 
problematiken kring #metoo och beskriver IP:s perspektiv på kön, makt och övergrepp och 
vilka utmaningar IP uppfattar när #metoo:s budskap ska gå från ord till handling. 
 
Föreslagna lösningar 
För att komma tillrätta med problematiken gällande de sexuella överträdelser #metoo-rörelsen 
relaterar till så uttrycker merparten av IP att alla måste ta sitt ansvar. Det viktigaste anses vara är 
att bibehålla attityden levande, för att vi inte ska glömma och falla tillbaka i gamla mönster. 
Det här anser IP sker bäst genom att vi pratar om det, och helt enkelt aldrig upphör att prata 
om det utan gör det till ett normaliserat samtalsämne. IP menar att samhället måste lyssna mer 
på kvinnor för att komma tillrätta med problematiken gällande sexuella överträdelser. Vidare 
tycker IP att vi måste våga ingripa och ta hand om varandra. Tydligt visa att vi tar avstånd från 
sexuella överträdelser, och skapa ett samhälle där vi är mer inkluderande och där män såväl 
som kvinnor visar varandra rätt beteende. Och att män säger ifrån till män som stödjer en åsikt 
och ett beteende som förminskar och utnyttjar kvinnor. “#metoo en bra bas, eller en bra 
början att förändra attityder på arbetsplatser och i samhället och visa att det (sexuella 
överträdelser) inte är okej”. 

Min syn på ledarskap är att man som ledare ska sätta goda exempel och visa vad man gör och 
inte gör på arbetsplatsen. Om män får sparken för att de gör överträdelser mot kvinnor så 

kommer det sätta spår i kulturen. Och det har vi pratat ganska mycket om inom skolan 
(universitetet) inför nolleperioden...man ska sätta exempel som phösare till de nya för vad som 
är okej och inte okej. 
(IP 1) 

När det kommer till maktbalansen mellan män och kvinnor önskar IP ökad acceptans för 
kvinnor i ledande roller. Jämställt ledarskap mellan könen och inkluderande miljö längs 
ledarskapskedjan tros påverka kunna positivt motverkande gällande sexuella överträdelser.  
Män och kvinnor upplevs kunna vara oliktänkande vilket av IP framställs i positiva ordalag. IP 
vill ha drastiska, snabba åtgärder mot sexuella överträdelser på arbetsplatserna för att visa på 
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nolltolerans mot beteendet. IP trycker på att visa allvaret i att det faktiskt handlar om brottsliga 
handlingar av varierande grad, med hänvisning till den nya samtyckeslagen (BrB kap. 6 1§ ). 
Ett förslag från en manlig IP är att göra arbetsplatser trygga med hjälp av utbyggnad av det 
befintliga stödet i lag för whistleblowers. “Jag skulle vilja att man har ett säkerhetsnät som för 
whistleblowers...som tar hand om människor som är i en beroendesituation och berättar om 
att de blivit utsatta”. En förhoppning en kvinnlig IP uttrycker är  att också att fler män ska 
våga berätta om utsatthet och inte alltid ta vad som anses vara den stereotypa rollen som 
stöttepelare.  
 
En framtid där mäns oacceptabla beteende gentemot kvinnor stävjas anser IP är det primära, 
och lösningen på det anses vara så att lära rätt beteende. “Att utbilda människor, och få 
människor att förstå vilket stort problem det egentligen är. Ett sånt problem borde egentligen 
inte finnas i ett modernt samhälle.” IP menar att vi för att komma tillrätta med problematiken 
måste visa rätt beteende, och i tidig ålder lära och utbilda barnen vilket beteende som är okej 
och vilket som inte är okej. Att vi lär våra flickor att de själva bestämmer över sina kroppar 
framkommer också av IP som något vi måste göra för att skapa förändring. Ett obligatoriskt 
skolämne föreslås som en viktig åtgärd. Detta för att tydligt visa hur man ska bete sig mot 
varandra i mellanmänskliga relationer. IP framhåller att det måste bli ett tryck på politikerna att 
ge resurser till skolan så förändring i önskad riktning kan ske. Det finns en stark förhoppning 
att de unga som är 10 år nu kommer påverkas mycket av #metoo:s genomslag i samhället och 
att det i sin tur kommer innebära förändring till ett bättre samhälle där sexuella överträdelser 
inte har samma negativa utveckling som idag.  
 
