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Technology and design as a counter-strategy for sexual harassment online 

A study of experiences and solutions of sexual harassments online from a user perspective  

Abstract  

Digital platforms such as social media are big part of people's everyday life and social network. 

Recent studies shows that the ability to act anonymously on social media has increased harassment 

behaviors online. For marginalized groups, digital platforms are important for the act of freedom of 

speech and harassments online can limit these groups in the digital environment. Within the 

framework of this study we found, that there is a lack of studies that specifically research sexual 

harassments online and what different factors that may have an impact on the problem. Therefore, 

the aim for this study was to research what values, attitudes and emotions users of social media 

services experiences online. We wanted to research, from a user perspective, what existing 

counter-strategies options are provided on social media against sexual harassments online, and if 

there are other technical design solutions for social media interfaces. Within the framework of this 

essay we have conducted a focus group interview and a participatory design workshop. The 

empirical data that was collected has been analysed with different theories such as power, resistance, 

empowerment in design, master suppression techniques in social media, feminist HCI and social 

norms and participatory design. The study also use previous research on harassment on social media 

to further understand the empirical data for the analysis. In this study there are findings from the 

focus group that has been placed in three different themes. 1) The importance of social relationships 

for counter-strategies against sexual harassment online. 2) Social norms and normalization of sexual 

harassment online. 3) The importance of technical aspects for dealing with sexual harassment online. 

Our study shows that the counter-strategies options on social media services today are not sufficient 

enough for these different aspects. The participatory design workshop in this study resulted in eight 

possible technical design solutions. These solutions can be implications for design on social media 

interfaces and can work as counter-strategy tools against sexual harassments online. This study only 

research one focus group, therefore the study can be used as a basis for further research. By 

including users with participatory design methods, values made from users of social media in 

relation to sexual harassments online can unfold and hopefully decrease the problem.  

 
Keywords/Nyckelord  

Social media, interface, social norms, sexual harassment, counter-strategies, feminist HCI, critical 
design, empowerment, participatory design, resistance.  

 

Sociala medier, gränssnitt, sociala normer, sexuella trakasserier, motstrategier, feministisk HCI, 
kritisk design, empowerment, deltagande design, motstånd. 
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1. Inledning  
Sexuella trakasserier är ett högaktuellt ämne som diskuterats avsevärt den senaste tiden, där olika 

aktörer i samhället visat på vilket enormt samhällsproblem det är. Den senaste aktuella debatten 

väcktes den 15:e oktober 2017 av kampanjen Metoo, som fick ett nytt uppsving genom #metoo 

(hashtagen) och tog stor plats i våra sociala flöden online (Nilsson, 2017). Många kvinnor har under 

2017 via #metoo, berättat om sina erfarenheter av att ha blivit utsatta för sexuella trakasserier. 

Effekterna av #metoo visar på en övermäktigt stor tystnadskultur som finns kring sexuella 

trakasserier. Digitala plattformar som sociala medier är en stor del av människors vardag och sociala 

nätverk. Enligt Katarina Bergehed på Amnesty International är det även en viktig plattform för 

möjligheten att upprätthålla sin yttrandefrihet, framförallt för marginaliserade grupper såsom kvinnor 

och icke-binära, och trakasserier online hotar denna rättighet (Bergehed, 2017). Amnesty 

International (2017) har gjort en studie som undersöker sexuella trakasserier online i åtta länder. 

Studien visar att kvinnor upplever att regeringspolitiken mot sexuella trakasserier är otillräcklig 

snarare än tillräcklig, i Sverige är det 57% som upplever att regeringspolitiken inte hjälper. I varje 

land har 500 kvinnor intervjuats och endast 18% anser enligt studien att medieföretagen gör 

tillräckligt för att bemöta trakasserier online (Amnesty International, 2017). Brottsförebyggande 

rådet (2015) har genomfört en undersökning som visar att 96% av alla anmälningar om hot och 

trakasserier som sker online läggs ner och det vanligaste som kvinnor anmäler är ofredande. Detta 

visar alltså att användare upplever att varken statliga eller privata makthavare tar det ansvar som de 

behöver, för att lösa ett sådant stort samhällsproblem. Shaowen Bardzell (2010) diskuterar området 

feministisk teori i relation till forskningsområdet människa-dator interaktion eller Human Computer 

Interaction (HCI) på engelska och menar att domänen är skapad av och för män och därmed inte är 

anpassad för kvinnor eller icke-binära (Bardzell, 2010, s. 1301).  

 

Internet och möjligheter till social interaktion online blir alltmer en del av vår vardag. Med den 

utvecklingen kommer också en växande ökning av trakasserier, “troll” samt mobbning online 

(Bernstein et al., 2017, s. 1217). Konsekvenserna för förövaren av sexuella trakasserier online är 

ringa (Brottsförebyggande rådet, 2015, s. 12). #metoo verkar ge offret en ny chans och har i vårt 

arbete lagt en grund för ett nytänkande inom denna problematik. Med #metoo som inspiration har vi 

ställt oss frågan om andra tekniska designlösningar kan bidra till att bemöta sexuella trakasserier 

online. Enligt Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2016, s. 24) handlar användarcentrerad design 

om att designa för människor och det är ett fält inom medieteknik som till stor del fokuserar på 

användarupplevelsen av en tjänst. Med det förhållningssättet har vi, med användarens upplevelser i 

fokus, undersökt vad de vill se för lösning på sexuella trakasserier online.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka användares olika möjligheter till motstrategier för sexuella 

trakasserier online, med särskilt fokus på teknik- och designaspekter.  

 

För att kunna belysa syftet har vi använt oss av nedanstående frågeställningar i studien: 

 

● Hur ser de strategier och möjligheter som finns inom sociala medier för att stödja 

användarna att bemöta sexuella trakasserier online ut idag? 

● Hur påverkar sociala normer möjligheter till motstrategier och annan interaktion kring 

sexuella trakasserier som sker online? 

● Hur kan tekniska designlösningar bidra till att förebygga eller förhindra sexuella trakasserier 

online?  

1.2. Avgränsningar 

Som tidigare nämnts menar Shaowen Bardzell (2010) att Human Computer Interaction (HCI) samt 

forskning om teknik länge har exkluderat kvinnor. På grund av detta har kvinnor och deras 

perspektiv marginaliserats i studier kring teknik, teknikanvändande och teknikutveckling (Bardzell, 

2010, s.1302). Därför har vi valt att avgränsa vår studie till att endast omfatta kvinnor som 

användare. Vi har därmed även valt att avgränsa vårt urval av informanter till enbart kvinnor. Vi har 

i vår studie försöka ta reda på hur specifikt kvinnor upplever situationer kring sexuella trakasserier 

online. Unga kvinnor utsätts i större utsträckning, än äldre kvinnor, av sexuella trakasserier online 

vilket beror på hög användning av mobila tekniker (se Vitak et al., 2017, s. 1231). Därför har vi valt 

att fokusera vår studie på kvinnor i åldrarna mellan 20-30 år . Friends årsrapport 2017 informerar om 

att majoriteten (62%) av alla kränkningar online som unga kvinnor utsätts för, utförs på sociala 

plattformar (Friends, 2017, s. 12). Därför har vi även valt att avgränsat denna studie till sociala 

medier , där chattfunktioner, kommentarsfält eller liknande kommunikationsvägar är tillgängliga.  
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2. Bakgrund 

Som bakgrund till vår studie kommer vi presentera vår definition av sexuella trakasserier online, 

vilket vi gör genom att ta avstamp i definitioner från tidigare studier, samt olika aktörer och 

organisationers definitioner. Utöver detta kommer vi att presentera statistik från Friends (2017), 

Brottsförebyggande rådet (2015) samt Amnesty International (2017) som en bakgrund till 

problemområdet som vi behandlar i vår studie. Vi kommer även att redogöra för exempel på 

tekniska designlösningar som redan har implementerats för olika samhällsaktörer eller inom aktuell 

forskning.  

2.1. Sexuella trakasserier online 

I detta kapitel presenterar vi olika perspektiv av sexuella trakasserier online med information och 

statistik över den nuvarande situationen från Friends (2017), Amnesty International (2017) och 

Brottsförebyggande rådet (2015). Vi redogör även en bild av förväntningar på medieföretagen, men 

först inleder vi med att redogöra vad sexuella trakasserier online är eller kan vara.  

 

Inom ramen för vår uppsats har vi valt att relatera till Friends definition av sexuella trakasserier 

online för att på ett tydligare sätt förstå och kunna utgå från vad sexuella trakasserier online är. 

Friends (2017) menar att:  

 

“Sexuella trakassier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

Exempel på sexuella trakasserier kan vara att någon skickar meddelanden, skriver 

kommentarer eller sprider rykten som handlar om sex eller kroppen och som känns 

obehagliga för personen som utsätts.”  

(Friends, 2017, s. 25)  

 

Tillsammans med Friends definition som kan hjälpa oss att förstå vad sexuella trakasserier kan vara, 

så har vi även, inom ramen för vår studie, avsett att lyssna till informanternas upplevelser för att 

förstå deras definition. 

2.1.1. Problematik för utsatta 

Amnesty international genomförde en internationell undersökning 2017 om sexuella trakasserier och 

kränkning mot kvinnor online. Undersökningen genomfördes i Sverige, Danmark, Nya Zeeland, 

Polen, Spanien, Storbritannien och USA (Amnesty International, 2017). I varje land har 500 

kvinnliga respondenter, i åldrarna mellan 18 och 55 år, svarat på undersökningen. En fjärdedel av 

alla respondenter har redovisat att de har utsatts för sexuella trakasserier eller kränkningar online. 
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Amnesty International har analyserat och sorterat resultatet enligt kategorier som beskriver formen 

av kränkning. Nedan redovisas vilka typer av kränkning online som främst förekommer i Sverige, 

procenten upplyser om den andel respondenter som upplevt denna typ av kränkning enligt Amnesty 

Internationals (2017) undersökning: 

 

● Kränkande språkbruk/kommentarer (70%) 

● Sexistiska eller kvinnofientliga kommentarer (48%) 

● Direkta eller indirekt hot om fysiskt och/eller sexuellt våld (27%) 

● Rasistiska språkbruk/kommentarer (19%) 

● Homofobiskt eller transfobiskt språkbruk/kommentarer (9%) 

● Intima bilder av personen publicerat på internet (8%) 

● Personuppgifter av personen publicerat på internet (7%) 

 

Friends årsrapport 2017 informerar om att var femte ung kvinna har utsatts för sexuella trakasserier. 

Däremot menar de också att den siffran egentligen är missvisande då väldigt mycket som sker idag 

har blivit ett normaliserat beteende. Det kan bero på de etablerade könsrollerna i samhället, det vill 

säga den förväntan vi har på hur vardera kön “ska bete sig” (Friends, 2017, s. 14). En betydelsefull 

problematik med sexuella trakasserier online är att det är svårt att polisanmäla den här formen av 

brott och att även om det görs en anmälan så är det stor risk att den läggs ner. Brottsförebyggande 

rådets (2015, s. 12) undersökning visar att 96% av alla anmälningar om hot och trakasserier som sker 

online läggs ner och bland kvinnor är de vanligaste anmälningarna ofredande. Anmälningarna som 

sker består oftast av kränkningar online i form av kommentarer eller påståenden som är nedsättande, 

och en av de vanligaste anledningarna till anmälningar är att kvinnor hängs ut med bild med en 

nedsättande sexuell underton (Brottsförebyggande rådet, 2015, s. 8-9). Brottsförebyggande rådet 

visar även i deras undersökning att 44% av gärningsmännen är obekanta och/eller anonyma för 

kvinnan som utsätts för kränkningar online (Brottsförebyggande rådet, 2015, s. 10).  

 

De främsta anledningarna till att anmälningar läggs ner är på grund av bevis och utrednings 

svårigheter. Det beror ofta på brist av kunskap inom rättsväsendet kring brott som sker online, 

bevismaterial kan raderas samt att det inte alltid går att styrka att vem det är som faktiskt har begått 

dessa brott online. De utsatta är inte heller alltid medvetna om att de behöver spara bevis i form av 

skärmdumpar på de kränkningar som de utsatts för (Brottsförebyggande rådet, 2015, s. 13-14). 

Konsekvenserna av detta är stora för bland annat kvinnor och enligt Brottsförebyggande rådet (2015, 

s. 43) är det ovanligt att män blir utsatta för sexuella trakasserier online. Det är också vanligt att 

kvinnors upplevelser förminskas och därför anmäls inte brotten. Det kan skapa en stor otrygghet för 
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kvinnor och gör att de kan bli begränsade i det den digitala miljön (Brottsförebyggande rådet, 2015, 

s. 43).  

2.1.2. Statens och företagens ansvar för sexuella trakasserier online 

Förutom problematiken med rättsliga effekter av sexuella trakasserier online har även företagen som 

tillhandahåller tjänster där de sexuella trakasserierna sker skyldigheter och ansvar gällande 

trakasserier och kränkningar. Många företag har en policy för hur de ska förhålla sig till sexuella 

trakasserier. Pater med kollegor (2016, s. 369) har gjort en studie över femton olika sociala medier 

och hur deras olika policys ser ut när det det kommer till trakasserier, vad de definierar det som samt 

vad de olika företagen gör för att bemöta de anmälningar som kommer in. Enligt Pater m.fl. (2016, s. 

373) så finns det ingen sammanhängande policy mellan de olika plattformarna av vad trakasserier 

innebär. Inom de olika policyerna så är det vagt beskrivet med komplicerat språk, vilket kan leda till 

att användarna har svårt att förstå vad de får och inte får göra online. Företagen kategoriserar oftast 

alla sorters trakasserier i samma fack och “straffet” för dem blir samma, vilket inte speglar 

verkligheten. Alla femton företag hänvisar till lagen, samt deras rätt att ta bort den enskilde 

användarens konto om denne bryter mot reglerna inom nätverket (Pater et al., 2016, s. 372). 

Amnesty International (2017) menar att lagen inte räcker till för att lösa problematiken kring 

sexuella trakasserier online idag. Att de lagar som behandlar kränkning och sexuella trakasserier 

uppkom innan internet och att de är utdaterade. De stöder att lagen bör ändras, och syftar på en 

proposition som regeringen nyligen lagt fram:  

 

“Olaga integritetsintrång; som gör det straffbart att göra intrång i någon annans privatliv 

genom att sprida integritetskänsliga bilder och uppgifter.”  

 (Amnesty International, 2017)  

 

Pater med kollegor (2016, s. 370) menar på att de som designar för sociala medier kan genom deras 

designval ha en stor påverkan på användarna samt det användargenererade innehållet. Vidare 

diskuterar de vikten av att uppmuntra positiva sociala normer och att integrera teknik och policys så 

att dessa håller ihop och blir tydliga för användarna, för att uppnå det anser de att det bästa sättet 

vore att inkludera användarna i processen genom deltagande design (Pater et al., 2016, s. 373). 

