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”DET KANSKE INTE BARA VAR ATT VIFTA BORT DET” HUR ATTITYDER 

GENTEMOT SEXUELLA ÖVERGREPP UPPLEVS HA FÖRÄNDRATS EFTER 

METOO-UPPROPET. 

Disa Lidbrink Landberg 

Sammanfattning 

   

  Tidigare studier har visat att det finns köns- och generationsskillnader 

gällande attityder till sexuella övergrepp. De har också visat att flera 

andra faktorer påverkar, bland annat viljan att se världen som rättvis 

och våldtäktsmyter. Syftet med den här studien var att undersöka hur 

attityder gentemot sexuella övergrepp upplevs ha förändrats efter 

#metoo. Frågeställningen är: Upplevs attityder gentemot sexuella 

övergrepp ha förändrats efter metoo, och i så fall hur? Sexuella 

övergrepp är ett utbrett problem som tidigare varit tabu att prata om och 

det är därför intressant att se om uppropet har gjort en skillnad. Ämnet 

ansågs särskilt intressant eftersom det är viktigt att veta hur uppropet 

har fått för reaktioner för att kunna lägga upp fortsatt arbete med att 

upplysa om sexuella övergrepp. Eftersom ämnet tidigare är outforskat 

är studien explorativ. En kvalitativ studie med 11 semistrukturerade 

intervjuer har genomförts och intervjusvaren har sedan analyserats med 

hjälp av tematisk analys. Deltagarna bestod av fem män, fem kvinnor 

och en icke-binär person och var mellan 20 och 70 år. Fyra teman 

framkom, ökad kunskap och förståelse, distansering, förflyttande av 

skam och omdefiniering av tidigare upplevelser. Resultatet visade att 

det finns en större medvetenhet hos deltagarna om sexuella övergrepp 

och att deras syn på problemet har förändrats. Åsikterna hos deltagarna 

var polariserade och det fanns köns- och generationsskillnader. En 

svaghet för studien var att den endast bygger på de 11 deltagarnas egna 

teorier om sina egna och andras attitydförändringar. För framtida 

studier föreslås att göra en kvantitativ undersökning för att se om 

resultaten från denna studie går att generalisera.  

                   Nyckelord: Metoo, sexuella övergrepp, attityder, attitydförändring 

 

Sexuella övergrepp är ett utbrett problem som tidigare varit tabu att prata om. Under 2017 

anmäldes 22 000 sexualbrott i Sverige, men det antas finnas ett stort mörkertal. De flesta 

anmälda sexualbrott utförs av män mot kvinnor (BRÅ, 2018). Att utsättas för sexuella 

övergrepp kan leda till långvariga skador, både fysiskt och psykiskt.  Sexuellt våld kan bidra 

till att upprätthålla bristande jämställdhet mellan könen då rädsla för att utsättas kan hindra 

framförallt kvinnor från att röra sig fritt i samhället. Det finns många felaktiga föreställningar 

om sexuella övergrepp och hur offer och förövare bör uppträda. Det har lett till att stor vikt har 

lagts vid offrets beteende vid rättegångar vilket har bidragit till att det är svårt att få en fällande 

dom (Uppsala universitet, 2018). Metoo-uppropet som kom 2017 hade som syfte att 

uppmärksamma problemet med sexuella övergrepp (Nationalencyklopedin, 2018).  

Attityder och attitydförändring 
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Det finns många olika definitioner av attityder. Eagly och Chaiken (1993, refererad i Eagly & 

Chaiken, 2007) argumenterar för en bred definition av attityder. De definierar attityder som en 

psykologisk tendens som uttrycks genom att utvärdera någonting med någon grad av gillande 

eller ogillande. Det innebär att utvärderingen kan vara både omedveten eller medveten och 

bestå av tankar, känslor och beteenden. Det är den definitionen den här uppsatsen kommer utgå 

från. De anser också att attitydförändring kan vara en djupgående process eller en temporär 

ytlig förändring.  

 

Enligt en teori av Gawronski och Bodenhausen (2006) består attityder av en implicit och 

explicit del, alltså en medveten och en omedveten del. Det innebär att en person kan ändra 

attityd både medvetet och omedvetet och att attitydförändring drivs av två olika processer. 

Denna teori har stöd av Implicit Association Test (IAT) som syftar till att mäta attityder som 

individer inte antas uttrycka medvetet på grund av social önskvärdhet. Testet har bland annat 

använts för att mäta fördomar (Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998). När en person ändrar 

attityd finns det ett antagande om att den gamla attityden försvinner. En artikel av Wilson, 

Lindsey och Schooler (2000) föreslår att gamla attityder finns kvar under de nya när det sker 

en förändring. De anser att attityder består av en implicit och en explicit del och att den gamla 

attityden finns kvar implicit vid en attitydförändring. Det innebär att det kan vara svårt att ändra 

attityd, särskilt djupt inrotade attityder, till exempel rasism.  

 

Socialt inflytande kan påverka attitydförändring. Attitydförändringen sker när individen vill 

behålla en positiv självbild, behålla goda relationer eller att hen ser frågan i ett nytt ljus när hen 

får ny information (Wood, 2000). I en artikel av Visser och Mirabile (2004) framförs social 

kontext som en viktig del av styrkan i en persons attityder. De personer vars omgivning har 

liknande attityder som dem själva har också starkare attityder och det är svårare att få dem att 

ändra attityd. De personer som däremot utsätt för många olika attityder är mer mottagliga för 

övertalning. Alltså är det svårare att ändra en persons attityd om hen har homogent än 

heterogent umgänge.  