Kvotering anses generellt som ett dåligt förslag för att utjämna makten mellan kön i ledande 
positioner. Och perfekt jämlik balans vid makten ses som något svårt att uppnå. Tveksamheter 
IP även uttrycker är vilket syfte man tjänar vid kvotering när en plats tilldelas en individ 
baserat på kön. Det råder uppfattningar bland IP att fokus ska ligga vid att bäst lämpad ska 
väljas. En tanke är att rådande system av tillsättande av maktpositionerna i samhäller är omvänd 
kvotering, där män huvudsakligen väljer män. Det här beteendet att föredra det egna könet är 
något som grundläggs redan i småbarnsåldern  
 
Perspektiv på kön, makt och övergrepp 
På frågan om sexuellla övergrepp på kvinnor en dag kommer att upphöra så svarar nio av tio 
IP “nej”, och en svarar “ja, fast långt fram i tiden”. En av nej-sägarna menar att det måste ske 
en revolution för att övergrepp på kvinnor ska upphöra. Det ger en dyster bild parallellt med 
#metoo-rörelsen tydliga budskap och starka genomslag i kampen för kvinnors rätt till frihet 
från sexuella trakasserier från män. Brescoll, et. al. (2013) förklarar att människan har 
grundläggande motiv att se sitt sociala system som rättvist och bra och kommer därmed att 
engagera sig i ett antal strategier för att rationalisera status quo vilket leder till än större 
godkännande av essentiella förklaringar vilka påvisar gruppskillnader som oföränderliga. 
Orsaken förklarar författaren bero av biologiska skillnader i hjärnan hos mäns och kvinnors 
hjärnor, vilket gör kvinnor mer benägna att verka för socialt beteende som främjar social 
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acceptans. Vidare beskriver författaren att biologin använts som en förbannelse mot kvinnor, 
där män beskrivs som mer lämpade för makt, njutning och privilegier och kvinnan förväntas 
underordna sig och offra sig. 
 
När blir makten mellan män och kvinnor mer jämlik? 
På frågan om när IP tror att blir makten mellan män och kvinnor blir jämlik, är 
uppskattningarna från 10 år upp till tre generationer (se figur 1). För att nå dit ansåg IP att det 
viktigaste att påverka beteenden om hur man behandlar varandra i mellanmänskliga relationer. 
Uppenbart är att könsskillnaderna i samhället är betydande, och utgör grund till både orättvisor 
och övergrepp (Brescoll, et. al. 2013). En aktuell fråga är hos vem ligger bollen att stötta 
förändringen av de problembeteenden IP upprepade belyser? 
 
 
 
IP tillfrågades om när i framtiden de trodde att makten mellan könen skulle bli jämt fördelad 
mellan könen. Uppskattningen kom att omfatta allt från om tio år upp till tre generationer. De 
flesta trodde det skulle ta 20-30 år för att nå till punkten för utjämnad makt mellan könen. 

 
Årtal 

Figur 1. När respektive IP tror att maktskillnaderna mellan män och kvinnor kommer jämnas 
ut. 
 
Vilka är utmaningarna? 
Största utmaningarna gällande att framledes förändra attityden till sexuella överträdelser anses 
av IP vara att nå ut till den stora massan, att hålla attityden levande och fortsätta prata om det. 
“Svårast är att alla måste få upp ögonen...och liksom verkligen ta avstånd från sexuella 
trakasserier.” En annan svårighet anses vara att få politikerna ta beslut och ge medel till skolan. 
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Detta för att implementera kunskap i skolan om hur vi beter oss mot varandra, och i 
förlängningen få män att ändra sitt problembeteende gentemot kvinnor. Problematiskt anses 
det att vi har ett utpräglat könsorienterat samhälle, och upplevs som en av de bakomliggande 
orsakerna kring problematiken med sexuella överträdelser.  
 