2.2. Sociala medier och sexuella trakasserier 

Vitak (2017) har genomfört en studie som undersöker unga vuxna kvinnors upplevelser av 

trakasserier online och de negativa konsekvenser det får för kvinnor i form av emotionell lidande 

samt hur deras identiteter online påverkas av detta. Vitak (2017, s. 1231) menar att sociala medier 
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ger nya möjligheter för personer att trakassera andra online och att upplevelserna av att bli utsatt för 

trakasserier omdefinieras och utökas. Att bli utsatt för grova trakasserier online, såsom stalking, 

spridning av personliga uppgifter (doxing), hot om våld eller våldtäkt och spridning av intima foton 

eller videos, kan leda till att kvinnor upplever en stor negativ psykisk stress och att de känner sig 

hjälplösa (Vitak et al., 2017, s. 1233). Det kvinnor är mest rädda för är deras personliga säkerhet och 

ryktesspridning om deras person (Vitak et al., 2017, s. 1233). Konsekvenserna av det kan leda till 

självcensur på internet eller att kvinnor väljer att helt ta bort sina konton, vilket i sin tur kan leda till 

utanförskap då de inte längre kan delta i deras sociala nätverk online (Vitak et al., 2017, s. 1234). 

Vitak (2017, s. 1239) belyser även en stor problematik med att kvinnor har blivit toleranta mot 

trakasserier då det har blivit normaliserat att människor beter sig illa på internet och de menar att det 

enda alternativ till åtgärd kvinnor har som de själva kan utföra är att är att hänga ut deras förövare.  

 

I studien “Women’s perspective on Using Tinder” diskuterar Mirena Ribeiro Lopes och Carl Vogel 

(2017) huruvida dejting-applikationen Tinder uppnår kvinnors förväntan samt behov. Ribeiro Lopes 

och Vogel menar att teknologi är skapat av och för män och har genom tiden exkluderat kvinnor. Så 

genom att använda sig av ett feministiskt perspektiv har de undersökt och analyserat användarnas 

upplevelser av tjänsten, samt kommit fram till förslag på tekniska designlösningar. Ribeiro Lopes 

och Vogel (2017) menar att undersökning av kvinnors upplevelser när det kommer till obalanserade 

genusperspektiv kan ge insikt i hur interaktionsdesign kan förbättras och därmed minska riskerna för 

misogyna och sexistiska beteenden online (Ribeiro Lopes & Vogel, 2017). Forskningen visar att ett 

gränssnitt för ett socialt media och sexistiska beteenden kan ha en koppling. Ribeiro Lopes och 

Vogel (2017) menar att kvinnor genom tiderna, oavsett ålder, har behandlats som utsatta samt 

sårbara för ett antal mäns okontrollerbara sexualitet. De menar att detta “jägare och offer” liknande 

beteende förvärras på internet då anonymitet är en möjlighet. Detta fenomen har uppenbart stora 

konsekvenser för kvinnor. Det försämrar deras självförtroende, upprätthåller bilden av kvinnor som 

objekt samt ger utrymme för kränkande beteenden (Ribeiro Lopes & Vogel, 2017).  

 

Vitak (2017, s. 1239) anser att kvinnor ska vara en del av designprocessen och inte bara använda 

tekniken så att de kan känna sig tryggare och ge dem fler möjligheter att ha kontroll. Vitak (2017) 

kommer fram till fem olika designkvaliteter i sin studie som de anser bör finnas med i utveckling av 

sociala medier. Ingripa för att förbättra användarnas psykiska välmående genom till exempel ge 

användarna verktyg för att minska de negativa effekterna av trakasserier. Anpassningsbar filtrering 

så användarna själva kunna välja bort ord/innehåll som de inte vill se eller få skickat till sig. 

Alternativ till avaktivering för sitt eget konto att låta användarna ha andra alternativ än att ta bort sitt 

egna konto, exempelvis att snabbt kunna välja personer som får kontakta en. Snabb reaktion av 

företagen av det som anmäls eftersom att de som anmäls sällan får någon konsekvens. Förtydliga 
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hur användarna kan skydda sina identiteter online så att användarna lättare kan välja vilka de vill 

dela sitt innehåll med och vilka som kan kontakta dem (Vitak et al., 2017, s. 1241). 

2.3. Hashtagaktivism som motstrategi  
Hashtagaktivism är ett sätt för människor som använder sociala medier att tillsammans lyfta och 

diskutera samhällsproblem som annars inte uppmärksammas eller får utrymme inom de offentliga 

politiska rummen. Politiska hashtags kan få en enorm genomslagskraft i form av politiskt 

engagemang, ett exempel på det är #blacklivesmatters som har väckt en stor debatt kring rasism i 

USA (Booten, 2016, s. 2401). År 2006, innan fenomenet hashtag, initierade Tarana Burke 

kampanjen Metoo som en ideell organisation avsedd att stödja offer för sexuella trakasserier och 

sexuella övergrepp (Garcia, 2017). 15 oktober 2017 uppmanade skådespelaren Alyssa Milano alla 

kvinnor som upplevt sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp att dela hashtagen #metoo. 

#metoo spred sig som en löpeld och bara på ett dygn hade hashtagen delats över 12 miljoner gånger 

(Nilsson, 2017). #metoo har visat sig vara en möjlighet för kvinnor och icke-binära att få utrymme 

att uttrycka och berätta om sina upplevelser. Hashtaggen har kastat ljus på ett förmörkat problem och 

brutit tystnadskulturen kring sexuella trakasserier.  

 

Förutom att #metoo har belyst problematiken kring sexuella trakasserier så har det även legat till 

grund för flera stora efterskalv (Nilsson, 2017). Detta har i sin tur gett upphov till att olika aktörer, 

företag och privatpersoner har tagit till konkreta handlingar. Hashtagdrift är enligt Booten (2016, s. 

2401) utvecklingen av politiska hashtags. Det innebär hur användarna inom ett socialt nätverk 

använder och förändrar den ursprungliga hashtagen för nya syften som utvecklas i takt med att 

individuella eller generella åsikter inom det sociala nätverket också gör det. I Sverige har en 

hashtagdrift skett med #metoo, dessa hashtags har utvecklats till uppror inom olika branscher, där 

kvinnor berättar om och skriver under på att sexuella trakasserier måste få ett slut, exempel på dessa 

uppror är #tystnadtagning, #medvilkenrätt, #närmusikentystnar, #teknisktfel och #utantystnadsplikt 

med flera (Sveriges Television, 2017).  
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras de vetenskapliga teorier som vi har använt som analytiska verktyg i vår 

studie. Dessa teorier har gett oss en analytisk inblick och förståelse för studien, samt utgjort en grund 

för att tolka vårt empiriska material. För att förstå hur teknik eller design kan möjliggöra, hämma, 

förhindra eller förebygga sexuella trakasserier online, diskuteras inledningsvis teorier kring makt, 

motstånd och empowerment i design. För att förstå hur makt kan utövas människor emellan online, 

har vi satt oss in i teorier om härskartekniker på sociala medier . Då vi också avsett att undersöka 

olika motstrategier till härskartekniker online, diskuteras även det i detta kapitel. Då makt kan te sig 

på olika vis, även i normativa sammanhang, diskuterar vi specifikt maktstrukturer av betydelse för 

teknik och design. I vår analys använder vi oss av teoretiska perspektiv som fokuserar på könsroller 

inom design och hur det påverkar sexuella trakasserier online. Därför presenterar vi i detta kapitel 

teorier om feministisk HCI och normer i design. Som avslutning i teorikapitlet presenteras teorin och 

metoden deltagande design eller participatory design. Vi vill förstå användarens perspektiv och 

genom deltagande design har vi använt oss av deras upplevelser, erfarenheter och inblickar för att 

kunna undersöka om teknik och design kan hämma, förhindra eller stoppa sexuella trakasserier 

online.  

3.1. Makt, motstånd och empowerment i design 

För att förstå hur motstånd mot makt kan ske måste begreppet makt först redas ut. Makt är ett brett 

begrepp med många olika definitioner. Makt finns överallt i samhället, både bland organisationer 

och individer, och kan utövas i form av bland annat härskartekniker, hierarkier, användande av våld, 

uttrycksform i tal, samt via lagstiftning. Makt innebär förmågan att åstadkomma en social förändring 

(Engelstad, 2006, s.15). Dessa sociala förändringar kan ske både i större och mindre varianter och 

handlar om relationer mellan aktörer. Makt och maktutövning, sker när en eller flera personer får 

igenom sin vilja i sociala situationer och får andra personer att göra något som de innan inte skulle 

ha gjort annars, det vill säga att handlingarna påverkar andra handlingar (Engelstad, 2006, s. 23). 

Makt är alltså något som kan utföras i sociala relationer och har en avsikt som får effekt (Engelstad, 

2006, s. 24).  

 

Empowerment (egenmakt och deltagande på svenska, se Lundmark, 2016) är ett teoretiskt begrepp, 

som enligt Perkins och Zimmerman (1995, s. 579) handlar om en avsiktlig pågående process vars 

fokus är på det lokala sociala nätverket och innefattar ömsesidig respekt, kritiska reflektioner, 

omtanke och gruppdeltagande. Enligt Perkins och Zimmerman (1995) är tanken att marginaliserade 

individer eller grupper ska få större inflytande över de resurser som finns, och på så sätt skapa en 
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jämnare fördelning av dessa i samhället. Empowerment uppnås genom att aktivt delta i dessa 

processer och då få större kontroll över ens eget liv samt rättigheter (Perkins & Zimmerman, 1995, s. 

579). Lundmark (2016, s. 18) menar att empowerment i design kan användas för att förstå och belysa 

vilka normativa antaganden som finns inom gränssnittsdesign som berör kön, ålder, mångfald, 

sexualitet och funktionalitet. På så sätt går det att förstå vilka värden som kan finnas i en tjänst och 

hur dessa kan tolkas och upplevas av användare med olika bakgrunder, identiteter och tidigare 

erfarenheter (Lundmark, 2016, s. 18). Empowerment i design innebär att användarna, vars yrke inte 

är designers, får vara en del av ett designprojekt och dela med sig av sina upplevelser och idéer och 

på så sätt kunna bidra till att skapa något som får värde för andra (Lundmark, 2016, s. 47). 

Empowerment eller user empowerment används för att belysa relationen mellan empowerment och 

deltagande (Lundmark, 2016, s. 46-47). Deltagande design är ett tillvägagångsätt som främst 

fokuserar på att möjliggöra empowerment för de deltagare som blir inbjudna till att vara med och 

bidra till designprojektet (Lundmark, 2016, s. 19). Empowerment kan även ses som ett sorts 

motstånd till makt eftersom att det kan innebära inkluderandet av användare, designers och 

utvecklare i beslutsfattandet inom designprocessen och på så sätt fördela makten mellan dessa 

(Lundmark, 2016, s. 36). Empowerment är därför relevant för vår studie eftersom att den syftar till 

att undersöka användarnas upplevelser och idéer genom deras deltagande. I analysen av 

fokusgruppsintervjun undersöker vi vilka normativa antagande och värden användarna upplever 

inom sociala medier i relation till sexuella trakasserier online.  

3.2. Sociala medier och härskartekniker  

I boken “Sociala medier och härskartekniker” har Nyberg och Wiberg (2014) studerat och analyserat 

härskartekniker i relation till sociala medier. De grundar sina teorier i Berit Ås forskning om 

härskartekniker. Enligt Ås kan härskartekniker sammanfattas enligt följande: Osynliggörande, 

dubbelbestraffning, påförande av skuld/skam, objektifiering, undanhållande av information samt 

våld och hot om våld. Härskartekniker är ett tillvägagångssätt för att negativt erhålla eller skapa makt 

över andra människor. Det kan också handla om förtryck av andra människor för att förhöja sig själv 

(Nyberg & Wiberg, 2014, s. 45). Dessa tekniker är enligt Nyberg och Wiberg (2014) applicerbara 

även på sociala medier. De presenterar ett antal motstrategier som kan hjälpa utsatta att hantera vissa 

situationer (Nyberg & Wiberg, 2014, s. 91). Även om inte alla typer av härskartekniker kan gå under 

begreppet brott så är dessa härskartekniker samt motstrategier applicerbara på sexuella trakasserier 

online. Vi avser att använda dessa motstrategier som hjälp i vårt arbete med att hitta en teknisk 

designlösning. Följande föreslår Nyberg och Wiberg (2014) som motstrategier för utsatta av 

härskartekniker inom sociala medier: dela vidare, blockera, ta sista ordet, rensa upp, använd humor, 
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passivitet, avfölja, uteslut, bemöta med vänlighet eller intellektualisering samt kombinationen av 

flera sociala medier (Nyberg & Wiberg, 2014, s. 91).  

 

Inom ramen för vår studie kommer vi ta inspiration från en del av de motstrategier som Nyberg och 

Wiberg (2014, s. 91) nämner. Vi kan tydligt se en koppling mellan den motstrategi som de kallar 

“dela vidare” och kampanjen #metoo. Att dela vidare är ett tillvägagångssätt för att hänga ut 

avsändaren. En poäng med dessa motstrategier är att de tar tillbaka makten som erövrades av 

förövaren. Strategier såsom “blockera” och “rensa upp” har inte en direkt konkret konsekvens för 

förövaren då hen inte är medveten om offrets handling. Vi kommer ta hjälp av dessa motstrategier 

till vår metod samt analys av metod. Informanterna kommer att få reflektera över huruvida dessa 

strategier kan implementeras i tekniska lösningar för att motverka sexuella trakasserier online. 

Dessutom kommer vi att använda oss av dessa teorier i vår analys av vårt datamaterial för att förstå 

deltagarnas uttalande kring sexuella trakasserier online. 

3.3. Feministisk HCI och normer i design  

Yvonne Hirdman förklarar att hon tillsammans med andra kvinnliga forskare problematiserar 

förhållandet mellan de normbaserade könen (Hirdman, 1988, s. 49). Det genussystem som samhället 

följer är en ordningsstruktur av kön som ligger till grund för andra strukturer, exempelvis inom 

sociala, ekonomiska eller politiska ordningar. Denna typ av hierarki grundas i teorin om att män är 

normen. Det vill säga det är män som utgör samhällets oskrivna regler, vad som är normativt eller 

allmänt. Denna hierarki separerar könen och underordnar generellt sett kvinnan (Hirdman, 1988, s. 