 

Attityder mot sexuella övergrepp 

Flera tidigare studier har visat att det finns en skillnad mellan män och kvinnor gällande 

attityder gentemot sexuella övergrepp. En studie från 2005 (Nagel, Matsuo, Mcintyre & 

Morrison) visar att attityder mot offer för våldtäkt påverkas av både kön, utbildning, ålder och 

inkomst. Bland annat har yngre personer en mer välvillig syn mot offer för sexuella övergrepp 

än äldre. Till exempel var de mindre benägna att att lägga skulden för övergrepp på offret och 

la större vikt vid offrets berättelse. James (2018) undersökte med en internetenkät skillnaden 

mellan män och kvinnor gällande attityder mot sexuella övergrepp. Resultat visade att kvinnor 

i högre grad lade skuld på manliga offer än på kvinnliga. Den visade också att män var mer 

negativt inställda än kvinnor mot offer som var berusade och var mer skeptiska mot att offer 

skulle få hjälp med återhämtning efter övergrepp. En annan studie har undersökt studenters 

attityder till våldtäkt genom att de får titta på en påhittad rättegång, så kallad ”mock trial” på 

engelska. Resultat visade att kvinnor i högre grad fann förövaren skyldig än män (Stichman, 

Wood & Watson, 2018). En metaanalys från 2001 (Rotundo, Nguyen & Sackett) visade att 

kvinnor har en bredare syn på vad som räknas som sexuella trakasserier än män. Bland annat 

såg fler kvinnor än män sexistiska skämt och att upprepade gånger bjuda ut en annan person 

som sexuella trakasserier.   

 

Något som kan påverka attityder mot sexuella övergrepp är våldtäktsmyter. Våldtäktsmyter är 

felaktiga övertygelser om våldtäkt, våldtäktsmän och våldtäktsoffer. Det kan handla om hur ett 

offer bör uppträda under och efter ett övergrepp och om vem som våldtar. Exempel på 

https://www.tandfonline.com/author/Stichman%2C+Amy+J
https://www.tandfonline.com/author/Wood%2C+McKenzie
https://www.tandfonline.com/author/Wood%2C+McKenzie
https://www.tandfonline.com/author/Watson%2C+Anna-Alicia


3 
 

 

våldtäktsmyter är att våldtäkter ofta utförs av en främling som använder våld och att offret 

alltid kämpar emot. Tvärtemot vad myterna säger utförs många våldtäkter av någon offret är 

bekant med eller känner (Burt, 1998). Det är vanligt att personer som utsätts för våldtäkt 

hamnar i så kallad ”frozen fright” eller ”tonic immobility”. Det innebär att offret av rädsla blir 

paralyserad och oförmögen att ropa på hjälp eller röra sig vid övergreppet. En studie som 

genomfördes på en akutmottagning för våldtagna i Stockholm visade att 70 procent av offren 

upplevde signifikant tonic immobility och 48 procent extrem tonic immobility (Möller, 

Söndergaard & Helström, 2017). En annan vanlig våldtäktsmyt är att kvinnor ofta ljuger om 

att ha blivit våldtagna (Burt, 1998).  

 

En metaanalys visade att acceptans för våldtäktsmyter var vanligare hos män än hos kvinnor 

och att det fanns ett samband med fientlighet mot kvinnor (Suarez & Gadalla, 2010). Det har 

också visat sig att offer för sexuella övergrepp i en del fall accepterar våldtäktsmyter (Weiss, 

2009). Författaren menar att skuldbeläggande av sig själv kan vara ett sätt att försöka acceptera 

vad som har hänt. En studie visar att 13 procent av deltagarna uttryckte skam över de sexuella 

övergrepp de hade utsatts för (Weiss, 2010).  

 

Hur vanligt det är med falska anklagelser är väldigt omdiskuterat och det är svårt att få någon 

säker siffra. En metaanalys genomfördes med studier från England, USA, Kanada och 

Australien och fann att minst 5 procent av anmälda sexuella övergrepp var falska. Det är dock 

inte helt säkert att den siffran stämmer. Författarna skriver att det är möjligt att falska 

anklagelser inte kunnat bevisats i några av fallen men att det även är möjligt att några sanna 

angivelser kategoriserats som falska. Det är också möjligt att de forskare som kategoriserat 

anklagelserna som falska eller sanna eller de utredande poliserna hade någon form av bias 

(partiskhet) som påverkade deras beslut (Ferguson & Malouff, 2016). En litteraturgenomgång 

av Sleath och Bull (2017) visar att det finns en acceptans för våldtäktsmyter hos poliser. Den 

är antagligen inte högre än hos resterande befolkningen, men eftersom poliser kategoriserar 

anmälningarna de får är det särskilt viktigt att de är objektiva. Det finns ingen studie som 

påvisat att falska anmälningar skulle vara vanligare för sexualbrott än för andra brott.  

 

Majoriteten av forskningen om attityder mot sexuella övergrepp genomförs i USA och det är 

inte säkert att den kan generaliseras till svenska förhållanden. En nyligen utkommen 

avhandling från Göteborg universitet fann att acceptans för våldtäktsmyter, sympati för offret 

och uppfattat samtycke alla påverkade hur mycket skuld som las på både offret och förövaren 

vid sexualbrott. Studien visade också att kvinnor i högre grad lade skulden på offret än män 

vilket går emot tidigare forskning på området (Adolfsson, 2018). 