Vi har fortfarande ett samhälle som är väldigt könsorienterat….det är som att ditt kön 
egentligen ska spela någon större roll. Man gör skillnad på människor utifrån vilket kön de har 

och inte ser till individen.  
(IP 10) 
 
 
 

Sammanfattning av datan 
Undersökningen bedöms ha gett svar på frågeställningarna och IP upplever #metoo-rörelsens 
budskap angeläget och viktigt. #Metoo:s strävan att exponera och att till samhället överlämna 
stafettpinnen gällande att  komma tillrätta med problematiken rörande sexuella trakasserier och 
kränkningar mot kvinnor, anses av IP aktuellt för vår samtid bland annat med hänvisning till 
samtyckeslagen. Exempel på problematiken #metoo relaterar till har IP återspeglat via 
engagemang i frågan och med återgivning av egna eller nära vänners, privata såväl som 
arbetsrelaterade, erfarenheter samt via intresse av det som framkommit i massmedia och via 
sociala medier. De bakomliggande orsakerna till framställd problematik gällande kön och makt 
har av IP tydligt skildrats som en växelverkan mellan män och kvinnors olika betenden, även 
förhistorisk tid och nutid de komponenterna vävts in i varandra. #Metoo-rörelsen har gett 
upphov till starka känslor vilka i sin tur på många vis engagerat och fångat IP:s intresse för att 
ta problematiken kring rörelsen på största allvar. Slutligen spirar ett hopp hos IP att #metoo-
rörelsen kommer att kunna påverka vår framtid där båda kön har större chanser till blir 
likabehandling och respekt.  
 
 

Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka på vilket sätt #metoo-rörelsen påverkat de för 
studien utvalda individerna. Frågeställningarna som studien sökt svara på är: varför behovet av 
#metoo-rörelsen finns och skälet till att dess budskap är så viktigt, hur #metoo påverkat synen 
på maktskillnader mellan könen, vilka känslor #metoo-rörelsen gett upphov till och hur det 
kan ha betydelse, samt om #metoo kommer att bli en markör vilken framledes hjälper till att 
forma vårt samhälle som mer jämställt. 

Resultatdiskussion  
Det mest framträdande i studien är att #metoo-rörelsen i väldigt hög grad engagerar alla IP, 
såväl kvinnor som män. De engagerar sig att prata om, ta ställning till, hitta lösningar och 
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aktualisera ämnet om mäns sexuella överträdelser mot kvinnor. Detta som i sin tur kopplas till 
företeelsen med de sociala maktskillnader kopplat till kön som vi har i samhället . Kategorierna 
från resultatet presenteras nedan enligt respektive rubrik-kategori.   
 
Effekt och problematik 
Av IP:s berättelser att döma beskrivs #metoo-rörelsens genomslag i media och sociala medier 
ha ökat känsligheten och medvetenheten för vilket beteende gällande sexuella gränser för vad 
som är acceptabelt och inte. #Metoo:s budskap tycks även ha ökat skärpan för vilket beteende 
mellan män och kvinnor som är acceptabelt och inte. Gruppering mellan IP män och kvinnor 
är tydlig när det kommer till vittnesbörd. Männen upplever hot att falskt anklagas medan 
kvinnorna upplever befrielse att äntligen få berätta om övergreppen. Det anses av IP viktigt att 
ha ett inkluderande samtalsklimat för att kunna nå ut till och påverka i den riktning #metoo-
rörelsen pekar ut med syfte att lyfta fram problematiken och i förlängningen minska sexuella 
övergrepp mot kvinnor.  
 