51). Bardzell och Bardzell menar också att den dominanta sociala klassen upprätthåller sin dominans 

genom att stödja ett nuvarande “status quo” och struktur som ett positivt ideal. Denna struktur stöds 

genom kulturer såsom film, tidskrifter och design, som utformar normer och sociala beteenden 

(Bardzell & Bardzell, 2013, s. 3298). Shaowen Bardzell (2010) menar att feminism är en motstrategi 

som kritiserar och ifrågasätter förtrycket av kvinnor i ekonomiska, sociala, psykologiska samt 

politiska sammanhang. Produktion av kunskap är något som enligt Bardzell (2010) är bundet till 

makt. Vårt västerländska samhälle är bundet till en patriarkal struktur och därför ligger makten inom 

nyss nämnda sammanhang hos män. Med en sådan maktstruktur följer indirekt ett förtryck av 

kvinnor och det begränsar kvinnor professionellt samt privat (Bardzell, 2010, s. 1302).  

 

Klyftan mellan könen resulterar i att kvinnor och män har olika typer av synvinklar. Idag är kvinnans 

perspektiv fortfarande delvis marginaliserat. Ur ett feministiskt perspektiv bör kvinnans synvinkel 

bli uppmärksammad som en tillgång. Bardzell (2010) tar upp att forskning inom teknologi är 

mansdominerat och underrepresentationen av kvinnor är oroande. Inom design är kvinnor ofta 
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utelämnade och ofta refereras kvinnor till i relation till män (Bardzell, 2010, s. 1303). Hirdman 

(1988) menar att alla tider och alla samhällen har något form av kontrakt mellan könen. Vidare 

menar hon att de normativa könen vi idealiserar existerar i relation till det andra. Ett genuskontrakt 

som detta kan vara ett nyttigt feministiskt perspektiv för att belysa kvinnors olika begränsningar 

samt möjligheter. Det kan också vara ett bra verktyg för en förståelse för relationen mellan maskulint 

och feminint som norm (Hirdman, 1988, s. 54). Inom HCI kan feministisk teori enligt Bardzell 

(2010, s. 1305) bidra på följande fyra sätt:  

 

● Teoretiskt kritisera antaganden och normer 

● Ge ett nytt perspektiv på studier av användaren 

● “Användaren” kan ses på med nya ögon 

● Skapa nya standarder för framtida arbeten 

 

Bardzell och Bardzell (2013, s. 3298) diskuterar design utifrån två perspektiv av betydelse för 

feministisk HCI. Den ena är “affirmative design” (bekräftande design) som upprätthåller ideala 

normer socialt, kulturellt, tekniskt och ekonomiskt. Den andra typen av design kallar dom för kritisk 

design. Kritisk design är en form av forskning som genererar kunskap (Bardzell & Bardzell, 2013, s. 

3297). Den ämnar att uppmana användare och kunder att vara kritiska till sina vardagliga liv, 

framförallt kritiska till hur deras vardagsliv påverkas av antaganden och normer. Kritisk design 

ifrågasätter om det “nuvarande sättet” är “det enda sättet”. Förhoppningen är att kritisk design ska 

generera en kollektiv medvetenhet så att användare och kunder lättare står emot ideala normer och 

“status quo” som dominanta sociala klasser upprätthåller (Bardzell & Bardzell, 2013, s. 3298). 

Bardzell och Bardzell (2013, s. 3298) menar att kritisk design kan:  

 

● Väcka medvetenhet 

● Belysa antaganden 

● Provocera fram agerande 

● Väcka debatt 

● Underhålla intellektet 

 

Shaowen Bardzell (2010) tar upp ett antal designkvaliteter som hon menar kan bidra till en 

feministisk utveckling inom interaktionsdesign. Dessa kvaliteter kan delas upp i två kategorier, 

kritikbaserad och generativ. Den kritikbaserade handlar generellt om att hålla ett kritiskt feministiskt 

perspektiv i analys av design (Bardzell, 2010, s. 1308). Genomgående i vår uppsats och inom ramen 

för vår metod kommer vi att använda oss av ett feministiskt perspektiv, samt sätta kvinnan i fokus 
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med en strävan efter att inte marginalisera kvinnors perspektiv. De generativa designkvaliteterna 

Bardzell (2010) nämner kan vara metoder och tillvägagångssätt i designprocessen. Ett exempel som 

Bardzell tar upp är deltagande design eller participatory design på engelska, vilket är en designmetod 

som till stor del inkluderar användaren i processen (Bardzell, 2010, s. 1308).  

3.4. Participatory design och deltagande 

Participatory design eller deltagande design på svenska är enligt Van der Velden & Mörtberg (2014, 

s. 1) en designmetod som har fokus på värdeskapande design genom att kollektivt och demokratiskt 

skapa en bättre framtid. Participatory design grundades på 1970-talet och har sina rötter i politisk 

ekonomi, demokrati och feminism (Van der Velden & Mörtberg, 2014, s. 2-3). Deltagande design 

handlar oftast om att göra användare till medskapande designers i en designprocess, med riktlinjer 

som utjämnande av maktförhållanden, demokratiska metoder, gemensamt lärande, tekniker och 

verktyg, situationsbaserad aktion samt alternativa visioner om teknik (Van der Velden & Mörtberg, 

2014, s. 1). Att inkludera den framtida användaren i en designprocess genom deltagande och 

demokrati ökar chanserna till att tjänsten eller produkten representerar användarens värdeskapande 

(Van der Velden & Mörtberg, 2014, s. 4). Participatory design fokuserar på deltagande, jämlikhet 

och inklusion och gör att marginaliserade eller “osynliga” användare får en röst och kan påverka 

designprocessen (Van der Velden & Mörtberg, 2014, s. 12).  

 

Future workshop eller framtidsworkshop på svenska är en metod och tillvägagångssätt inom 

participatory design som från början var ett sätt att inkludera medborgare i samhällsfrågor och 

beslutstagande om dessa (Van der Velden & Mörtberg, 2014, s. 16). Inom ramen för vår uppsats har 

vi genomfört en deltagande designstudie i form av en future workshop. Vi utgår från användarnas 

perspektiv genom deltagande och bidra till möjligheter till egenmakt samt genom att ge användarna 

“en röst”, vilket är ett centralt budskap inom deltagande design (Lundmark, 2016, s. 47). De 

deltagande designmetoder som vi arbetat med har flera faser och börjar med att deltagarna får 

diskutera och kritisera den nuvarande situationen inom temat för att sedan gå vidare till fantasifasen. 

I denna fas får deltagarna genomföra en brainstorming på idéer som kan vända kritiken i den första 

fasen till något positiv, gärna med hjälp av post-it lappar. Sedan utvärderar deltagarna vilka idéer och 

kvaliteter som kan implementeras för att förändra den nuvarande situationen, vilket kallas den 

förverkligande fasen (Van der Velden & Mörtberg, 2014, s. 16-17). I analysen av vår studie har vi 

undersökt vilka värden som deltagarna i fokusgruppsintervjun och workshopen skapar, utifrån ett 

deltagande designperspektiv.  
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4. Metod 
Syftet med studien är att med särskilt fokus på teknik- och designaspekter undersöka användarens 

olika möjligheter till motstrategier för sexuella trakasserier online. För att belysa syftet har vi valt att 

genomföra en fokusgruppsintervju med unga kvinnor som informanter för att ta reda på deras 

subjektiva åsikter om problematiken idag. En fokusgrupp är en kvalitativ studie som ämnar att ta 

reda på en grupp människors subjektiva åsikter (Alvehus, 2013, s. 87), vilket vi utgått ifrån inom 

ramen för vår studie. För att generera idéer på potentiella lösningar inom teknik och design har vi 

valt att genomföra en deltagande designworkshop i form av en så kallad future workshop, som en 

andra del i undersökningsmetod. Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2016, s. 89) menar att en 

workshop är ett arbetsmöte som är till för att kreativt utforska ett visst ämnesområde. Syftet med en 

workshop är att använda sig av gruppens kreativa kapacitet för att generera idéer på potentiella 

framtidslösningar, relaterat till en viss tematik (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2016, s. 89). 

Därför valde vi en workshop till denna undersökning som vårt verktyg för att arbeta utifrån ett 

deltagande designperspektiv. Fokus i den första delen (fokusgruppintervjun) var att ta reda på 

användarnas subjektiva åsikter som den nuvarande situationen och problematiken medan fokus i den 

andra delen (participatory designworkshop) kretsade kring att nyttja gruppens kreativa potential till 

idéer på lösningar. 

4.1. Urval och deltagare 
Urvalet av deltagare genomfördes med att skicka en inbjudan inom vårt kontaktnät på Facebook till 

kvinnor inom målgruppen (kvinnor i åldrarna 20-30) för studien. Då inbjudan förmedlades på 

Facebook så kunde vi utgå ifrån att deltagarna var användare av sociala medier och bekanta med 

denna form av arenor. Inbjudningarna resulterade i nio svarande som ville delta i studien. Av dessa 

nio gjorde vi ett urval bestående av fem kvinnliga deltagare mellan 20-30 år som deltog i 

fokusgruppsintervjun och future workshop (se Figur 1).  
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Figur 1. Deltagarlista av fokusgruppsintervju, samtliga namn är fiktiva. Färgen har ingen betydelse.  

 

Wibeck (2010, s. 30) menar att interaktionen mellan deltagarna påverkas av variabler såsom kön, 

bakgrund, yrke, religion och så vidare. Hon menar också att det ofta underlättar för god interaktion 

om deltagarna kommer från någorlunda samma socioekonomiska bakgrund. Det tillför en känsla av 

gemenskap (Wibeck, 2010, s. 31). Av de nio svarade hade fem deltagare liknande socioekonomiska 

bakgrund. Samtliga deltagare kommer från Stockholm och erhåller en utbildning i form av 

kandidatexamen, av en slumpmässig anledning är alla 26 år gamla (se Figur 1). Wibeck (2010, s. 33) 

menar att avståndet mellan deltagarna också kan påverka aspekter såsom mängd deltagande, status, 

och interaktionsmönster. Deltagarna ska ha någorlunda möjlighet att påverka deras position, däremot 

visar det sig att ett mindre fysiskt rum genererar mer intensiv diskussion än ett större (Wibeck, 2010, 

s. 34). Därför valde vi att genomföra metoden i ett någorlunda litet rum, men med tillräckligt 

utrymme ifall någon skulle känna sig trängd. Bordet var smalt, och deltagarna var placerade runt ena 

hörnan av bordet (se Figur 2). Wibeck (2010) menar nämligen att placeringen kan generera negativ 

status mellan deltagarna och att en rund formation minimerar denna risk.  

4.2. Fokusgruppsintervju och deltagande designworkshop 

Som förberedande arbete inför genomförandet av fokusgruppsintervjun skrev vi ett manus som stöd 

med frågeställningar till användarna, baserat på vår problemformulering och syfte med 

undersökningen (se Bilaga 1). Alvehus (2013, s. 89) menar att det är bra att inleda 

fokusgruppsintervjun med mer generella frågor, för att sedan bli specifik. Utifrån detta inledde vi 

fokusgruppsintervjun med öppna frågor för att ta reda på hur informanterna uppfattar situationen och 

problematiken kring sexuella trakasserier online. Litoselliti (2003, s. 48) menar att en fokusgrupp 

bör utföras i en lokal som är lättillgänglig för informanterna samt att lokalen bör vara fri från 

distraktioner såsom ljud, andra människor, störande inredning med mera. Att välja en neutral plats 
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för fokusgruppen kan vara avgörande för att informanterna ska känna sig bekväma att samtala ifred 

(Litoselliti, 2003, s. 48). Vi har därför utfört fokusgruppen på ett hemtrevligt kontor som är neutralt 

samt centralt för samtliga informanter och uppfyller Litosellitis råd om lokal. Litoselliti (2003, s. 49) 

menar att det är viktigt att spela in diskussionen med flera anordningar då det är många deltagare 

som ska höras. Därför dokumenterades fokusgruppen med hjälp av tre ljudupptagningar, en 

filmkamera, anteckningar samt post-its från deltagarna (se Figur 2). 

 

 

Figur 2. Visuell beskrivning av fokusgrupp och workshop, samtliga namn är fiktiva.  

 

Fokusgrupper kan användas till att ta reda på vad en grupp människor tycker och tänker om 

nuvarande situationer (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2016, s. 87). Därför inledde vi 

diskussionen med att informera deltagarna om att del ett på agendan (fokusgruppsintervjun) var till 

för att forma en generell uppfattning om problematiken idag, samt en överblick av deltagarnas 

subjektiva åsikter. Som start för diskussionen bad vi samtliga deltagare att skriva ner minst tre 

exempel på vad som kan vara sexuella trakasserier online, vardera exempel på en post-it lapp. 

Därefter fick deltagarna dela med sig av sina exempel, innan vi fortsatte inledningen med våra första 

frågor. Efter att deltagarna resonerat kring de generella frågorna bad vi samtliga att placera sina 

post-it lappar, på en linje som på ena sidan representerade “Sådant som går obemärkt förbi” och på 

andra sidan “Skulle anmäla utan tvekan” (se Figur 3). Poängen med detta var att undersöka vilka 

sexuella trakasserier online som inte anmäls och målet var att ta reda på vilka typer av sexuella 
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trakasserier online som normaliseras på grund av bland annat den könsseparatistiska hierarkin där 

män sätter normen (se Hirdman, 1988, s. 51). 

Figur 3. Linje för deltagarna att placera olika typer av sexuella trakasserier online. 

 

Efter att deltagarna själva fått samtala om deras uppfattning om sexuella trakasserier online, blev de 

introducerade till ett material som visar bredden av problemet. Materialet som presenterades avsågs 

att fungera som ett stimulusmaterial för att väcka inspiration till en utvecklad diskussion (Wibeck, 

2010, s. 78). Materialet bestod av statistik över situationen kring sexuella trakasserier online, samt 

exempel på utföranden (se Bilaga 2). Stimulusmaterialet utgjorde i sin tur en övergång slutet av 

diskussionen som berörde mottagaren av sexuella trakasserier. Samtalet var fokuserat kring 

polisanmälan, samt anmälan till medieföretagen så som Facebook och Instagram. 

4.3. Deltagande designworkshop och idégenerering 
En workshop är ett sätt att kunna samla människor som inte har en koppling till projektet för att 

komma på nya idéer, dessa personer behöver inte vara experter utan kan vara användare av tjänsten 

eller produkten (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2016, s. 89). Med metoden future workshop 

som grund och utgångspunkt genomfördes en workshop utifrån ett deltagande designperspektiv (se 

Lundmark, 2016; Van der Velden & Mörtberg 2014). Deltagarna fick i fokusgruppsintervjun 

genomföra fas ett av en future workshop, som innebär att vara kritisk mot den nuvarande situationen 

och identifiera problem som de upplever, i det här fallet kring sexuella trakasserier online. När dessa 

problem identifierats började workshopen med nästa fas som kallas fantasifasen, i den fick 

deltagarna brainstorma fritt (Van der Velden & Mörtberg, 2014, s. 16). Inom designprocesser kan 
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olika metoder användas för att ge deltagarna verktyg att använda sin kreativa förmåga för att komma 

på nya idéer utan att fastna i samma tankemönster och utan fokus på om de är genomförbara teknisk 

eller ekonomiskt. På så sätt kan kommande steg eller faser fokusera på att skapa värde för 

användarna med mer genomförbara idéer eller tankar (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2016, s. 