 

Män verkar ha en högre önskan att behålla status quo (den nuvarande sociala ordningen) ju mer 

de identifierar sig med sin grupp (andra män). Det kan bero på att de männen som starkt 

identifierar sig med sin grupp också har en privilegierad position i gruppen som de vill behålla. 

Män som starkt identifierar sig med maskulinitet och andra män är också mer benägna att 

försvara orättvisor mellan könen (Kray, Howland, Russell & Jackman, 2017). 

 

System justification theory (SJT) är en socialpsykologisk teori som innebär att individer 

försvarar det sociala system som finns, även om det kan vara ogynnsamt för deras egen grupp. 

Det är en vidareutveckling av ”out-group favoritism”- teorin där personer från marginaliserade 

grupper distanserar sig från den egna gruppen och istället ger stöd till ett system som 

missgynnar individens grupp (Blasi & Jost, 2006). En svensk studie undersökte hur system 

justification påverkade i vilken grad deltagarna lade skulden på offret efter att ha kontrollerat 

för generell antipati mot kvinnor och social önskvärdhet. Studien visade att benägenheten att 
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lägga skulden för våldtäkt hos offret, så kallad victim blame, påverkades av system justification 

(Ståhl, Eek & Kazemi. 2010).  

 

Papp och Erchull (2017) har visat att det finns en koppling mellan System justification och 

acceptans för våldtäktsmyter. Samma studie visade också att det fanns ett samband mellan att 

bli sexuellt objektifierade och acceptans för våldtäktsmyter hos kvinnor. Det innebär att om en 

person i högre grad hade upplevt objektifiering accepterade den också våldtäktsmyter i högre 

grad. Författarna tror att det kan vara en försvarsmekanism för att känna sig säkrare. 

Objektifiering kan leda till rädsla för övergrepp vilken kan undvikas genom att skilja sig själv 

från de som blir våldtagna genom att acceptera våldtäktsmyter, till exempel att offer för 

våldtäkt är klädda på ett särskilt vis.  

 

Tendenser att lägga skuld på offer kan enligt Harber, Podolski och Williams (2015) undvikas 

genom att prata om sina känslor. När personer lägger skuld på offret kan det bero på att de 

egentligen känner sympati för offret vilket kan hota ens bild av världen som rättvist vilket i sin 

tur kan leda till jobbiga känslor. Ett sätt att undvika dessa känslor är att istället lägga skulden 

på offret. Om deltagarna får prata om sina jobbiga känslor minskar deras tendens att lägga 

skulden på offret.  

 

Zounlome och Wong (2018) visar att förändring av sociala normer hade påverkan på 

självupplevd risk att begå sexuella övergrepp hos collegestudenter. Normer var manipulerade 

på så vis att deltagarna fick läsa flera påståenden med statistik om attityder gentemot sexuella 

övergrepp, där det varierande i procent hur många som accepterade olika typer av sexuella 

övergrepp. Det tyder på att förändring av normer kring sexuella övergrepp i samhället kan bidra 

till att minska förekomsten av dem.  

 

Metoo och samhällssyn 

I den här uppsatsen nämns män i huvudsak som förövaren och kvinnor som offer och det är 

viktigt att poängtera att så inte alltid är fallet. Det är också endast heterosexuella övergrepp 

som tas upp i uppsatsen. Dock ser det så ut i det flesta anmälda fall och de flesta som har 

berättat om övergrepp under metoo är kvinnor som vittnat om att förövarna har varit män. 

Enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ, 2018) anmälde 10,7 procent av kvinnor och 1,6 

procent av män någon typ av sexualbrott mellan 2005 och 2017. Den gruppen som är mest 

utsatt är unga kvinnor (16–24 år). En majoritet av de som begår sexualbrott är män, 98 procent 

av de som anmäls är män enligt statistik från 2016. Det finns också ett stort mörkertal gällande 

sexualbrott, 11 procent av alla sexualbrott uppskattades ha anmälts 2016 i Sverige (BRÅ, 

2018). Det finns flera anledningar till att få anmäler sexualbrott. Enligt en rapport om mäns 

våld mot kvinnor uppgav hälften av de utsatta för sexualbrott att de inte anmälde på grund av 

att händelsen kändes obetydlig, 11 procent att de kände skam och 6 procent att de inte trodde 

att polisen kunde göra någonting (Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kalliokoski, 2001).  

 

Det kan finnas många negativa konsekvenser för offer som berättar om en våldtäkt, ett uttryck 

som myntats är revictimization, det innebär att personer som anmäler kan bli offer för nya 

trauman, till exempel vid en rättegång. Det kan också innebära att personen blir dömd av 

omgivningen. En studie visar att upplevt hot om att bli stigmatiserad kan bidra till att många 

väljer att inte anmäla eller berätta om vad de varit med om. Det behöver inte innebära att de 

faktiskt utsätts för stigmatiseringen utan att de känner en rädsla för det (Miller, Canales, 

Amacker, Backstrom, & Gidycz, 2011).  
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Nationalencyklopedin definierar metoo som “globalt upprop mot sexuella trakasserier och 

övergrepp”. De skriver också att rörelsen syfte är att lyfta fram sexuella övergrepp som tidigare 

tystats ner. Rörelsen började på sociala medier där många människor delade personliga 

upplevelser under hashtaggen #metoo. Rörelsen blev också mycket uppmärksammad i 

traditionell media som dagstidningar (Nationalencyklopedin, 2018). Det startade dock 

betydligt tidigare än 2017 då uppropet fick spridning över hela världen. Begreppet metoo 

myntades från början av Tarana Burke som arbetade som socialarbetare i USA 2007 för att 

stödja svarta kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Uppropet har fått kritik för att 

främst vita kvinnors berättelser har uppmärksammats (Garcia, 2017, 20 October). Under 

uppropet i Sverige har flera kända personer pekats ut som förövare och för några har det också 

blivit rättsliga följder (Andersson, 2018, 15 oktober).  