Bakomliggande orsaker 
Med grund i de tankar som framkommer av IP i intervjuerna beskrivs modellinlärning 
(Bandura, A. (1977b)) och imitation av dåliga förebilder påverka hur beteeden fortsätter att 
leda de sociala orättvisor #metoo relaterar till. Detta tycks enligt IP:s beskrivningar vara intimt 
sammankopplat med machokultur och toxisk hegemonisk maskulinitet (Parent, et. al. 2018) 
baserade på könsroller i syfte att förstärka befintliga maktstrukturer som gynnar mäns 
dominans. De biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor utgjorde grunden till 
arbetsfördelningen och de sociala strukturer där kvinnan förväntas underordna sig (Eagly, 
2009). Kollektiv påtryckning anses av IP vara en fungerande modell för att komma tillrätta 
med oacceptabelt beteende där män i arbetslivet begår övertramp mot kvinnor.  Det kan 
förklaras av de experiment Asch (1951, 1956) utförde gällande konformitet om att en individ 
kan ändra sin uppfattning om omkringvarande individer påvisar ett annat beteende. När det 
kommer till maktstrukturen i samhället beskriver IP hur kvinnor har svårare än män att ta 
makten i och gör tydligt att män sitter på de högsta positionerna i samhället. Obalansen på 
området föreslås förklaras av hur Van Vugt et al. (2008) beskriver ledande och följande 
strategier i förfädersmiljöer, där relationen ledare och anhängare anses ambivalent då den ger 
tillfälle för ledaren att utnyttja anhängaren. Det här tillsammans med de förklaringar  Eagly 
(2009)  ger i form av systemmotiverade sociala strukturer där kvinnan som i högre grad än 
män tillämpar prosocialt beteende, och effekterna av könsroller i relation till beteende, 
förmedlas av hormonella processer, sociala förväntningar och dispositioner.  
 
Starka känslor 
Det starka känslomässiga genomslag som framkommer hos både individen och gruppen IP 
föreslås vara grund till hur #metoo motiverar och engagerar IP att tänka, sträva och agera i 
samstämmighet med #metoo-rörelsens budskap. Detta då #meto-rörelsens budskap och den 
problematik som den belyser haft betydande känslomässig påverkan på var och en av de 
intervjuade, och detta i sin tur motiverar till handling (Nanay, 2017).  



 24 

 
Om framtiden 
Att döma av IP:s uppfattningar så är individen ett socialt ansvar som angår alla. Vi har alla ett 
ansvar när det kommer till att forma rätt beteenden, sträva mot ett samhälle och motarbeta de 
sociala orättvisor mellan kön #metoo-rörelsen rör.  Kön anses vara kuggen vilken orsakar 
sociala skillnader sammankopplat med den problematik #metoo-rörelsen lyfter fram. Frihet 
från könsorienteringen i samhället föreslås vara en del av lösningen. Hoppfullhet finns hos alla 
IP om att framtiden gällande de här sociala orättvisorna kommer att blir bättre. Med tanke på 
att det från kvinnor rätt att rösta, 1919 (Riksarkivet - Om kvinnlig rösträtt, hämtat från 
https://riksarkivet.se) gått ungefär 100 år tills 2019 när #metoo nått ut med sitt budskap 
(Kunst, et. al, 2018) så kanske vi får vara beredda på att ha tålamod gällande perspektivet när 
det kommer till tidsrymden för förändring. Problematiken som bromsar snabb förändring 
föreslås vara när vi accepterat ett beteende så förefaller det vara en krävande uppgift att inte 
stödja vår egen samhällssyn och engagera oss i att allt ska förbi som det är (Brescoll, et. al. 
2013).  
 
Kommer vi och #metoo någonsin att gå i mål? Är vi skapta för att lyckas med det vi föresatt 
oss gällande könsrelaterade maktstrukturer i samhället? Orsaken till samhällets maktskillnader, 
där kvinnorna upplever sig ha mindre makt, föreslås ha djupgående orsaker. Det handlar om 
biologiska skillnader i hjärnan hos kvinnor och män vilka påvisar gruppskillnader som 
oföränderliga Brescoll et al. (2013) Kvinnorna upplever sig än idag, trots hundratals år av 
ojämlikhet, inte ha sin självklara hälft av  makt och ledarskap fördelat mellan könen. Relation 
mellan kvinnor och män där männen har makten och kvinnorna följer, vilken sätter kvinnan i 
beroenderelation till makten. Van Vugt, et. al. (2008) beskriver förfädersrelationen ledarskap 
och anhängare ambivalent då den ger tillfälle för ledaren att utnyttja anhängaren, vilket 
#metoo (Fortado, 2018) är ett kvitto på. Hur kan vi lyckas med en strävan gällande social 
orättvisa mellan könen när vi tycks ha både många och betydande odds emot oss, vilka handlar 
om både fler och mer djupgående processer än enbart sociala konstruktioner?  
 