113). Workshopen dokumenterades med hjälp av tre olika ljudupptagningar, en filmupptagning, 

anteckningar samt deltagarnas anteckningar/post-its som producerades under workshopen och 

fokusgruppsintervjun. 

 

Den första metoden som deltagarna fick göra i fantasifasen var metoden Brainwriting 6-3-5. Syftet 

med metoden är att alla får vara med och delta samt bidra till varje idé (Wikberg Nilsson, Ericson & 

Törlind, 2016, s. 127). Samtliga deltagare blev tilldelade varsin hög med post-it-lappar med fyra 

olika färger, de fick börja med att i fem minuter skriva ner tre idéer på tre olika post-its. Efter fem 

minuter så fick deltagarna resa sig upp och sätta de olika lapparna på de andra deltagarnas ryggar, 

anledningen till det är att det blir mer anonymt och ingen behöver känna en risk för att bli kritiserad 

och därför hålla tillbaka med idéer. Sedan fick deltagarna plocka lapparna från sina ryggar och 

vidareutveckla idén med förbättringar, förändringar eller andra lösningar, det kallas 1+1=3 

(Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2016, s. 127). De bytte lappar med varandra två gånger och 

fick möjlighet att skriva tre gånger, efter det fick alla deltagare i turordning läsa upp en, eller flera 

idéer, som de ansåg vara särskilt intressanta och hur de tänkte kring idén. Sedan placerades alla 

post-it-lapparna på ett stort papper för att kunna användas senare i workshopen.  

 

I nästa metod, Extreme Characters eller extrema karaktärer på svenska, fick deltagarna ännu större 

möjlighet att vara kreativa och tänka fritt. Metoden går ut på att ha ett annat fokus än den vanliga 

målgruppen för att kunna hitta alternativa lösningar. Genom att använda extrema karaktärer med 

extrema emotionella drag att designa för, kan dolda karaktärsdrag eller känslor komma fram. Dessa 

kan vara vanliga hos människor men kommer sällan fram då de kan tolkas som antisociala eller gå 

emot en persons identitet (Djajadiningrat, Gaver & Frens, 2000, s. 3). I denna workshop fick 

deltagarna utmaningen lite omvänd, med frågan hur de tror att de olika karaktärerna hade löst 

problemet kring sexuella trakasserier online. Deltagarna fick i denna övning stå upp och sedan 

presenterades de för den första karaktären som var Pippi Långstrump. Namnet skrevs på en 

whiteboardtavla och deltagarna uppmanades att snabbt skriva ner de första tankarna/idéer och 

placera dessa runt namnet på whiteboardtavlan. Denna process upprepades med två andra exempel 

på karaktärer från populärkulturella sammanhang: Jokern från Batman samt Hermione Granger från 

Harry Potter.  
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I den sista fasen som benämns som den förverkligande fasen så ska deltagarna utvärdera de olika 

idéerna som kan implementeras för att förändra den nuvarande situationen (Van der Velden & 

Mörtberg, 2014, s. 16-17). I denna fas fick deltagarna använda Selection Method (urvalsmetod på 

svenska), i den ingår tekniken Post-It Voting (post-it omröstning på svenska), som innebär att alla 

deltagare individuellt får vara med och tycka till om vilka idéer som de tyckte mest om eller som de 

såg som mest intressanta (D.School, 2009, s. 30). Alla deltagare fick således välja tre idéer från 

Brainwriting 3-6-5-metoden och tre idéer från Extreme Characters-metoden som de ansåg mest 

intressanta genom att göra en markering på post-it-lapparna med idéerna. Denna metod avrundade 

workshopen på ett naturligt sätt och gav oss möjlighet att se vad deltagarna ansåg vara mest centralt 

och viktigt från workshopen.  

4.4. Etiska överväganden 

Syftet med studien presenterades för deltagarna både vid inbjudan samt vid genomförande, vilket är 

enligt Wibeck (2010, s. 142) viktigt för att forskningen ska kunna uppnå en hög kvalitet och för att 

sträva efter så kallat informerat samtycke. Fokusgruppen inledde med att deltagarna fick fylla i en 

blankett med information om dem själva, som skulle användas vid transkriberingen samt vid 

analysen av datamaterialet. På blanketten fanns det information om att alla deltagare kommer att 

vara anonyma i uppsatsen och att de kommer citeras med fiktiva namn, så att deltagarna inte 

upplever att deras privatliv kränks (se Wibeck, 2010, s. 139). Det informerades även om att sexuella 

trakasserier är ett känsligt ämne och att det därför är det helt okej för deltagarna att avbryta eller ta 

en paus om de behöver det. Vidare fanns det information om att det är välkommet att dela med sig 

av egna erfarenheter, men att detta inte är ett krav och de inte behöver känna en press att göra det. 

Det är viktigt att deltagarna inte känner press att berätta saker om sig själva som de senare ångrar att 

de delade med sig av (Wibeck, 2010, s. 142). Innan diskussionen började så informerade vi även 

muntligt om detta än en gång, samt frågade om det var okej med deltagarna att vi dokumenterade 

samtalen i form av ljudupptagningar och visade var dessa fanns utplacerade i rummet, samtliga 

deltagare gav samtycke till detta.  

 

Att filma en fokusgrupp eller diskussion kan störa samtalen och spontaniteten. När samtalen 

fokuserar kring känsliga ämnen, där det finns risk att informanterna har en personlig relation till 

ämnet, så kan det uppfattas obehagligt för deltagarna. Dessutom kan det var mer värdefullt att 

fokusera på samtalen istället för att krångla med teknik (Litoselliti, 2003, s. 49). Därför valde vi att 

enbart ta ljudupptagning under fokusgruppsintervjun, däremot frågade vi deltagarna om det var okej 

att vi filmade workshopen då denna del var mer rörlig med icke-verbal kommunikation och då denna 

del inte hade lika stort fokus på personliga aspekter som den första delen. Deltagarna gav samtycke 
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till detta, och kameran placerades i ett hörn i rummet så att vi kunde filma och därmed få en 

överblick över workshopen och hur deltagarna agerade under denna. All dokumentation i form av 

ljudfiler, videoinspelningar och anteckningar har förvarats på säkra platser för att kunna uppnå en 

konfidentialitet för deltagarna (Wibeck, 2010, s. 139) även efter att studien genomförts. 

4.5. Analysmetod 

Målet med en analys är att tillföra ny kunskap inom det tilltänkta ämnet, denna kunskap kan bekräfta 

eller utmana det som anses som allmänt känt eller tillföra helt nya insikter och utifrån resultatet av 

analysen kan en identifiera vilka implikationer som kan tillföras inom ämnet (Wibeck, 2010, s. 108). 

För att resultatet ska bli så tillförlitliga som möjligt är det enligt Wibeck (2010, s. 106) av största vikt 

att följa ett systematiskt tillvägagångssätt. För att kunna uppnå detta valde vi att följa det som enligt 

Wibeck (2010, s. 108) kallas för analysnivåer och som kan delas upp i rådata, beskrivande analysen 

samt tolkning. Först valde vi att behandla rådatan, som är ljudupptagningar från fokusgruppen och 

videoinspelningar från workshopen, genom att transkribera dessa med transkriptionsnivå tre, vilket 

innebär att återge det huvudsakliga innehållet i det som sägs utan att vara ordagrann (Wibeck, 2010, 

s. 106). De citat som vi valt att använda i vår analys är dock transkriberade ordagrant. I de nästa två 

nivåerna, som är den beskrivande analysen och tolkning, använde vi oss av Braun och Clarkes 

(2006) tematiska analysmetod som innehåller mer detaljerade steg om hur en analys kan utföras för 

att underlätta processen och för att inte missa viktig information. En tematisk analysmetod går ut på 

att med utgångspunkt i datamaterialet, identifiera, analysera och hitta mönster och teman i den 

insamlade empirin (Braun & Clarkes, 2006, s. 6).  

 

Analysen började med att vi bekantade oss med det empiriska materialet vilket är steg ett i metoden, 

och på så sätt kunde vi få en överblick samt göra anteckningar över de intressanta aspekterna som 

skapade mönster i datamaterialet (Braun & Clarkes, 2006, s. 16). I steg två, som handlar om den 

initiala kodningen av datamaterialet, hittade vi med hjälp av anteckningarna på post-it-lapparna med 

de olika färgerna de aspekter som var mest relevanta för forskningsfrågan. Dessa kategoriseras efter 

olika färger för att försöka hitta tydliga mönster i datamaterialet (Braun & Clarkes, 2006, s. 19). I 

steg tre, identifierades några teman som var situation, anmälan, ansvar och normer. Datamaterialet 

sorterades därefter in i dessa fyra kategorier och teman (Braun & Clarkes, 2006, s. 20). Därefter 

granskades dessa teman i steg fyra, där vi skalade bort onödiga tematiker, döpte om kategorierna och 

blandade de som hörde ihop (Braun & Clarkes, 2006, s. 21). I fas fem, kunde tre slutgiltiga teman 

identifieras (jmf. Braun & Clarkes, 2006, s. 22), dessa beskrevs och namngavs till Sociala relationer 

av betydelse för bemötande av sexuella trakasserier , Normer och normaliserande av sexuella 

trakasserier  och Tekniska aspekter av betydelse för bemötande av sexuella trakasserier . Sista fasen, 
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som är fas sex, går ut på att sammanställa och motivera resultaten, vilket vi avslutningsvis gjorde i 

vår tematiska analys och resultatet av detta analysarbete presenteras i kapitel fem, under rubriken 

“Resultat och analys” (se Braun & Clarkes, 2006, s. 23). 

4.6. Metodkritik 

Alvehus (2013, s. 87) menar att i en fokusgrupp är processen och interaktionen mellan deltagarna 

viktig. I en undersökning som berör informanternas subjektiva åsikter, om ett känsligt ämne som 

sexuella trakasserier online är, bedömde vi att en fokusgruppsintervju skulle skapa en djupare 

förståelse av användarnas perspektiv än individuella intervjuer då deltagarna delvis får styra 

diskussionen själva. Alvehus (2013, s. 88) menar dock att med en fokusgrupp finns det en risk att 

deltagare med avvikande åsikter inte kommer till tals, ett problem är också att det är svårt att 

upptäcka detta. Med det i åtanke, innebär det att vi kan ha missat värdefulla insikter från 

informanterna som hade kunnat komma fram i individuella intervjuer.  

 

I sökandet efter deltagare till fokusgruppintervjun och workshopen, genomförde vi ett detaljerat 

förarbete. Vi vände oss till den kvinnoseparatistiska gruppen på Facebook “Heja Livet” (Heja Livet, 

2017). Förhoppningen var att få ihop en grupp med kvinnor som delar ett intresse att minska 

marginalisering av kvinnor och som har ett särskilt intresse i frågor som rör sexuella trakasserier i 

allmänhet och sexuella trakasserier på nätet i synnerhet. Vi förberedde en ordentlig grund för 

fokusgruppen så att vi kunde presentera en professionell förfrågan i sökandet efter deltagare. 

Gruppens administratör behöver dock godkänna inlägget och det visade sig att detta kan ta upp till 

flera veckor. Därför fick vi i slutändan gå via privata kontaktnät för att söka efter informanter till vår 

studie. Vi hade bra tillgång till vår målgrupp, kvinnor i åldrarna 20-30 år, och genom den nya 

urvalsstrategin fick vi tag i en homogen grupp informanter som rekommenderas av Wibeck (2010, s. 

63), då gemensamma erfarenheter och intressen kan göra deltagarna mer bekväma att dela med sig 

av dessa erfarenheter. De deltagare som ingår i vår studie utgör även en homogen grupp för att de 

har liknande socioekonomiska bakgrund. Däremot bör det reflekteras över att andra typer av grupper 

utesluts från urvalet trots att de kanske passar in i målgruppen. För att resultatet ska bli 

generaliserbart för målgruppen bör eventuellt flera fokusgrupper genomföras med olika typer av 

homogena grupper. I vår studie har vi dock valt att genomföra en fokusgruppsintervju och 

deltagande designworkshop för att verkligen kunna gå på djupet i diskussionen och få fördjupade 

insikter i ämnen och deltagarnas perspektiv.  
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar vi resultat från vår fokusgruppsintervju och deltagande designworkshop. 

Vi avser att presentera de resultat som är relevanta för analysen och som kan svara eller relatera till 

syftet med studien. I detta kapitel relaterar vi även resultaten till de vetenskapliga teorier som utgör 

vårt teoretiska ramverk och som vi har beskrivit i kapitlet tre. Teorierna används för att förstå vårt 

resultat i relation till tidigare studier och som ett stöd för att tolka och analysera vårt datamaterial.  

 

Kapitlet är uppdelat i olika underrubriker som är rubricerade utefter de teman som bildats efter 

analysmetoden och sorteringen av resultatet. Analysen presenteras och diskuteras med stöd av citat 

från fokusgrupp och den deltagande designworkshopen. De teman vi identifierat i analysen är som 

tidigare nämnts: Sociala relationer av betydelse för bemötande av sexuella trakasserier , Normer och 

normaliserande av sexuella trakasserier , och Tekniska aspekter av betydelse för bemötande av 

sexuella trakasserier . Först, presenterar vi vad som diskuterats i fokusgruppen, därefter 

sammanställs de lösningar som deltagare har genererat under workshopen, relaterat till samtalen 

under fokusgruppsintervjun.  

5.1. Social relationer av betydelse för bemötande av sexuella trakasserier 
Användares olika bakgrund, identitet samt erfarenheter kan påverka upplevelsen och värdeskapandet 

av tjänster som sociala medier, vilket Lundmark tar upp i sina studier kring empowerment i design 

(2016, s. 18). Detta bekräftas av deltagarna då det framkommer i fokusgruppsintervjun att 

mottagandet av sexuella trakasserier online kan påverkas av mottagarens relation till medieföretagen, 

lagen, könsroller, ålder eller status. Någonting som uppmärksammas i fokusgruppen är att sexuella 

trakasserier online ofta uppfattas olika beroende på vem som är förövaren. En av informanterna, 

Sulekha, upplever exempelvis att om en person har ett attraktivt utseende (baserat på en subjektiv, 

individuell bedömning) kan en kränkning uppfattas som mindre grov, eller inte uppfattas alls. Även 

informanten Rakel menar att personer som är attraktiva får mycket “gratis ” i relation till sexuella 

trakasserier. Om personen i fråga har någon form av hög social status, så kan det också påverka 

uppfattningar och motstånd mot trakasserier och kränkningar. Främst samtalade deltagarna om att 

mottagandet och bemötandet av sexuella trakasserier online påverkas av mottagarens relation till 

förövaren. Det vill säga, att uppmärksammandet, samt hanteringen av kränkande beteenden, 

påverkas beroende på om det är en okänd, bekant eller en närstående som utför det. Detta gäller inte 

bara den som utsätts för kränkningen utan även de som eventuellt är vittne till händelsen. Citaten 

nedan illustrerar denna diskussion.  
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“... är det liksom en kompis i kompisgänget är det ju svinsvårt, då skulle jag nog anmäla om 

jag typ blev våldtagen.”  