 

En undersökning som genomförts i Norge och USA har försökt förklara vad som påverkar 

attityder mot metoo-uppropet. Kvinnor var mer positiva till uppropet än män vilket förklaras 

med att män generellt har visats ha en mer tolerant attityd mot sexuella övergrepp och lägger 

skulden på offret i högre grad än kvinnor. Män och kvinnors olika reaktioner mot uppropet 

kunde alltså förklaras av att de har olika ideologier från början. Synen på världen som rättvis 

påverkade attityden gentemot metoo positivt. Det vill säga, om en person ser på världen som 

rättvis är den mer positivt inställd till metoo-uppropet. Det går emot tidigare studier som har 

visat att synen på världen som rättvis har ett samband med högre tolerans för sexuella 

övergrepp (Kunst, Bailey, Prendergast & Gundersen, 2018).  

 

Som svar på metoo-uppropet kom #howwillIchange, som gav utrymme för män som ville 

förbättra sitt tidigare beteende efter metoo. En studie har undersökt hur den togs emot på 

Twitter. Studien delade in reaktionerna i fyra olika kategorier; aktivt engagemang i 

nedmontering av våldtäktskultur, indignerat motstånd mot social förändring, fientligt motstånd 

mot social förändring och uppvisande av våldtäktskultur. Det fanns betydligt fler negativa än 

positiva reaktioner och många använde sig av “inte alla män” retoriken för att visa på att det är 

en minoritet av män som begår övergrepp (PettyJohn, Muzzey, Maas & McCauley, 2018). 

Eftersom metoo-uppropet ligger väldigt nära i tiden finns inte mycket forskning om dess effekt 

i Sverige än, och det är också därför det är intressant att undersöka. Sifo har gjort en 

undersökning åt TV4 som visade att två av tre svenskar trodde att metoo har bidragit till att 

sexuella trakasserier är mindre accepterat. Undersökningen visade också att kvinnor hade 

ändrat sin attityd mer än män efter uppropet (TT, 2018, 4 oktober). Föreliggande studie ämnar 

att bygga vidare på undersökning för att få en djupare bild av hur attityder kan ha ändrats och 

vad uppropet har fått för reaktioner hos deltagarna. Den tidigare undersökningen har undersökt 

om deltagarna accepterar sexuella övergrepp i mer eller mindre grad men har inte undersökt 

hur synsättet på sexuella övergrepp har ändrats och hur deltagarna reflekterar kring uppropet 

vilket föreliggande studie ämnar göra.  

 

Syfte och frågeställning 

I den här undersökningen har det bredare begreppet sexuella övergrepp använts. Det inkluderar 

både sexuella trakasserier och grövre brott, till exempel våldtäkt. Det finns inte någon forskning 

ännu om attityder gentemot sexuella övergrepp har förändrats efter metoo. Därför är den här 

studien explorativ. Ämnet ansågs särskilt intressant eftersom det är viktigt att veta vad uppropet 

kan ha gett för reaktioner för fortsatt arbete med att upplysa om och förebygga sexuella 

övergrepp. Studien är kvalitativ och ämnar att ge en djupare förståelse av hur uppropet har 

tagits emot hos deltagarna. Studien syftar alltså inte endast till att se om sexuella övergrepp har 

blivit mer eller mindre accepterat hos deltagarna utan ämnar också undersöka vad den har gett 

för reaktioner och vad det är i uppropet som har bidragit till en förändring. Resultatet i den här 
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undersökningen kan eventuellt utgöra en bas för en kvantitativ undersökning med fler deltagare 

för att undersöka frågan vidare. Studiens syfte var att undersöka om och hur attityder gentemot 

sexuella övergrepp upplevts ha förändrats enligt deltagarna och om det finns köns-och 

åldersskillnader. Den huvudsakliga frågeställningen var: Upplevs attityder gentemot sexuella 

övergrepp ha förändrats efter metoo, och i så fall hur? 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare                                                                                                                           

Deltagarna bestod av 11 personer varav fem kvinnor, fem män och en icke-binär person. 

Deltagarna var mellan 20 och 70 år och målet var att få så stor spridning i åldern som möjligt. 

Alla var svenskfödda, talade svenska flytande och bodde i Stockholm. För att behålla 

anonymiteten presenteras inte deltagarnas ålder vid citat, då det skulle göra det alltför tydligt 

vem det är som intervjuats. Deltagarna bestod av yrkesverksamma utan utbildning, studenter 

och personer med högre utbildning. Eftersom syftet inte var att undersöka en särskild grupp 

utan människors uppfattning generellt har stort fokus legat på att få en jämn könsfördelning 

och ett stort åldersspann. Ett bekvämlighetsurval har använts och deltagare har tagits från 

författarens bekantskapskrets, men personer med väldigt nära relation har undvikits. 

Deltagarna uppmanades endast att ställa upp om dem kände sig bekväma med att prata om 

ämnet och det gjordes klart att det inte skulle få några konsekvenser om de valde att tacka nej. 

Deltagarna har kontaktats via sms eller Facebook. De har erbjudits fika i samband med 

intervjun men ingen annan ersättning har utgått.  