IP anser att det viktigaste för förändring är att påverka beteenden om hur man behandlar 
varandra i mellanmänskliga relationer. Uppenbart är att könsskillnaderna i samhället är 
betydande, och utgör grund till både orättvisor och övergrepp (Brescoll, et. al. 2013). För att 
stötta förändringen av de problembeteenden IP framhåller föreslås att psykologin med kunskap 
om beteende och beteendeförändrig kanske har något att erbjuda för att påverka 
samhällsutvecklingen i den strävan IP uttrycker. Patterson, C. H. (1972) belyser att 
allmänheten anser psykologin ha signifikant kunskap när det gäller mänskligt beteende. Frågan 
ställs om kunskapen om mänskligt beteende medför ansvar för psykologin att bidra  med 
kunskap till samhället, kanske genom att verka via socialt eller politiskt aktivitetsprogram. 
Psykologisk forskning stöds av samhället, och det faktumet anses ha relevans för psykologins 
handlingar och ansvar. 
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Metoddiskussion 
Valet av induktiv ansats för studien bedöms mot bakgrund av studiens metod med kvalitativa 
intervjuer om lämpligt arbetssätt. Genom studien har vikt lagts vid transparens, dock med 
förförståelse för ämnet och a priori-kunskap vilket kan ha påverkat utfallet. Intervjuguiden togs 
fram utifrån de frågeställningar som arbetades fram från hypotesen och forskningsartiklar som 
knöt an till ämnet för studien vilka studien syftade till att besvara. Intervjuguiden innehöll frågor 
om upplevelsen av #metoo, samt innefattade frågor om kön och makt. Det har således väglett 
IP att svara inom det området. Det sammanställda resultatet ger en tydlig bild och svarar mot 
studiens syfte och frågeställningar. Detta har inneburit att kartlägga, problematisera, lyfta fram 
och spegla ämnet, utifrån IP:s perspektiv, med så stor spännvidd som möjligt för att täcka in ett 
mångfacetterat område. Genomförandet av studien har gått planenligt förutom att målgruppen 
utvidgades från att ursprungligen omfatta enbart studenter vid LTU, till att omfatta en mer 
blandad målgrupp av frivilliga till studien. Särskild hänsyn togs i att hålla intervjun semi-
strukturerad för att passa vad var och en av IP:s egna fokusområden gällande ämnet för studien. 
Därav följde även spontana följdfrågor vilka i sig gav mycket djup och detaljerad inblick i svaren 
på respektive huvudfråga, vilket i sin helhet återgetts i studiens resultatdel.  
 

Slutsatser 

Av resultatet för studien framgår med tydlighet hur IP djupt engagerats av #metoo-rörelsen 
och dess budskap. IP upplever sig positivt inställda till #metoo-rörelsen, men upplever sig mer 
eller mindre chockerade över utbredningen av sexuella övergrepp vilken genom #metoo-
rörelsen framkommit via massmedia, sociala medier och det egna sociala nätverket. IP ser en 
problematik med mäns och kvinnors olika syn på värdering av vittnesbörd, det vill säga vad 
beskrivs som att män tar sig rätten att värdera en kvinnas vittnesbörd som osann. IP anser 
sexuella övergrepp och trakasserier relaterat till #metoo som som ett manligt beteendemässigt 
samhällsproblem, med historisk grund i kulturell och traditionell samhällsstruktur sedan 
människans ursprung. Alla IP anser att ansvaret för ett övergrepp som skett ligger hos 
förövaren, medan problematiken preventivt av IP anses vara allas ansvar komma till rätta med. 
Den lösning som IP samstämmigt föreslog var att införa utbildning tidigt, gärna i grundskolan, 
rörande vilket beteende i mellanmänskliga relationer ska eftersträvas.  
 