(Kajsa, 26 år)  

 

“Jag pallar inte förstöra den här stämningen, du är lite full, whatever typ.” 

(Rakel, 26 år) 

 

“Killkompisarna har nog väldigt mycket “varandras back”, ändå tror jag “men skärp dig 

du vet att han inte menar så”.” 

(Kajsa, 26 år) 

 

Både Rakel och Kajsa tar upp relationen till förövaren under fokusgruppsintervjun men på lite olika 

sätt. Rakel upplever att ingen vill förstöra den “goda stämningen” och Kajsa menar att det hade varit 

svårare att anmäla en vän eller bekant, då det kan förstöra den normaliserade “status quo” då 

förövare ofta blir “backade” och utsatta blir hämmade att våga tala (jmf. Bardzell & Bardzell, 2013, 

s. 3298). Precis som Hirdman (1988) nämner angående genuskontraktet så sätter män normen vilket 

betyder att det är en oskriven regel som är svår att bryta (Hirdman 1988, s. 51). Vi ser en koppling 

mellan denna diskussion och Vitaks (2017, s. 1239) uttalande om att kvinnor har blivit toleranta mot 

kränkningar online. Med en hög tolerans, kombinerat med en vilja att inte förstöra den “goda 

stämningen”, blir det problematiskt för kvinnor att våga säga ifrån vilket även synliggörs i 

informanternas utsagor. Deltagarna diskuterar vidare att män som upplever samma typer av 

kränkningar som kvinnor egentligen inte mottar dem på samma sätt och att det beror på mäns 

maktposition i samhället. Hirdman (1988, s. 51) nämner att män sätter normen, för att de besitter 

makt i samhället med grund i den könsstruktur som kallas patriarkatet. Deltagarna menar att det är 

skillnad när män utför kränkningar online, än när kvinnor gör det, på grund av att de resonerar som 

Hirdman, det vill säga att män sätter normen (Hirdman, 1988, s.51), vilket illustreras av citatet från 

Rakel nedan. 

 

“Som när män ibland säger “men jag har också blivit utsatt”, absolut, det kanske du har, 

men man skulle kanske inte definiera det som samma sak för att det utgör inte på riktigt ett 

hot för dig, kvinnan har inte den maktpositionen.”  

(Rakel, 26 år) 
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Vad informanten Rakel belyser här, är att män inte är utsatta för samma typ av hot som kvinnor då 

de besitter mer makt. Detta gör också att deltagarna upplever en viss oro när de anmäler sexuella 

trakasserier online till de olika företagen som till exempel Instagram och Facebook. När deltagarna 

blev tillfrågade om de visste vad som händer med en anmälan via företagen, nämnde några av 

deltagarna att det antagligen är män som sitter och hanterar hela processen, då de upplever att det är 

en mansdominerad bransch. Bardzell (2010) menar att människa-dator interaktion är en 

mansdominerad bransch och att kvinnors perspektiv ofta blir marginaliserade (Bardzell, 2010, s. 

1302). Resultatet från vår fokusgruppsintervju styrker detta argument då det visar att kvinnor faktiskt 

känner sig marginaliserade och inte litar på vem, eller hur, deras anmälningar hanteras. Deltagarnas 

uppfattning är också att det antagligen, generellt sett, inte är “medvetna feminister ” som sitter bakom 

skärmarna och att detta kan påverka hanteringen av deras anmälan.  

 

“Men det är vad jag tänker med Facebook också när man går in och anmäler, att så här; 

men det är ju bara dom som jobbar där och då blir det så här igen; vilka jobbar där, vilka 

sitter på dom här kontoren, bakom datorer hela dagarna, det är klart det är killar, säkert 

dom som sitter där är nog sådana där datasnubbar. Och de anställer ju säkert flera sådana. 

Alltså det sitter ju inte medvetna feministiska kvinnor.” 

(Rakel, 26 år) 

 

Det Rakel belyser här är problemet med uppfattningen om att de som arbetar med att ta emot 

anmälningar antagligen inte är ”medvetna feministiska kvinnor ”. Ordet “datasnubbar ” berättar mer 

för oss än att de bara generellt sett är män. Rakel nämner inte bara att det är “män” som antagligen 

tar emot deras anmälan utan även vad hon kallar för “datasnubbar ”. Det fanns en negativ klang i 

ordvalet och det indikerar att det är speciell typ av man som faller under begreppet. Det var tydligt 

att alla deltagare var överens om att denna typ av man, inte är den typ av person som de önskar ska 

hantera deras anmälan. Det är mycket möjligt att det inte är “datasnubbar ” som sitter med 

anmälningarna, men det är sådant fall inte användarna medvetna om. Deltagarna kom under 

workshopen fram till olika lösningar som skulle underlätta problematiken med sexuella trakasserier 

online när det kommer till vilken relation offret har till förövaren. De menade bland annat att en 

lösning skulle kunna vara att ha en chatt-moderator på större forum inom sociala nätverk, och att 

dennes roll skulle vara att rensa upp, det vill säga radera opassande kommentarer som handlar om 

sexuella trakasserier, och således kunna fungera som en motstrategi mot härskartekniker online (jmf. 

Nyberg & Wiberg, 2014, s. 92). En idé som gruppen också kom fram till var en kampanj på sociala 

medier som ämnar att etablera status för företag som aktivt arbetar mot sexuella trakasserier i deras 

forum och därmed avser bidra till att göra motstånd trendigt. Denna form av lösningar skulle kunna 
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fungera som motivation för företag att utbilda chatt-moderatorer eller liknande inom deras företag 

och organisationer. 

 

“... men också så här, att göra det coolt för företag att vilja ha en schysst miljö.”  

(Rakel, 26 år)  

 

Citatet ovan illustrerar den diskussion som fördes kring hur företagen skulle kunna bidra till att 

skapa en bättre miljö där motstånd till sexuella trakasserier online motverkades. Vidare tar 

deltagarna i designworkshopen fram en lösning som skulle kunna underlätta om den utsatta är bekant 

med förövaren. Deltagarna föreslår att det skulle kunna gå att förbjuda grova ord i chattar mellan 

vänner, alternativt tvärtom att användaren kan acceptera grova ord på förhand. Denna lösning 

bekräftar Vitaks (2017, s. 1241) förslag på anpassningsbar filtrering som en designlösning på 

problematiker kring sexuella trakasserier och kränkningar på nätet. Avsändaren skulle också kunna 

få ett meddelande vid användning av sådana ord där det står “Vill du verkligen skriva det?” enligt 

deltagarnas förslag och diskussioner.  

5.2. Normer och normaliserande av sexuella trakasserier 

I fokusgruppsintervjun uppmärksammades en problematik med normaliserande av beteenden i form 

av sexuella trakasserier online. På en linje där deltagarna själva fick sätta ut post-it-lappar på en 

skala som gick från “Sådant som går obemärkt förbi” till “Skulle anmäla direkt”, går det att utläsa 

vilka typer av beteenden som har blivit normaliserade (se Figur 4). Nedlåtande kommentarer, 

oönskade bilder, sexuella närmande via chatt, återkommande sexuella förslag samt objektifiering i 

samband med ett inlägg, är alla exempel på sådant som deltagarna anser går obemärkt förbi och 

därmed inte anmäls. Informanten Yohana, nämner att hon inte skulle anmäla en oönskad så kallad 

“dick pic” (ett foto på ett manligt könsorgan). Det stödjer Vitaks forskning om att kvinnor har blivit 

toleranta mot dessa beteenden på internet (Vitak et al., 2017, s. 1239). 
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Figur 4. Bilden visar en linje som representerar en skala där deltagarna har placerat olika typer av sexuella 

trakasserier online utifrån skalan “Sådant som går obemärkt förbi” till “Anmäla direkt” (ej färgkodat). 

 

Grövre handlingar diskuterades också i fokusgruppsintervjun, och exempel på saker som gruppen 

hade anmält direkt är; hot om sexuellt våld, spridning av personliga bilder, utpressning mot sex, 

video på utförande av brott samt om någon har lagt ut sexuella bilder på någon annan (se Figur 4). 

Hot om våld, är en av härskarteknikerna som kan användas i sociala medier enligt Nyberg och 

Wiberg (2014, s. 45) vilket syns i deltagarnas uppfattning av vad sexuella trakasserier är. 

Objektifiering som härskarteknik tas också upp i form av spridning av personliga bilder samt om 

någon lagt upp bilder av sexuell natur på någon annan (jmf. Nyberg & Wiberg, 2014, s. 45). 

Deltagarna menar även att det är tydligare att veta var gränsen går med grövre brott, men att det är 

svårare att veta med vad som benämns som mindre grova sexuella trakasserier online. De tre citaten 

nedan illustrera denna diskussion. 

 

“Det är också en sjukt svår balansgång, alltså speciellt när man gör det i en god ton, att det 

är såhär svårt att veta vart gränsen går.” 

 (Yohana, 26 år) 

 

“När det kommer till manligt och kvinnligt, eller det behöver inte va det men liksom sexuella 

umgänge, vart går gränsen, när vi pratar med varandra, det finns inga regler, men det är ju 

bara en social relation, vad tycker du om mig? vad tycker jag om dig?”  

(Molly, 26 år) 
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Fast sen tänker jag, om man tänker på lite mer grövre, då tror jag de flesta vet att det inte är 

okej, att “jag skickar en bild till dig på min snopp” till en tjej som uppenbarligen inte vill ha 

det, då tror jag folk vet. Sen tror jag sådana diskussionsforum är svårare att se “det där är 

inte lagligt” och så.” 

(Yohana, 26 år) 

 

Både Yohana och Molly tar upp aspekter av varför det är svårt att veta var gränsen går för sexuella 

trakasserier online. Molly belyser att det inte finns några tydliga regler i personliga sociala 

relationerna och Yohana menar att det är svårt att veta om det görs i “god ton”. Yohana upplever 

dock att vid grövre sexuella trakasserier online så vet folk egentligen vad som inte är okej. Detta 

uttalande bekräftar att en viss dominant social klass upprätthåller strukturer som bland annat normer 

i design genom att exkludera marginaliserade grupper, eftersom att informanterna fokuserar mer på 

vad som är lagligt och socialt accepterat än vad upplevs okej för dem själva (jmf. Bardzell & 

Bardzell, 2013, s. 3298; Lundmark, 2016).  

 

Vidare diskuterar deltagarna makt och strukturer i samhället. De tar upp att det finns maktstrukturer 

som gör att män kan bete sig på ett visst sätt och de upplever att det till största delen är män som 

utför sexuella trakasserier online. Vilket Hirdmans teori om genuskontraktet belyser i form av 

normbaserade förhållanden mellan könen (Hirdman, 1988, s. 49). Hirdman (1988, s. 51) menar att 

män är normen och att det separerar könen, där kvinnan blir underordnad. En av informanterna, 

Rakel, menar att alla män står i en maktposition och har övertag över alla kvinnor. Deltagarna 

diskuterar även att män inte alltid förstår denna hierarki eller är medvetna om den makt de besitter. 

Hierarkier är en form av makt enligt Engelstad (2006, s. 15) och att makt finns överallt i samhället 

och kan utövas mellan individer i sociala relationer, vilket deltagarna också diskuterar.  

 
“Jag tänker typ alla män for reals, sen kanske inte alla individuella män, men alla män i 

alla samhällsklasser, i alla positioner.” 

(Kajsa, 26 år) 

 

“Samhällets maktstrukturer speglar sig så himla mycket i sociala medier också.”  

(Rakel, 26 år) 
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“Men då är det också verkligen så här, underliggande. Jag tror inte alla känner att “åh jag 

har makt över dig” utan, det måste verkligen va någon som känner “ja men det är okej för 

mig att skicka det här.”  

(Sulekha, 26 år) 

 
Både informanterna Kajsa och Rakel, tar upp makt och strukturer och att dessa även appliceras på 

sociala medier och att de män som utför sexuella trakasserier kan vara män från alla typer av 

samhällsklasser. Sulekha belyser att alla män kanske inte är medvetna om den makten de besitter 

utan menar att de antar att deras beteenden är okej. Deltagarna diskuterar även vad det är som gör att 

män kan fortsätta med sitt beteende och de menar att det går att vara anonym och gömma sig på 

internet samt att tekniken gör det lätt att utföra dessa handlingar. Det stödjer Ribeiro Lopes och 

Vogels (2017) forskning om att “jägare och offer”-beteenden hos förövare förvärras eftersom att 

anonymitet på internet erbjuds till användarna i många sociala forum online. Informanterna Yohana 

och Molly diskuterar även varför förövarna inte är rädda för att bli uthängda. De menar att det kan 

bero på att kvinnor då själva behöver känna skam och skuld över situationen vilket kan ses som den 

form av härskarteknik som Nyberg och Wiberg (2014, s. 45) benämner som påförande av 

skuld/skam.  

 

“Är det inte undermedvetet nånstans att de fattar hur dumt det är det dom gör, att de inte 

kommer skicka det här vidare för det blir stelt för henne att hon har “min kuk i telefonen”.” 

(Molly, 26 år) 

 

I citatet ovan menar informanten Molly att hon upplever att det kan bli “stelt” för kvinnan om hon 

hänger ut förövaren. Samtidigt påvisar Vitak (2017, s. 1239) i sin forskning att uthängning är 

kvinnors enda effektiva alternativ till att bemöta beteenden från förövare. Detta kan tolkas som att 

det innebär att det enda verktyg som existerar som motstrategi för sexuella trakasserier online idag 

inte är tillräckligt, då inte alla känner sig bekväma med att hänga ut förövaren eftersom att den 

utsatta kan behöva känna skuld och skam. Deltagarna diskuterar också vilken påverkan #metoo har 

haft och hur denna form av hashtagaktivism (Booten, 2016) har stärkt dem i att våga anmäla sexuella 

trakasserier online, samt hur det skapat en möjlighet att använda #metoo som en motstrategi mot 

sexuella trakasserier online. Det visar på att Nyberg och Wibergs (2014, s. 91) motstrategier för 

härskartekniker stämmer överens med deltagarnas sätt att ta tillbaka makt genom att använda 

strategin att dela vidare genom användandet av hastaggen #metoo. Det som deltagarna diskuterar 

kan även tolkas som att de inte längre accepterar genuskontraktet som finns i samhället om att män 

bestämmer normen och därmed vad som är okej, genom att våga anmäla och säga ifrån med saker de 

tidigare anser har varit på gränsen eller bara accepterat (se Hirdman, 1988, s. 54). Det visar på en 
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form av empowerment som har uppnåtts med #metoo eftersom att de får ta tillbaka kontrollen över 

sitt eget liv och deras rättigheter (jmf. Lundmark, 2016; Perkins & Zimmerman 1995, s. 579). 