 

Datainsamling                                                                                                                                     

Datainsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer (Harvey-Jordan & Long, 

2001) där fasta förbestämda frågor ställdes under alla intervjuer men sedan kompletterades 

med eventuella följdfrågor beroende på deltagarnas svar. Deltagarna har först informerats om 

sina rättigheter och studiens syfte samt samtyckt till att delta enligt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). De fick också svara på om de vill ta del av 

uppsatsen när den är klar. Deltagarna fick frågor om kön, ålder och sysselsättning. Sedan 

ställdes öppna frågor och deltagarna uppmuntrades att reflektera fritt kring ämnet. När alla 

frågor var ställda fick deltagarna möjlighet att prata vidare om ämnet om de kände att de hade 

något mer att säga. Intervjuerna var mellan 6 till 23 minuter långa.  Eftersom ämnet är 

outforskat skapades intervjuguiden för den här studien. Inspiration togs delvis från den Sifo-

undersökning som tas upp i inledningen (TT, 2018, 4 oktober). Intervjuguiden redovisas i 

bilaga. I intervjuguiden ställs frågor om metoo-kampanjen, i uppsatsen har ordet kampanj bytts 

ut mot upprop eller rörelse. Intervjuerna har genomförts på olika platser för att göra det enklare 

för deltagarna, i några fall hemma hos deltagarna och annars på andra platser som arbetsplats, 

skola och café. Alla intervjuer har genomförts öga mot öga och spelats in. 

 

Analys                                                                                                                                                                                 

När alla intervjuer transkriberats analyserades materialet med hjälp av en tematisk analys där 

alla intervjusvar delades upp efter teman. Den tematiska analysen som använts har utgått från 

Braun och Clarkes ” Using thematic analysis in psychology” (2006). De definierar tematisk 

analys som ett verktyg för att hitta mönster och teman i insamlade data. Användning av 

tematisk analys innebär att flera aspekter av studiens frågeställning undersöks. En tematisk 

analys kan vara induktiv eller deduktiv. Analysen är i det här fallet deduktiv då den har utgått 

från en specifik frågeställning. De transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger för 
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att hitta mönster i materialet. Här har frågorna från intervjun tagits bort och endast deltagarnas 

svar har analyserats. Materialet kodades sedan under många olika mindre teman, där citat från 

deltagarna kunde placeras under flera olika teman. Utifrån mindre teman bildades sedan fyra 

större teman. 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna har blivit informerade om sina rättigheter enligt vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002). Informationen delgavs deltagarna innan inspelningen av intervjuerna började. 

Det bygger på fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarnas ska informeras om att deras 

deltagande är frivilligt och att det får avbryta deltagandet. De informeras även om vad deras 

del i studien är och syftet med studien. Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska samtycka 

till att delta, då alla deltagare var myndiga krävdes endast samtycke från deltagarna själva. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter ska hanteras med stor 

försiktighet och att de inte får spridas. Nyttjandekravet säger att deltagarnas uppgifter inte får 

användas till någonting annat än forskningssyftet. Deltagarna informerades om att endast 

författaren och handledaren kommer ha tillgång till intervjuerna och att de endast kommer 

användas till studien. Inspelningar och transkribering av intervjuer kommer raderas när 

uppsatsen är godkänd. Alla deltagarna har kontaktuppgifter så att de kan höra av sig om de har 

frågor eller vill ångra sin medverkan. De har blivit informerade att om de väljer att ångra sin 

medverkan så kommer det inte få några konsekvenser i deras relation med författaren eller den 

som har förmedlat kontakten med författaren. Deltagarna har också fått välja om de vill ta del 

av uppsatsen när den är klar. En risk är att intervjuämnet kan leda in på känsliga frågor. 

Deltagarna har inte uppmuntrats att prata om personliga erfarenheter och citat som kan avslöja 

personen bakom har inte presenterats i studien. Eftersom deltagarna till studiens har rekryterats 

via vänner och bekanta så har deltagarnas ålder tagits bort för att försäkra att deltagarna är 

anonyma. 

 

Resultat 

 

I undersökandet av hur deltagarnas attityder gentemot sexuella övergrepp upplevs ha förändrats 

efter metoo har det efter analysen framkommit fyra huvudsakliga teman som syftar till att svara 

på frågeställningen. Under dessa teman framkommer även deltagarnas teorier om hur andras 

uppfattningar har ändrats. De teman som framkommit är ökad kunskap och förståelse, 

distansering, förflyttande av skam och omdefiniering av tidigare upplevelser. Varje tema 

kommer presenteras nedan tillsammans med citat från deltagarna i studien. Ett övergripande 

fynd är att männen i undersökningen hade mindre att säga än kvinnorna.  

 

Ökad kunskap och förståelse 

Tio av de elva deltagarna anser att de efter uppropet fått en ökad medvetenhet och kunskap om 

förekomsten av sexuella övergrepp. En deltagare säger också att individer efter uppropet inte 

längre kan gömma sig bakom att de inte förstått hur deras beteende uppfattas. Fem av 

deltagarna har uttryck förvåning över att sexuella övergrepp är så vanligt och sagt att de tidigare 

inte förstått hur många som drabbas. En deltagare berättar också att han förstått att det förekom 

men inte hur pass grova övergrepp många i hans bekantskapskrets utsatts för. Det finns också 

en förvåning över att övergrepp sker i så många olika sammanhang, både från män och kvinnor. 