I vår samtid med fokus på hållbarhet framkommer i studien behovet av att med gemensamma 
krafter skapa hållbart mellanmänskligt beteende; där hälften av befolkningen inte drabbas av 
sexuella överträdelser, och till vardags uppleva en hotbild av den andra hälften. Det kan tydligt 
skönjas en tröghet i samhällssystemet vilken negativt påverkar strävan mot jämlikhet mellan 
könen. Trögheten framtvingar utropstecken i form sociala markörer såsom #metoo-rörelsen 
(Fortado, 2018) med syfte att exponera hur långt vi är ifrån ett samhälle där både män och 
kvinnor har samma existensberättigande villkor. Etthundra år från kvinnors rösträtt 
(Riksarkivet - Om kvinnlig rösträtt, hämtat från https://riksarkivet.se) fram till #metoo-
rörelsens genomslag kan tyckas länge beroende på perspektivet. Men hopp finns mot bakgrund 
av hjärnans utveckling under miljontals år, till den hjärna vi har idag vilken kan reflektera, 
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konkretisera och kritisera samhällsstrukturer.  Den evolutionära vetskapen ihop med hjärnans 
plasticitet (Bryck, et. al., 2012), de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnors hjärnor till 
trots, ger insikt om att förändring aldrig kommer sluta fortgå så länge människan finns till.  
 

Fortsatta studier 
För fortsatta forskning inom området föreslås att med facit i hand, uppskattningsvis några 
generationer fram, undersöka effekten av #metoo-rörelsens påverkan på individen och 
samhället, samt även jämföra utvecklingen i olika länder. Ämnet för studien har varit aktuellt 
under lång tid och kommer möjligen någon dag vara del av en historisk problematik.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Semi-strukturerad intervjuguide 
Intervjuns längd ca: 60 minuter 
Antal frågor: 14 
Antal intervjupersoner: 10 

 
 
Demografiska frågor: 
Intervjupersonens bakgrund 
 
00. - Kön:  

- Ålder: 
 - Sysselsättning: 
 - Hemort:  
 
 
Intervjufrågor: 
Frågor om #metoo-rörelsen 

1. Hur upplevde du #metoo-rörelsen? 
 -Hur tänker du om det? 
- Hur fick det dig att känna? 
 

2. Hur påverkade #metoo dig personligen? 
 -Kan du berätta något exempel? 
- Hur fick det dig att känna? 
 -Hur påverkades du som kvinna/man? 
 

3. Blev du eller någon i din närhet personligen drabbad av de sexuella överträdelser som 
#metoo lyfter fram? 
 - På vilket sätt drabbades du/personen av #metoo? 
 - Vilken var anledningen till att du/personen drabbades av #metoo? 
 - Hur fick det dig att känna?  
 - Hade något kunnat göras annorlunda? 
 

4. Hur tänker du om det som skrivits om #metoo; i både massmedia och på sociala 
medier? 
 - Kan du ge exempel på saker som du reagerat på? 



 

5.  - Hur fick det dig att känna? 
 - Hur påverkar det dig i din vardag? 
 

6. Vilka är utmaningarna när #metoo ska gå från ord till handling, och skapa förändring i 
samhället? 
 - Vad upplever du är största svårigheten? 
 - Kan du utveckla? 
 - Hur får det dig att känna? 
 

7. Hur tror du #metoo kommer påverka vårt samhälle på sikt? 
 -Vem bär ansvaret? 
 -Kan du utveckla det? 
 -Vad tror du kommer vara svårast? 
 

8. Vilken grupp tog du främst parti för i #metoo-rörelsen? (Kvinnor, män, 
minoritetsgrupp, etc.) 
 - Vad var anledningen till att du tog parti för det? 
 - Ställde det till något bekymmer för dig? 
 - Hur hanterade du det? 
 