Citaten nedan illustrerar diskussionen om #metoo som fördes i fokusgruppssamtalen.  

 

“Jag skulle nog just nu känna mig, asså väldigt under hela #metoo, känna mig stärkt av det, 

och typ i ren lite så här “jävlar anamma”, efter det här, nu skulle jag nog säkert anmäla 

något som var lite på gränsen.” 

(Rakel, 26 år) 

 

“Det var det jag kände, med dom där post-it lapparna, för kanske ett halvår sen kanske jag 

hade satt dom någon annanstans.”  

(Sulekha, 26 år) 

 

“Men jag tror också att hela #metoo, asså det har jag tänkt ibland, att man skulle, om någon 

skulle börja hålla på på internet att man typ bara vill skriva typ så här; Hej, jag lägger upp 

dig på hashtagen #metoo!”  

 (Kajsa, 26 år) 

 

“Man nästan väntar på att någon ska göra det så man får ge igen efter alla åren man bara 

suttit och inte gjort någonting, för att man tänker; men vadå det här är ju så det är bara.”   

 (Molly, 26 år) 

 

Citaten visar på att deltagarna tar upp olika aspekter av hur #metoo har stärkt dem. Molly, Rakel och 

Sulekha upplever att det har stärkt dem att våga anmäla och inte acceptera det som tidigare 

upplevdes vara på gränsen. Kajsa lyfter #metoo som en motstrategi i form av att dela vidare (se 

Nyberg & Wiberg, 2014, s. 91). #metoo kan därför ses som en form av kritisk design då hashtagen 

bidrar till att väcka medvetenhet genom debatt och provocera fram ageranden (se Bardzell & 

Bardzell, 2013, s. 3298). Från designworkshopen framkom olika lösningar som kan kopplas ihop 

med normer och maktstrukturer, dessa fokuserade främst på motstrategier för sexuella trakasserier 

online för att bryta det normaliserade beteenden. Det föreslogs bland annat en “Inte okej knapp” som 

skulle kunna markera de kommentarer eller meddelanden som användare inte anser passande och 

direkt kunna tala om det för avsändaren, vilket är även det skulle kunna ses som en form av kritisk 

design eftersom att det väcker medvetenhet (se Bardzell & Bardzell, 2013, s. 3298). Det skulle även 

kunna fungera som en motstrategi för härskartekniker genom att ta sista ordet, eftersom att den som 

anmäler inte behöver ta en diskussion kring det utan snarare markera att det inte acceptabelt (jmf. 
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Nyberg & Wiberg, 2014, s. 91). Deltagarna ansåg även att workshops digitalt i form av 

“communities” (grupper av deltagare), där människor kan prata om sexuella trakasserier online samt 

stötta varandra borde finnas tillgängligt. Det visar på att möjligheten till empowerment eller 

egenmakt är en viktigt och väsentlig del för marginaliserade grupper, eftersom att det fokuserar på 

deltagande, omtanke och kritiska reflektioner (Perkins & Zimmerman, 1995, s. 579). 

5.3. Tekniska aspekter av betydelse för bemötande av sexuella trakasserier 

Som tidigare nämnts, samtalade deltagarna en hel del om de typer av sexuella trakasserier online 

som normaliserats i samhället i stort. De menade bland annat att väldigt få sexuella trakasserier 

online anmäls till polis eller till företagen, vilket grundas i flertalet anledningar. Det kan exempelvis 

bero på relationen till förövaren (som även nämnts under rubriken 5.1. “Sociala relationer av 

betydelse för bemötande av sexuella trakasserier”), att processen att anmäla uppfattas som alltför 

omständlig, samt att få litar på att förövaren kommer fällas eller ens åtalas efter en anmälan.  

 

“Jag har förstått det som, när jag pratat med andra, som har anmält och bara “men det här 

är bilder som jag inte tycker är okej”, eller nåt sånt där, att det inte får någon respons 

riktigt av företagen heller.” 

(Sulekha, 26 år) 

 

“Ingen blir fälld för det. Skulle jag säga. Därför att, visst att det finns bevis men det är så 

enkelt. Man tänker inte att det går att polisanmäla.” 

(Yohana, 26 år) 

 

Informanterna Sulekha och Yohana, menar enligt ovanstående citat alltså att den generella 

inställningen till anmälan inom både sociala medier och polisen upplevs som otillräcklig för många 

användare. Därför uttrycker deltagarna att det borde finnas en enklare teknisk designlösning som kan 

representera anmälningar specifikt mot kränkningar som idag är normaliserade. Nyberg och Wiberg 

(2014, s. 98) beskriver att deras förslag på strategier mot härskartekniker online egentligen handlar 

om att “ge igen”, det vill säga ta tillbaka makten från förövaren. Skulle mottagaren exempelvis 

radera en kommentar i ett kommentarsfält så kan förövaren eventuellt se detta, vilket i så fall skulle 

medvetandegöra den bemötande handlingen (Nyberg & Wiberg, 2014, s. 77). Att endast radera eller 

blockera en förövare i privata meddelanden däremot ger således inte någon direkt konsekvens för 

förövaren, då hen eventuellt inte är medveten om den bemötande handlingen. Om förövaren inte är 

medveten om bemötandet, kan det diskuteras om denna motstrategi verkligen tar tillbaka makten för 

den utsatta. Dessutom, som tidigare nämnts, menar deltagarna att många män inte verkar förstå deras 
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maktposition i samhället. Då bör en motstrategi eventuellt inkludera förövaren för att belysa 

situationen. Deltagarna menar alltså att det bör finnas en lösning som inte uppfattas lika allvarlig 

som en anmälan upplevs idag. På detta sätt kan offer för normaliserade sexuella trakasserier online 

få utrymme att ta tillbaka makten, utan att direkt behöva stå ut med stora konsekvenser som en 

anmälan i dagsläget kan ge; som exempelvis praktiska konsekvenser som omständlig hantering av 

anmälan, men också sociala konsekvenser som skam, skuld eller social utfrysning.  

 

“Det skulle va skönt om man kunde så här markera en konversation, eller jag vet inte om 

man kanske kan göra det”. “Det är inte svårare än ett knapptryck liksom, då lär ju folk 

missbruka det men när man sitter där och tittar liksom, är det här på gränsen?” 

(Molly, 26 år) 

 

“Det ska va lätt att göra [anmäla] det ska inte va så allvarligt, det ska inte vara så laddat. 

Man ska inte känna att, nu gör jag en stor grej av det.” 

(Sulekha, 26 år) 

 

“Fast sen tänker jag att det är olika beroende på vad det är för typ av sexuella trakasserier, 

asså om det är faktiskt riktiga brott, om man drar parallellen fysiska våldtäkter, där måste ju 

hela samhället öppna upp så att det ska bli lätt för den personen att anmäla, däremot så får 

det inte vara något som tas lätt på, en anmäla, för en våldtäkt.” 

(Yohana, 26 år) 

 

Deltagarna menar alltså att om de utsätts för sexuella trakasserier online som är normaliserade, vill 

de eventuellt inte nyttja samma åtgärd som vid grövre brott. De menar även att när en anmälan väl 

genomförs i dagsläget så upplevs den omständlig och att en anmälan tar onödigt lång tid. De 

förklarar att när en anmälan genomförs ska användaren få ett antal alternativ att “kryssa i”, dessa 

alternativ ska representera anledningen till anmälan. Informanten Sulekha, upplever att dessa 

alternativ inte är representativa då de flertalet gånger inte identifierat sin situation med företagets 

förslag. När en anmälan väl är genomförd så upplever deltagarna en känsla av bortglömdhet. De 

menar att de hade önskat en uppföljning på en anmälan. De typer av tjänster som företagen idag 

erbjuder användarna upplevs alltså enligt informanterna i vår fokusgrupp som bekräftande design 

eller affirmative design, då tekniken för en anmälan upprätthåller sociala normer (se Bardzell & 

Bardzell, 2013, s. 3297). Det spekulerades även i fokusgruppssamtalet kring att det eventuellt finns 

en baktanke bakom att anmälningsprocessen är så omständlig, nämligen att företagen inte har 

kapacitet nog att ta emot så många anmälningar och därför medvetet gör processen omständlig för 
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individuella användare. I fokusgruppsintervjun blir det tydligt att användarna, inte har tillit till att 

företagen tar deras anmälan på allvar, och att kvinnliga användare av sociala medier inte känner sig 

inkluderade att påverka innehållet i de tjänster som erbjuds. Det går att se att företagens relation till 

kvinnor som användare skulle gynnas av att företagen i större utsträckning använde sig av 

deltagande design och att inkludera kvinnor som användare i designprocesserna för att utveckla 

tjänsterna och för att minska marginalisering av kvinnor (Van der Velden & Mörtberg, 2014, s.4). 

Detta arbetssätt skulle kunna generera gränssnitt som välkomnar kvinnliga användare och får dem att 

känna sig sedda.  

 

“Där är det också att du har förutbestämda val [i en anmälningsprocess], ja men, det är inte 

så på Facebook att du får fritexta liksom, jag känner bara att jag inte riktigt passar in där.”  

(Sulekha, 26 år) 

 

“Det jag skulle behöva också när jag anmälde det, det är ju en sån här, vad säger man, ni 

vet när man gjort ett köp får man en sån här; hej typ, det här har du gjort.. Det, och sen att 

du kan följa det på något sätt och få återkoppling till det ganska snabbt. Anmäla och sen få 

reda på typ efter en vecka “hej vi har mottagit din anmälan”.”  

(Sulekha, 26 år) 

 

“Men är inte det medvetet då att de [företagen] inte pallar få så mycket anmälningar? Asså 

typ att de får mindre paperwork.” 

(Molly, 26 år) 

 

En av informanterna, Sulekha, förklarar att när hon ska anmäla en händelse på ett socialt medie, så 

får hon ett antal alternativ som representerar “anledning till anmälan”. Hon menar också att dessa 

alternativ inte är tillräckliga och inte representerar alla typer av trakasserier, vilket exkluderar 

många, samt upprätthåller trakasserier som är normaliserade. Dessutom tar Sulekha upp i citatet 

ovan att när hon väl genomfört en anmälan känt sig bortglömd och undrat om anmälan ens mottagits 

av någon då hon inte fått en bekräftelse på detta. Därför önskar hon gensvar från företagen som 

bekräftar att en anmälan mottagits. En annan informant, Molly, utvecklar Sulekhas tankar om att 

företagen eventuellt inte lägger ner speciellt mycket arbete på inkomna anmälningar. Eftersom vårt 

västerländska samhälle följer en patriarkal struktur ligger den sociala makten hos män (Hirdman, 

1988), vilket innebär att kvinnor indirekt begränsas (Bardzell, 2010, s. 1302). Detta bekräftas av 

deltagarna i vår studie då de redogör för en känsla av marginalisering och bortglömdhet i 

anmälningsprocessen på företagens forum i enlighet med ovanstående citat. En lösning som 
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genererades i workshopen var att företagen bör implementera återkommande återkoppling i sina 

gränssnitt som en möjlig lösning på problematiken som presenteras ovan.  

 

“Viktigt också under den här perioden att man visualiserar också stegen, var man är i 

rapportering, anmält, kanske att det man rapporterar är under granskning.” 

(Sulekha, 26 år) 

 

En av de härskartekniker på sociala medier som Nyberg och Wiberg (2014) presenterar kallas 

“undanhållande av information i sociala medier”. Som titeln avslöjar uppstår en obalans i makt när 

information undanhålls (Nyberg & Wiberg, 2014, s. 86). Få av deltagarna i fokusgruppsintervjun och 

designworkshopen menar att de vet vad som går att anmäla och få litar dessutom på att en anmälan 

kan hjälpa eller göra någon skillnad. På ett sätt kan detta tolkas som att företagen undanhåller 

information för användarna när de inte informerar om vad som är möjligt att anmäla. I 

designworkshopen kom deltagarna fram till en lösning på detta problem som innefattar att 

medieföretag kontinuerligt gör inlägg på sina forum, som exempelvis i deras egna “flöde”. Inläggen 

kan vara förslag på vad som är möjligt att anmäla samt hur detta skulle kunna ske. Genom denna 

lösning skulle företagen delvis visa ett engagemang i frågan, men även uppmuntra användare att i sin 

tur anmäla. Det är ett sätt för företagen att visa användarna att de ”står på offrets sida”.  

 

“Viktigt här också är att ha, i ett annat forum, eller nånstans i varje fall, exempel på vad 

som man kan anmäla, liksom, att det faktiskt är okej att, anmäla en person som säger det 

här, för att du är inte ensam om det.” 

(Sulekha, 26 år) 

 

Deltagarna i studien menar således att de önskar ett stöd från företagen som står bakom de sociala 

medietjänsterna. Att företagen bekräftar vad som är okej att anmäla och att de uppmuntrar 

anmälningar, så att offret inte ska känna sig bortglömt, obetydligt eller en belastning för företaget. 

Detta skulle kunna ses som ett exempel på vad Bardzell och Bardzell (2013) benämner som kritisk 

design, enligt aspekten att denna åtgärd skulle provocera användaren att agera (Bardzell & Bardzell, 

2013, s. 3298). 

 

Deltagarna menar även att företag som Facebook och Instagram har ett visst ansvar när det kommer 

till sexuella trakasserier i deras sociala medieplattformar. Delvis menar deltagarna att problematiken 

med internet är att det sträcker sig över landsgränserna, vilket gör att det inte bara en nationell fråga 

utan att företagen oavsett var de befinner sig får ett ansvar. Informanterna påpekade också att 
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exempelvis Instagram har tagit ställning i frågor som också relaterar till könsroller, bland annat 

genom att de raderar bilder på kvinnliga bröstvårtor. Detta är ett tydligt exempel på hur kvinnor 

känner sig marginaliserade och exkluderade i digitala tjänster (jmf. Bardzell 2010, s. 1303). 

Deltagarna i fokusgruppsintervjun och design workshopen upplever att företagen agerar skyndsamt 

om de lägger ut inlägg på sociala medier där deras bröstvårtor exponeras, men att det verkar det svårt 

att behandla inlägg innehållande sexuella trakasserier riktade mot kvinnor på samma sätt. 