En deltagare säger att hon blev förvånad att trakasserier skedde i alla branscher på de flesta 

företag och hon sa att hon själv kände sig förskonad från mycket.  
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I och med uppropet är det många av deltagarna som haft familj och vänner som har delat 

historier om övergrepp som de utsatts för. Tre av deltagarna säger att det är lättare att ta till sig 

historier om sexuella övergrepp när många närstående har berättat om det under uppropet. En 

deltagare säger att ämnet känns längre bort när en läser om ett överfall i tidningen än när en 

hör berättelser från vänner och familj. En annan deltagare säger att hon också har tagit till sig 

ämnet mer när hon fick höra vänner öppna upp sig. Hon berättar också hur hennes bror först 

tyckte att historierna om sexuella övergrepp var överdrivna men när hon berättade om sina 

egna upplevelser ändrade han åsikt. Det var lättare för honom att förstå och sätta sig in i 

situationen när det var någon nära som berättade. Deltagare 4 säger att många kanske inte bryr 

sig så mycket om övergrepp förrän dem får reda på att det drabbar någon nära dem. Hon säger 

så här:  

 

Nej men jag skulle säga att jag tycker att det är, jag har knappt hört någon som inte 

tycker att det har varit bra, alltså både killar och tjejer då, och många tycker jag av mina 

killkompisar framförallt har fått upp ögonen över typ tjejers situation. Dom har nog inte 

fattat, och hur dom kan ha missat kan jag inte förstå, men jag tror också att det blir när 

dom fattar att det är liksom deras mamma, det är deras flickvän eller det är deras liksom 

syrra. Då fattar dom på ett helt annat sätt, för det är liksom, det är okej typ när det är 

någon random men när det väl är liksom någon nära, då fattar dom. 

 

Tre av de intervjuade männen säger att uppropet bidragit till ökad förståelse då de inte själva 

har varit med om någon typ av trakasserier. Det blir lättare att tänka sig in i offrens situation 

när de får höra historier om övergrepp. Som en reaktion på den ökade medvetenheten berättar 

två kvinnor att de efter uppropet blivit räddare och mer försiktiga för vilka situationer de 

försätter sig i då de blivit mer medvetna om hur vanligt det är med övergrepp. För somliga 

deltagare har det varit en chock att det har drabbat människor i deras närhet utan att de har vetat 

om det. Uppropet verkar alltså ha lett till en större försiktighet för både kvinnor och män. En 

gemensam åsikt verkar vara att uppropet har avtäckt ett stort problem som det tidigare inte 

funnits något utrymme för att prata om. Några berättar att de i och med uppropet har börjat dela 

historier om egna upplevelser med vänner och ser det som något väldigt positivt. Två deltagare 

säger att andra nu inte kan gömma sig bakom okunskap längre, ingen kan ha missat uppropet 

eller missat att sexuella övergrepp är ett problem. Deltagare 1 säger så här: “...och nu kan man 

inte riktigt säga att jag visste inte, och det är rätt skönt. Och om man inte såhär, jag vet inte 

bott ute i skogen.” Det är inte socialt accepterat på samma sätt att säga att man inte är insatt i 

ämnet. En deltagare säger också att företag på ett annat sätt måste ha ett aktivt arbete mot 

sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Några deltagare säger också att det är mer okej att prata 

öppet om sexuella övergrepp nu efter uppropet.  

 

Distansering   

Tre av deltagarna beskriver att sexuella övergrepp är ett jobbigt ämne att prata om och även 

om några uttrycker att uppropet har gjort det lättare så tror de att det finns personer som har 

velat distansera sig från ämnet. En deltagare tror att andra kan ha svårt att ta till sig ämnet och 

då istället försöker distansera sig från det till exempel genom skämt. Det finns också uttryck 

för att många män kan känna sig anklagade eller utpekad av uppropet eftersom det främst är 

män som är förövare. Några av deltagarna anser att det kan bidra till att många män har haft 

svårt att ta till sig uppropet. Några deltagare säger att det är förståeligt att en del män kan känna 

sig anklagade men att det beror på hur dem väljer att se det. Att uppropet bör ses som att de tar 

upp strukturen att män begår övergrepp och inte som att alla män begår övergrepp. Deltagare 

9 uttrycker det så här: 
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Ingen vill ju tillhöra den här utpekade skaran av mansgrisar som liksom ägnar sig åt 

sådant här. Så det tror jag absolut att det har gjort, även om det finns säkert mycket män 

och killar som tar avstånd. Det beror på vilket helhetstänk man har om man kan se att 

det här är liksom symtom på en djupgående samhällsstruktur och att alla är en del i den 

så att säga, eller om man bara vill gå till sitt eget “nämen jag har inte gjort något” det 

beror på vilket synsätt man intar.  

 

Deltagarna har olika teorier om varför de själva och andra distanserar sig. Intervjudeltagare 1 

tror generellt att det kan vara svårt att ta till sig tunga ämnen, intervjudeltagare 3 tror att några 

till exempel skämtar om metoo eftersom de inser att de har gjort saker som inte är okej och vill 

slippa ändra sitt beteende.  