9. Vem är ansvarig för de övergrepp, från smått till stort, som #metoo relaterar till? 
 - Hur tänker du om det? 
 - Hur får det dig att känna? 
 - Kan du utveckla? 

 Frågor relaterade till makt och kön 

10. Hur tänker du om riskerna med att vara kvinna i dagens samhälle i relation till makt 
och #metoo? 
 - Hur tror du det kan påverka män och kvinnor? 
 -Vad kan man göra? 
 

11. Vad tror du är främsta bakomliggande orsaken till de maktskillnader mellan kvinnor 
och män som vi har idag? 
 - Hur har det blivit så? 
 - Vad kan vi göra? 
 

12. Tror du att det kommer det en dag när sexuella övergrepp på kvinnor inte längre 
finns? 
- Vad tror du det beror på? 
- Hur får det dig att känna? 
 



 

Frågor om ledarskap 

13. På vilket sätt har #metoo-rörelsen påverkat din syn på ledarskap? 
 -Hur tänker du om det? 
-Vad får det dig att känna? 
 

14. Vad tror du det skulle innebära om makten utjämnas så lika många kvinnor som män 
hade makt i form av ledande positioner? (i form av chefer, styrelser, politiker etc.) 
 -Vad tänker du om det? 
 -Hur långt bort tror du det är med utjämnad makt mellan män och kvinnor? 
 

15. Hur hoppas du #metoo-rörelsen kan komma att påverka framtida ledare - i egenskap 
av förebilder - i vårt samhälle? 
 - Kan du utveckla det? 
 -Vad är utmaningarna? 
- Vad får det dig att känna? 
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Informerat samtycke om deltagande i forskningsprojekt 
 
 
 
Emelee Carter 
Camilla Fors 
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS) 
Luleå tekniska universitetet 
971 87 Luleå 
Epost: emecar-6@student.ltu.se 
 
 
 
Du tillfrågas härmed om du är villig att delta i en studie. Studien utförs av Emelee Carter och Camilla 
Fors, studenter vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS) vid Luleå tekniska 
universitetet. Handledare är Tore Ärlemalm vid samma institution email: Tore.Arlemalm@ltu.se. 
Studien är Emelee Carter och Camilla Fors examensarbete i psykologi.  
 
När forskning inkluderar människor krävs att dessa informeras om forskningen och att de fritt får 
välja om de önskar deltaga eller inte. Du får även avbryta intervjun om du så önskar.  
 
Genom att skriva under denna blankett ger du ditt så kallade informerade samtycke. Detta innebär att 
du medger att du har tagit del av den information som presenteras i dokumentet “deltagarinformation” 
som innehåller all information som rör denna studie. Om du ger ditt godkännande att delta så ger du 
också samtycke till att intervjun spelas in.  
 
 
 

 
 
 
 
 
Namn:      ……………………………………………………………………………………… 
 
Ort:           ……………………………………………………………………………………… 
 
Datum:     …………………………………………………………………………………….... 
 
Egenhändig underskrift: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
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Allmän deltagarinformation  
 
 
Denna studie utförs av Emelee Carter och Camilla Fors, studenter på Psykologiprogrammet vid Luleå 
Tekniska Universitetet. Studien är Emelee Carter och Camilla Fors examensarbete i psykologi och 
handlar om #metoo-rörelsens påverkan.. 
 
Den insamlade datan kommer således att användas till en uppsats i ämnet psykologi, och Din 
medverkan till intervju är frivillig. De uppgifter som lämnas kommer ej att föras vidare i 
marknadsföringssyfte. Inga uppgifter som kan knytas an till dig som person kommer att lagras eller att 
föras vidare.  
 
Studien omfattar en intervju som beräknas ta ca 30-60 min. En ljudinspelning kommer att göras av 
intervjun som omfattar fjorton frågor, med följdfrågor. Du är varmt välkommen att efter intervjun 
vidare diskutera studiens syfte.  
 
 
Tack för visat intresse! 
 
 
 
Handledare: Tore Ärlemalm vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå Tekniska 
Universitetet. 
 