 

“Vet inte om det var på nån ted talk eller på nyheterna eller nånting att det var så här, men 

just att man pratade om det i förhållande till så här olika länder och nationer och sen med 

så här internet, att man bara, det är som att vi har en värld här, här är jordgloben, och sen 

ligger internet här över, och det är ingen som har tagit kontroll över landsgränser, eller typ, 

asså nånting sånt, ingen som styr, ingen som kontrollerar, finns inga regler, finns inga 

lagar. Och det är bara, ja men Facebook får ju ta ansvar för det, och då är det bara de 

anställda som sitter och ska bedöma.”  

(Rakel, 26 år) 

 

“Men jag tänker lite på instagram. Där det har varit mycket om att de har tagit bort mycket 

bilder där det bara är typ nipples, bröst så [kvinnliga] och andra bilder, så kan man gå in 

på hashtags, där det bara är porrbilder, rena porrbilder, och då kan man ju se... okej så de 

har gått in och deleteat den där posten efter anmälningar, som inte alls är sexuell men det 

finns hashtags där det liksom finns hur mycket porrbilder som helst, så där tycker jag ändå 

företaget har en viss skyldighet eftersom de redan har tagit på sig det.” 

 (Yohana, 26 år) 

 

Båda citaten från Yohana och Rakel visar på att deltagarna menar att företagen indirekt har ett 

ansvar oavsett om de vill eller inte, vilket betyder att de bör vidta åtgärder och kan ses som skyldiga 

att göra detta. Företagen i fråga sitter på en social makt över användarna då en användares anmälan 

påverkas av företagens handlingar (Engelstad, 2006, s. 23). En strategi inom deltagande design är att 

utjämna maktförhållandet för att inkludera marginaliserade grupper (Lundmark, 2016; Van der 

Velden & Mörtberg, 2014). Genom att göra det skulle företagen dessutom gynnas, för att de 

representerar användarnas värdeskapande (Van der Velden & Mörtberg, 2014, s. 1). Däremot 

uttrycker deltagarna att de inte önskar att företagen lägger sig i så pass mycket att de får en insyn i 

användarnas privatliv. De menar att det hade varit önskvärt om företagen kunde ha en moderator 

eller tillämpat censur i situationer där det hade behövts, exempelvis om oönskade “dick pics ” 

skickats till en. Däremot menar deltagarna att ingen vill känna sig iakttagen. Informanterna Sulekha 
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och Molly nämner att de inte vill att företagen har full koll på allt användarinnehåll. Molly förklarar 

att en del “ dick pics ” faktiskt kan vara uppskattade.  

 

“Det är svårt att sätta det [dick pics] på företagen, att dom ska liksom, censurera. Om det 

inte finns nån sån grej, och jag menar ibland kanske man vill ha en dick pic, och om det då 

blir så att du inte kan skicka dick pics, ja okej, vad gör vi då då? Så man kan ju inte heller ta 

bort den friheten.” 

 (Molly, 26 år) 

 

För att lösa detta problem skulle företagen exempelvis kunna använda sig av deltagande design i 

deras designprocesser, och genom att istället för att agera själva ge användarna verktyg att agera 

(Van der Velden & Mörtberg, 2014, s. 1). Som tidigare nämnts skriver Nyberg och Wiberg (2014, s. 

98) om motstrategier till härskartekniker på sociala medier och menar att strategierna är metoder för 

att ge igen eller för att ta tillbaka makten. Deltagarna i fokusgruppsintervjun önskar att det fanns ett 

sätt att hantera normaliserade sexuella trakasserier som nödvändigtvis inte behöver innebära en 

anmälan. De önskar stöd från företagen, men vill samtidigt inte att företagen ska få för mycket insyn 

i användares privatliv. Under deltagande designworkshopen och specifikt övningen Brainwriting 

3-6-5 genererade deltagarna tillsammans en idé på lösning relaterad till denna problematik. Den 

möjliga motstrategi som Nyberg och Wiberg (2014, s. 92) beskriver gällande att radera eller 

blockera är applicerbar i fall där det handlar om kommentarsfält, då avsändaren kan vara medveten 

om handlingen mottagaren utför. I privata meddelanden kan dock inte avsändaren se om mottagaren 

har raderat eller blockerat något innehåll. För att avdramatisera en anmälan, men ändå 

medvetandegöra förövaren om att hen har betett sig illa, vill deltagarna etablera en teknisk funktion 

som innebär att “skicka tillbaka”. 

 

“... man ska kunna skicka tillbaka någonting som man inte vill ha. Asså då gör man inte en 

anmälan men det är heller inte kvar. Asså att man kan så här väldigt tydligt skicka tillbaka 

den; “Heej tack för att du”, men att man inte själv raderar det från sin What’s App eller 

vart det kan va och så ser man inte det, personen [förövaren] vet heller inte om det, men att 

man verkligen “Du fick tillbaka ditt meddelande för det var inte passande”.” 

(Rakel, 26 år) 

 

Här menar deltagaren Rakel att avsändaren helt enkelt skulle få en notis om att “Mottagaren har 

skickat tillbaka till meddelandet, då det uppfattades opassande”. Avsändaren får då veta att 

mottagaren inte uppskattade meddelandet, samt att det inte finns kvar i deras chatt. Detta skulle 
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kunna ge användaren ett verktyg, erbjudet av medieföretaget, som tar tillbaka makten från de som 

utövar härskartekniker (se Nyberg & Wiberg, 2014, s. 98). En annan idé deltagarna kom fram till, 

kan gå under samma kategori på lösning gällande att “skicka tillbaka” innehåll. Denna idé 

fokuserade på bilder snarare än kommentarer eller meddelanden. Deltagarna menade att när en bild 

skickas i ett privat meddelande så bör den som standard alltid vara censurerad. Tjänsten ska då ge 

användaren ett val att “avcensurera” bilden, för att kunna se den.  

 

“Att man förhindras att skicka bilder om inte mottagaren accepterar. Så spinner det vidare 

på att bilden kanske är censurerad, innan man accepterar. Så man kanske ser “Ja men det 

här är förmodligen en dick pic”, så behöver jag inte ens öppna för då slipper jag se det.”  

(Yohana, 26 år) 

 

En nakenbild, dick pic eller liknande skulle eventuellt kunna urskiljas genom censureringen, men 

mottagaren slipper se oönskade detaljer mot sin vilja. Detta system, eller denna tjänst, skulle kunna 

”ta makten tillbaka” från förövaren i ett tidigt stadie, då förövaren är medveten om att bilden är 

censurerad fram tills att mottagaren har accepterat denna. På ett sätt kan denna lösning ses som en 

möjlig strategi relaterad till motstrategin passivitet mot härskartekniker på sociala medier (se Nyberg 

& Wiberg, 2014, s. 91). Å andra sidan kan denna tekniska designlösning eliminera nödvändigt 

agerande från användaren helt och hållet, då makten aldrig varit tillgänglig för förövaren. Då kan 

förövaren vara medveten om att hens bild aldrig ens visats. Det ska även vara möjligt för användaren 

att alltid acceptera bilder från somliga personer, såsom vänner. 
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6. Diskussion och slutsats 

Syftet med studien var att undersöka användarens olika möjligheter till motstrategier för sexuella 

trakasserier online, med särskilt fokus på teknik- och designaspekter. Tekniken var central i 

diskussionen men de sociala aspekterna som tekniken erbjuder påverkar möjligheterna till 

motståndsstrategier på ett väldigt tydligt sätt.  

 

Deltagarna i vår studie upplever att de tekniska designlösningar som finns idag inte stödjer 

användarna tillräckligt för att bemöta sexuella trakasserier online. Bardzell och Bardzell (2013, s. 

3297) diskuterar bekräftande (affirmative på engelska) design som en form av design som 

upprätthåller normativa förhållanden i samhället. Vi har i vår studie uppmärksammat att i princip all 

teknisk design idag, är bekräftande av den könsnormativa struktur som bidrar till möjligheterna för 

sexuella trakasserier online. Delvis har vi genom vår analys synliggjort att deltagarna upplever att 

det ofta råder brist på information från företagen om vad en användare har möjlighet att anmäla. 

Bristen på information bidrar till att kvinnor inte vågar lita på sin känsla med att anmäla en 

kränkning, eller att de har tillit till att företaget står på offrets sida. När en anmälan väl genomförs så 

upplevs den enligt deltagarna i vår studie som omständlig, svår och inte anpassad för många 

situationer relaterade till sexuella trakasserier online, vilket får kvinnor att känna sig exkluderade 

och utan företagens stöd. Något annat som får deltagarna att känna sig exkluderade är deras 

förväntan på företagens mottagande av anmälan, deltagarna informerade oss om att de tror att det 

mestadels är män som tar emot deras anmälan.  

 

Deltagarna i fokusgruppsintervjun upplever att #metoo har stärkt dem att våga anmäla och eventuellt 

kunna hänga ut förövare, samt att #metoo uppmärksammat ett normaliserande av sexuella 

trakasserier online. Hashtags, i form av hashtagaktivism, är därför en viktig funktion för sociala 

medier då denna funktion kan fungera som en motstrategi mot sexuella trakasserier online i form av 

att dela information vidare (jmf. Nyberg & Wiberg, 2014, s. 91), men även som ett verktyg att väcka 

medvetenhet genom debatt och att provocera fram ageranden (Bardzell & Bardzell, 2013, s. 3298). 

Däremot är det inte alla utsatta som är bekväma med att hänga ut sina förövare då den utsatta kan 

känna skuld och skam själv som bidrar till att detta blir ett väldigt komplext agerande.  

 

Det har uppmärksammats i vår studie att mottagandet och hanteringen av sexuella trakasserier online 

påverkas av sociala normer. Ribeiro Lopes och Vogels (2017) menar att det kan urskiljas ett 

jägare-och-offer-beteende mellan män och kvinnor, och att detta beteende hos män kan förvärras 

online då det finns möjligheter att vara anonym. Deltagarna upplever att mycket av de trakasserier 

39 (53) 



som sker online möjliggörs av samma anledning. Vitak (2017, s. 1239) föreslår i sin forskning att 

“uthängning” som strategi mot sexuella trakasserier online egentligen är kvinnors enda alternativ. 

Vår fokusgruppsintervju resulterar dock i insikter om att kvinnor sällan vågar hänga ut sina förövare, 

vilket kan bero på rädsla för skam eller ovilja att förstöra den “goda stämningen” och “status quo” 

som råder i det sociala mediet.  

 

Hirdman (1988, s. 51) diskuterar de strukturella könsroller som finns i samhället och hur det 

påverkar sociala relationer. Bardzell och Bardzell (2013, s. 3298) nämner också att oavsett vilken 

dominanta sociala klass, så upprätthåller den dominanta klassen så kallad “status quo” samt 

normativa ideal. I vår studie och utifrån deltagarnas diskussioner vid fokusgruppsintervjun och 

designworkshopen framgår det tydligt att den dominanta sociala klassen är män, vilket deltagarna 

kontinuerligt relaterar och förhåller sig till i sina utsagor. Hirdman (1988, s. 51) visar i sina studier 

även hur kvinnor idag ofta är marginaliserade och exkluderade från normen i samhället. Bardzell 

(2010) fokuserar på forskning inom området HCI, och menar att domänen som beforskas inom 

området är skapad av och för män, och därför exkluderar kvinnor (Bardzell, 2010, s. 1303). 

Datamaterialet från fokusguppsintervjun bekräftar att dessa teorier stämmer, då samtliga deltagare 

upplever ett strukturellt förtryck på sociala medier. Fokusgruppsintervjun visade att många av de 

exempel på sexuella trakasserier online som deltagarna tog upp, idag är normaliserade och inte 

uppmärksammas i någon större utsträckning. Kvinnor har som Vitak (2017, s. 1239) nämner blivit 

toleranta till den här formen av innehåll på nätet. Framförallt visar det sig att majoriteten av de 

sexuella trakasserier som sker online eventuellt inte anmäls. Vi har även uppmärksammat under 

fokusgruppsintervjun att utsatta kvinnor upplever kränkningar av sexuell karaktär konstant i 

vardagen, men att åtgärder mot dessa sällan sker på grund av att makthavare så som exempelvis 

medieföretag eller män generellt, upprätthåller normativa könsroller 

 

Ett av de mest påtagliga resultaten från vår studie är insikten om hur sociala relationer påverkar 

mottagande av samt strategier mot sexuella trakasserier online. Beroende på om offret är bekant med 

förövaren eller inte, kan sexuella trakasserier och kränkningar uppfattas som att de är av mindre 

betydelse, alternativt inte uppfattas alls. Detsamma gäller enligt deltagarna om förövaren enligt 

offret har ett attraktivt utseende eller inte. Detta är tydliga exempel på hur olika maktpositioner och 

social status kan påverka handlingar (Engelstad, 2006, s. 23; Lundmark, 2016). Vi har genom vår 

undersökning uppmärksammat att väldigt få vetenskapliga studier tar upp aspekter kring relationen 

mellan mottagare och förövare som deltagarna i fokusgruppsintervjun och designworkshopen tar 

upp. Med utgångspunkt i det resultat som vi presenterar i vår studie anser vi att för att möjliggöra 
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lösningar på sexuella trakasserier online som är normaliserade, så bör det tas hänsyn till hur sexuella 

trakasserier sker och kan hanteras mellan två personer som känner varandra.  

 

Vår studie visar att företagen kan bidra med tekniska designlösningar som förser användarna med 

verktyg som kan hjälp dem att själva ta kontrollen och sätta egna gränser, eftersom att de verktyg 

som finns idag inte upplevs tillräckliga. Fokusgruppsintervjuer är en diskussion kring ett ämne och 

respondenterna kan själva vara med och styra vägen för samtalet (Alvehus, 2013, s. 87). Eftersom 

deltagarna i denna studie fick vara med och bestämma fokus för samtalen så har även resultaten 

formats efter detta. Idégenereringen för tekniska designlösningar har främst fokuserat på sexuella 

trakasserier online som är normaliserade. När det kommer till grövre brott online menade deltagarna 

att en del av deras idéer inte var applicerbara. 

 

Det som har uppdagats i vår studie genom att vi har utgått ifrån ett feministiskt perspektiv är vad 

Bardzell (2010, s. 1308) kallar bekräftande design som upprätthåller normer även finns i sociala 

medier. Kritiska designlösningar kan tas fram som kan väcka medvetenhet och debatt, belysa 

antaganden samt provocera fram ageranden (Bardzell & Bardzell, 2013, s. 3298). Företagen kan 

omdefiniera nuvarande “status quo” genom att implementera nya tekniska designlösningar i 

gränssnitt som har skapats genom deltagande design med marginaliserade grupper, som exempelvis 

kvinnor (se Bardzell & Bardzell, 2013, s. 3298). Med dessa tekniska designlösningar kan kvinnor 

bryta det nuvarande genuskontraktet, där män är normen (Hirdman, 1988, s. 54). På så sätt kan de 

bestämma vad som är ett okej beteende och själva ta tillbaka makten. De designlösningar som 

framkommit med hjälp av deltagarna i vår genomförda deltagande designworkshop, och som vi 

föreslår skulle kunna implementeras i gränssnitten för sociala medier är följande:  

 

Återkoppling av anmälan, innebär att företagen bör återkoppla om vad som händer med användarnas 

anmälan och visuellt visa vilket steg i processen som anmälan är. Denna lösning bekräftar även 

Vitaks (2017, s. 1241) förslag om att återkoppling och snabb reaktion från företagen är viktig för 

användarna. På så sätt behöver användare inte känna sig bortglömda av företagen, samt att företagen 

även skulle kunna visa vilka det är som tar emot anmälan så att användare kan känna sig mer 

bekväma med att genomföra en anmälan. 