 

Jag har aldrig hört en kvinna prata om metoo-rörelsen som ett skämt, eller som 

någonting där man förminskar den rörelsen och varför då, jo det är ju för att kvinnor 

utsätts medans, tror jag, män vet att det här är ett hot och män vet att det som är ett 

beteende som de har kunnat komma undan med tidigare, det kan dom inte längre och 

därför så använder man förlöjligande och lite grabbhumor sådär för att skoja om det, 

för att försöka, vad ska man säga, inte nedvärdera men på något sätt, alltså jag tror att 

det är en härskarteknik över att försöka stoppa den typen av rörelse och framförallt för 

att det är lättare att skämta om det och säga att man inte menade allvar än att erkänna 

att man har en skuld och antingen är en del av problemet eller en del av lösningen… 

 

Några deltagare tycker sig också märka att det är få som vill erkänna att de själva begått någon 

typ av övergrepp, och de som gör det ofta berättar om väldigt milda typer av övergrepp. Två 

deltagare tar upp ett upprop som kom som svar på metoo där män erkände att de hade begått 

övergrepp. Båda deltagarna såg den som något positivt men tyckte att de övergrepp som 

erkändes i uppropet ofta var väldigt små. Det är få som i och med uppropet har erkänt övergrepp 

och många av dem som pekats ut i media har också nekat till anklagelserna. Flera tror också 

att många förövare inte vet om hur deras handlingar har uppfattats. Två av deltagarna säger att 

de inte tror att den person som utsatt dem för något inser eller skulle erkänna det.  

 

Något som också har tolkats som en typ av distansering är att några av deltagarna upplever att 

uppropet inte är något som angår dem själva eller att de berättelser som uppkommer under 

uppropet är överdrivna. En reaktion blir då att dra sig undan från diskussioner om ämnet eller 

att ställa sig kritisk till det som har berättats. Både manliga och kvinnliga deltagare beskriver 

att de inte helt känner sig som en del av uppropet. Ingen av de manliga deltagarna säger sig 

själva ha blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp eller utsatt någon annan och tycker 

då att de inte har någon relation till uppropet. De som starkast har uttryckt att de identifierar 

sig med uppropet är unga kvinnor. Några av de äldre kvinnliga deltagarna säger att de inte 

själva har känt sig särskilt utsatta, även om de har upplevt någon form av trakasserier. De säger 

också att de inte rör sig i sådana sammanhang där metoo är aktuellt och att det känns mer som 

ett upprop för yngre personer. Några känner sig också förskonade från värre övergrepp och 

säger att de inte alls har blivit så utsatta som de genom uppropet fått veta att andra har blivit. 

Något som några av deltagarna tar upp är det finns personer som säger att uppropet gått för 

långt och att det har blivit farligt för män istället. Flera av de manliga deltagarna och även 

någon kvinnlig uttrycker tvivel över om alla berättelser och utpekanden av förövare faktiskt är 

sanna. Några av intervjudeltagarna tror att somliga av de som pekat ut andra som förövare 

under uppropet har gjort det för att de vill den personen illa. Andra tror att offrens historier är 

överdrivna eller att somliga låter sig utsättas för någon typ av övergrepp för att det gynnar dem 

själva, till exempel karriärmässigt.  
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Förflyttande av skam 

Tre av deltagarna beskriver att det efter uppropet lägger mindre skam på offren och fem 

deltagare upplever att fler vågar berätta om egna upplevelser. Åtta av deltagarna beskriver 

också att det ligger större skam i att vara förövare eller att övergrepp får större konsekvenser 

än det gjorde innan uppropet. Några deltagare nämner att sexuella övergrepp är ett känsligt 

ämne. En deltagare berättar att hon var väldigt tveksam till om hon skulle dela metoo på 

Facebook när uppropet kom då det kändes väldigt intimt. En annan säger att det nog är många 

som inte vågat berätta just eftersom det är ett känsligt ämne. Samma deltagare säger också att 

när personer väl går ut med sina historier är det svårt att säga emot dem vilket ger en väldig 

styrka i uttalandena.  

 

Tre deltagare uttrycker att offer för sexualbrott kan bli skambelagda, både av människor runt 

omkring och i rättegångar. En deltagare uttrycker att offer för sexuella övergrepp ibland 

anklagas för att ljuga. Det kan vara en anledning till att många offer inte vill dela sina 

upplevelser. Många har i och med uppropet gått ut med sina upplevelser och det kan göra att 

fler vågar göra samma sak då det inte känner att de är lika ensamma. Flera deltagare uttrycker 

att det har tyckt att det varit väldigt starkt att så många har vågat öppna upp sig om sina 

upplevelser, en deltagare beskriver det som förlösande och en annan som renande.  

 

Två kvinnliga intervjudeltagare berättar att det tycker att rättegångar vid sexualbrott går 

alldeles för hårt ut mot offren och ställer onödiga och förnedrande frågor. De tror inte att det 

har ändrats efter uppropet men har en förhoppning om att det ska göra det. Efter uppropet har 

Sverige infört samtyckeslagen (Brottsbalken, 1962:700, kap 6). Flera deltagare tar också upp 

samtyckeslagen och trots att några är skeptiska finns det också de som tror att den kan bidra 

till att lägga mer ansvar på förövarna istället för offren.  