 

Av-censurering, innebär en lösning där användarna själva kan bestämma vilket innehåll de får 

skickat till sig, om det till exempel är en bild som skickas ska denna vara censurerad tills att 

mottagaren godkänner bilden och att se den avcensurerad. Genom denna lösning behöver 

användarna inte se bilder som de upplever som stötande och det blir en form av passivitet som 
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motstrategi då förövaren ser att bilden inte öppnats (jmf. Nyberg & Wiberg, 2014, s. 91). Även detta 

är en variant av Vitaks (2017, s. 1241) designlösning om anpassningsbar filtrering för användaren. 

Användaren får själv välja om de vill ha vissa bilder eller meddelanden utan att företagen lägger sig 

i, vilket innebär att användaren har kvar det fria valet.  

 

Chatt-moderator, innebär att ha en moderator på större forum inom sociala medier som skulle kunna 

underlätta för användarna, då dennes roll skulle kunna vara att radera opassande kommentarer som 

kan klassas och kategoriseras som sexuella trakasserier eller kränkningar. Detta kan fungera som en 

motstrategi mot härskartekniker online i form av att rensa upp (se Nyberg & Wiberg, 2014, s. 92).  

 

Exempel på sexuella trakasserier, är en lösning som innebär att företagen genom specifika inlägg i 

sina forum och flöden på sociala medier publicerar exempel på vad som går att anmäla och hur 

användaren anmäler sexuella trakasserier online. Genom denna lösning skulle företagen kunna visa 

att det stöttar de utsatta och att de står på deras sida genom att uppmuntra användarna till att anmäla 

olämpliga beteenden. Denna lösning skulle även kunna underlätta för användarna att förstå vilka 

handlingar som inte är okej, samt förtydliga vad som är bristande i form av policys som redan 

existerar och som inte anses tillräckligt tydliga (se Pater et al., 2016, s. 373).  

 

Inte okej-knapp, skulle kunna innebära en möjlighet att markera de kommentarer eller meddelanden 

som mottagaren inte anser passande och direkt kunna tala om det för avsändaren. Mottagaren skulle 

då kunna ta sista ordet i enlighet med en motstrategi för härskartekniker, eftersom att den som 

använder knappen inte behöver ta en diskussion utan enbart genomföra ett klick (jmf. Nyberg & 

Wiberg, 2014, s. 91). Funktionen med en inte okej-knapp, skulle kunna uppmärksamma och väcka 

medvetenhet kring de normaliserade sexuella trakasserier som idag ofta går användare obemärkt 

förbi, och därmed vara en kritisk designlösning eftersom att den väcker medvetenhet hos användarna 

(se Bardzell & Bardzell, 2013, s. 3298). 

 

“Vill du verkligen skriva det här”, är en teknisk designlösning som avsändaren skulle kunna få i 

privata meddelanden om det upptäcks grova ord i texten som användaren ska skicka. Denna lösning 

skulle kunna påminna och uppmärksamma användare om att det som skrivs kan upplevas stötande, 

användaren skulle ändå kunna skicka meddelandet men efter någon form av eftertanke. Denna 

funktion skulle kunna erbjudas från företagen bland annat som stöd när offer är bekant eller vän med 

förövaren.  
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Skicka tillbaka, är en annan teknisk designlösning som skulle kunna innebära att avsändaren får en 

notis om att “Mottagaren har skickat tillbaka till meddelandet, då det uppfattades opassande”. 

Avsändaren får då veta att mottagaren inte uppskattade meddelandet och att det inte finns kvar i 

deras chatt. Detta skulle kunna fungera som en ny form av motstrategi för härskartekniker på sociala 

medier genom att ge användaren verktyg som tar tillbaka makten från de som utövar härskartekniker 

(jmf. Nyberg & Wiberg, 2014, s. 98). Det skulle hjälpa den utsatta att inte själv behöva formulera ett 

meddelande med egna ord och interagera med förövaren då detta kan upplevas som jobbigt. 

Lösningen ger dock den utsatta möjlighet att säga ifrån och göra motstånd mot innehållet. Istället för 

att företaget agerar själva, och eventuellt får mycket insyn i användarnas privatliv, så ger företagen 

användarna verktyg att själva agera.  

 

Sociala medier kampanj, innebär en kampanj på sociala medier som ämnar att etablera status för 

företag som aktivt arbetar mot sexuella trakasserier i deras forum, samt att göra det trendigt. Denna 

form av kampanj skulle kunna fungera som motivation för företag att implementera designlösningar 

som kan fungera som motstrategier mot sexuella trakasserier online.  

 

De åtta tekniska designlösningar som föreslås med hjälp av den deltagande designambitionen i denna 

studie, skulle kunna implementeras i gränssnitt för sociala medier för att dels hjälpa användarna med 

verktyg för att själva kunna sätta gränser och göra motstånd, dels bidra till att företag aktivt kan 

arbeta för att hämma beteenden så att färre behöver bli utsatta. De åtta lösningar som vi presenterar 

här är de som framkom från analysen av datamaterial från designworkshopen och 

fokusgruppsintervjun, men det kan även finnas andra relevanta möjliga designlösningar på 

problematiker kring sexuella trakasserier online. Olika aktörer i samhället skulle kunna gemensamt 

jobba emot detta problem från flera håll. De tekniska designlösningar som föreslås är inte med syfte 

att förminska de utsattas upplevelser, ersätta polisiära åtgärder eller trivialisera det stora 

samhällsproblem som finns, utan snarare något som skulle kunna implementeras som en lösning i de 

gränssnitt som redan existerar för sociala medier. 

6.1. Framtida forskning 

Vår studie bidrar med en ökad förståelse för användarens värdeskapande av sociala medietjänster, 

vilka faktorer som har betydelse för bemötande av sexuella trakasserier online, samt vilka funktioner 

som kan implementeras i redan existerande gränssnitt. Denna studie har kommit fram till dessa 

insikter genom att arbeta utifrån att möjliggöra egenmakt (empowerment på engelska) genom 

deltagande design. Eftersom studien vi genomfört innefattar ett eventuellt känsligt ämne har vi valt 

deltagare som innehar liknande socioekonomisk bakgrund för att göra miljön trygg (se Wibeck, 
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2010, s. 31). Studien är genomförd med endast en fokusgrupp och därför är det viktigt att i framtida 

forskning inkludera ett större urval av människor i deltagande design. Det kan vara nyttigt för att 

förstå vilka värden andra användare skapar ur sociala medietjänster och deras gränssnitt. Det kan 

också bidra till en ökad förståelse för problemet och utveckla diskussionen kring hur sexuella 

trakasserier online kan minska eller motarbetas. Informanterna i denna studie tar även upp digitala 

workshops och communities där utsatta kan dela med sig av erfarenheter och stötta varandra som 

möjliga designlösning på detta problem, vilket visar på att marginaliserade grupper anser att 

möjligheter till egenmakt och deltagande i design är en viktig beståndsdel för att lösa problem 

gällande sexuella trakasserier online (jmf. Lundmark, 2016). Därmed anser vi även att framtida 

forskning och utveckling av sociala mediers gränssnitt av företag, bör inkludera fler användare 

genom deltagande design. Framför allt marginaliserade grupper, såsom kvinnor, som oftast är 

exkluderade från utvecklingen av de tjänster där trakasserierna sker. Denna form av aktivt agerande 

för att inkludera användare är viktig för att bidra till att användare inte behöver känna sig begränsade 

i den digitala miljön, som är en stor del av människors vardag och sociala nätverk idag. 
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8. Bilagor  

8.1. Bilaga 1: Manus till fokusgruppsintervju 
 

Dokumentation: 

Ljudupptagning x 3 och 1 filmkamera, som sedan transkriberas. 

Annat: 

Dela ut deltagar-lappar, post-its, papper och penna till alla deltagare. 

 

Inledande presentation för deltagare: 

För er som inte vet vad en fokusgrupp är tänkte vi lite kort presentera dagens plan. En fokusgrupp är 

en diskussion som förs semi-strukturerat i grupp. Det kan handla om ett specifikt ämne eller en 

produkt/tjänst. Vi studerar på en C-kurs och skriver för tillfället vår kandidatuppsats som ämnar att 

ta reda på hur tekniken kan hjälpa istället för att stjälpa den nuvarande situationen kring sexuella 

trakasserier online. Vi kommer att börja med en diskussion på 30-50 minuter, sen är det 10 minuters 

rast och efter det gör vi en workshop tillsammans på 30-50 minuter.  

 

Vi vill även påpeka att ni kommer att vara anonyma i uppsatsen och att vi kommer att använda 

figurerade namn. Ljudupptagning, filmning och bilder är till för vårt eget minne så att vi kan 

analysera materialet i efterhand. Fråga deltagarna om det är okej att ta ljud, bilder och filma. 

Vi är även medvetna om att det är ett känsligt ämne så om någon vill avbryta eller ta en paus är det 

helt okej.  

 

Att göra i teatersalen: 

Vi tänkte inleda med att alla ska få presentera sig själva lite, så vi har lite koll på varandra.  

Säg gärna vad ni heter, vad ni gör/är och er favoritmat. 

Leka leken med bollen!  

 

Presentation av ämnet: 

Som ni vet, så är tanken att vi ska prata lite om sexuella trakasserier online. Vi har ett antal frågor 

förberedda som vi är intresserade av att höra era tankar om. Om det är så att någon här har blivit 

utsatt för sexuella trakasserier så vill vi att ni ska veta att det absolut inte är något ni behöver dela 

med er av, men det är väldigt välkommet i detta forum om ni vill. Vi kommer att diskutera den 
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största problematiken inom ämnet, hur, var, varför, och vi kommer försöka komma fram till 

eventuella lösningar.  

 

I del 1, där vi för en diskussion, kommer vi att fokusera på att samtala om problemen vi står inför. 

Vilka är problemen, vart hittar vi dom. I del 2 som är en workshop, kommer vi att försöka generera 

idéer på eventuella lösningar.  

 

Del 1 - Diskussion  

Generella - bena ut, vad är ST, hur sker det oftast? 

1. Vad är sexuella trakasserier online?  

Låt alla skriva ner exempel på post-its (en idé / post-it). Låt alla presentera vad de skrivit. (FOTA) 

2. Hur tror ni att sexuella trakasserier oftast sker online? 

3. Vem tror ni utför sexuella trakasserier online?  (Kön? Ålder? Klass? Osv) 

4. Varför tror ni att sexuella trakasserier sker så ofta på nätet? Varför gör folk detta? 

5. Vad är det som gör det möjligt? 

6. För att förstå lösningar på ett problem så bör vi definiera problemet sig. Vad tror ni detta 

problem grundar sig i, om vi tänker på tekniken i sig? (På Facebook/Instagram?) 

7. Bör människor få ha möjligheten att föra sig anonymt? (Varför? Varför inte?) 

8. Vad är sånt som passerar obemärkt förbi? Vad skulle du direkt anmäla? 

 

Gör en visuell grad-av-allvarlighets-linje från “gå obemärkt förbi” till “anmäla utan tvekan”. Låt 

deltagarna placera ut de exempel på sexuella trakasserier som de skrev i början av diskussionen på 

“linjen”. Kan lägga till flera om de vill. (FOTA)  

 

Stimulusmaterial: 

Placera ut stimulusmaterialet på bordet. Låt dem diskutera och reflektera, för att sedan fortsätta 

diskussionen. 

 

Mottagaren av trakasserier 

1. Vet ni hur man anmäler sexuella trakasserier online? (Polis, Medieföretag) 

2. Vet ni vad som går att anmäla? 

3. Vad tror ni händer med anmälan?  

4. (Vad är viktigt för att du ska känna dig trygg online om du har genomfört en anmälan till 

företaget eller polisen?) 
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Övriga kommentarer eller funderingar? 

 

RAST 10 min  

 

Del 2 - Workshop  

- Förklara att vi ska göra metoder, det vill säga, övningar där man skapar idéer med hjälpa 

av ex post-its.  

- Viktigt att informera om är inställningen vi har under en workshop. Inga idéer är dåliga, vi 

kritiserar inte utan bara utvecklar varandras idéer.  

- Skriv upp problemen som är formulerade under del 1, tydligt på en whiteboard.  

 

1. Metod  - Brainwriting 3-6-5 

Ge alla samma färg på lappar samt samma färg på pennor, för att deltagarna ska ha möjligheten att 

generera idéer anonymt. Ifall de känner sig pressade att prestera.  

Inte prata under tiden. Ni skriver 1 idé på varje post-it (tre idéer) efter 5 minuter byter ni lappar med 

varandra och sätter lappen på ryggen för att ni inte ska veta vem som gett den till dig.  

 

2. Metod - Extreme Characters  

Vi ger en ingång, skriv ner rubriken snabbt, som är en extrem karaktär. Förklara att de ska tänka 

“Vad hade X gjort åt denna situation?!”. Kan generera många idéer under kort tid. Öppnar upp 

med “omöjliga idéer” och andra perspektiv. 

Vi kommer säga en fiktionell karaktär, ni skriver snabbt ner idéer på “Vad hade X gjort åt denna 

situation?!” på en post-it och sätter på tavlan bredvid karaktärens namn.  

 

3. Metod - Post-it Voting 

Bra avslutning om det finns många idéer, för att se vilka deltagarna anser vara viktigast. 

Alla deltagare får placera ut 3 pluppar på vardera metod för de idéer som ni anser vara viktigast.  
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8.2. Bilaga 2: Stimulusmaterial  

 

 
Stimulusmaterial 1 - Statistik från Brottsförebyggande Rådet & Amnesty International. 
 
 
 

  
 
Stimulusmaterial 2 - Illustration på #metoo. 
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Stimulusmaterial 3 - Instagraminlägg av en instagramprofil, ett exempel på uthängning av förövare. 
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Stimulusmaterial 4 - Exempel på ett Instagramkonto som har publicerat kränkande bilder/inlägg om andra.  
 

 

 
Stimulusmaterial 5 - Kommentar från användare av Twitter. 
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Stimulusmaterial 6 - Kommentar från användare av Twitter. 
 
 
 

  
Stimulusmaterial 7 - Bild på återkoppling från Facebook vid anmälan.  
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