 

I och med uppropet har det funnits ett naturligt sätt att börja prata om det här ämnet och fler 

vågar öppna upp sig till följd av det. En kvinnlig deltagare säger att hon inte tror att det kommer 

gå tillbaka till att vara ett lika skambelagt ämne som innan. Intervjuperson 10 uttrycker också 

att det är mindre skam för kvinnor att berätta om övergrepp nu än tidigare och att det nog har 

varit väldigt skönt för många kvinnor. Han säger följande: “Man har synliggjort ett stort dolt 

problemområdet för väldigt många människor och man har, det har nog varit väldigt skönt för 

dom kvinnor som har varit utsatta att lättare kunna komma ut med sin berättelse utan att 

skämmas” 

 

Deltagarnas svar tyder på att det ska ha skett en bestående förändring vad gäller hur de pratar 

om och ser på övergrepp. Deltagare berättar också att det nu finns en rädsla då ingen vill bli 

uthängd som någon som begår sexuella övergrepp. Det verkar gälla främst män och det är också 

framförallt män som blivit utpekade i media som förövare, med några få undantag. Här 

upplever flera också att det inte bara gäller sexuella övergrepp utan skämt och olika typer av 

kommentarer. Uttalanden som kan ha passerat utan problem förut yttras inte längre på grund 

av rädsla för att det inte ska accepteras av omgivningen. Några deltagare säger dock att de inte 

tror att en riktig attitydförändring har skett hos alla utan att många anpassar sig efter 

omgivningens förväntningar men uppvisar samma beteende som tidigare i slutna grupper. 

Intervjuperson 8 beskriver det så här: 

 

Jo men jag tänker att programledare och så inte längre vågar skämta på samma sätt som 

Timell, man vågar liksom inte, vilket är jättebra. Men då har det ju också blivit så här vi 
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säger det inte högt men och så kan man typ så här blinka med ögat, så här liksom man 

kan skämta, då är det liksom vi säger det inte nu när tjejerna är här eller sådana saker. 

 

Deltagarnas åsikter går isär om rädslan för att bli uthängd är något positivt eller negativt, då 

några tycker att det har gått för långt eftersom oskyldiga riskerar att hängas ut som förövare. 

De som anser att uppropet har gått för långt i det avseendet är framförallt män och äldre 

kvinnor. Några yngre kvinnor uttrycker tvärtemot att det tycker att det fortfarande är för lite 

konsekvenser för förövare. De uttrycker dock att de är förvånade att det faktiskt blev 

konsekvenser för några av de utpekade, särskilt för mäktiga män. Många av deltagarna tar upp 

olika offentliga personer som under uppropet har blivit anklagade för sexuella övergrepp. Det 

finns en tydlig skillnad mellan könen här då majoriteten av kvinnorna och personen som är 

icke-binär inte uttryck något tvivel över offers historier vilket flertalet av männen gör. En 

kvinnlig deltagare säger att hon anser att omgivningen ska tro på offrens berättelser och ser 

ingen anledning till att de skulle ljuga.  

 

Omdefiniering av tidigare upplevelser 

Två av deltagarna har berättat att uppropet har fått dem att omdefiniera sina egna upplevelser. 

De har tänkt tillbaka på händelser som de inte ansåg var övergrepp när de inträffade och insett 

i efterhand att det var övergrepp eller trakasserier. Deltagarna beskriver att de innan inte tagit 

särskilt hårt på händelserna och sett på dem som skämt eller inte lagt vikt vid det. De deltagare 

som har upplevt det säger sig också vara hårdare nu gällande vad dem tolererar från andra, 

alltså i vilken mån de säger ifrån till personer som tafsar eller säger något som de uppfattar 

kränkande. En av dem säger också att hon har börjat ta andras berättelser om trakasserier eller 

övergrepp på större allvar än vad hon gjort förut och reagerat kraftigare på dessa. Deltagare 4 

säger att hon reagerar mer och säger idag ifrån mot trakasserier och liknande, som hon inte 

ansåg lika allvarligt förut. 

 

...man kanske såg själv saker som man blivit utsatt för som mycket värre än vad man 

kanske tyckte då, att man har insett att det var inte bara på skoj eller det var liksom inte, 

saker som killar har gjort mot en kanske inte var så roligt, eller det kanske inte bara var 

att vifta bort det för att det var allvarligt egentligen. 

 

Några har beskrivit att de har sett en del händelser som något de bara får acceptera, som att de 

blir tafsade på krogen eller tunnelbana. De beskriver att de nu är mindre toleranta mot sådant 

beteende. Två av deltagarna anser inte att de själva har omdefinierat sina upplevelser men anser 

att andra har gjort det och att det ibland kan gå till överdrift. De anser att somliga har 

omdefinierat sina upplevelser för att kunna känna att de är delaktiga i uppropet eller rörelsen 

och att deras definition av vad som är ett sexuellt övergrepp då har blivit för stor. 

Intervjudeltagare 9 beskriver det så här: 

 

Risken är väl kanske att många gärna vill hoppa på och gärna vara delaktig i den där 

gruppen som kan säga metoo, jag tänker att många kanske rannsakar sig har jag varit 

med om något… jo den där gången som den där killen tog mig på rumpan eller sådär så 

kan man också skriva metoo i sitt statusfält och känna sig lite delaktig. 

 

Deltagare 10 säger också att han anser att den här mer inkluderande synen på sexuella 

övergrepp gör att grövre övergrepp hamnar i skuggan vilket han tycker är synd. Det skiljer sig 

mellan de yngre och de äldre undersökningsdeltagarna gällande vad de anser ska räknas som 

sexuella övergrepp. De som omdefinierat sina tidigare upplevelser är yngre deltagare och de 

säger att de har insett att också mindre grova trakasserier som att någon tar en på rumpan eller 
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skämtar på ett opassande sätt ska tas på allvar. Flera av de äldre deltagarna uttrycker dock att 

de tycker att andra genom att inkludera mildare typer av övergrepp i begreppet förringar 

allvarligare övergrepp.  

 

Tre deltagare säger att de tror att det är enklare att ändra uppfattning som ung då dem har växt 

upp i ett annat klimat. En kvinna tror att det kommer bli större skillnad för hennes barn som 

växer upp under och efter uppropet. De som säger sig ha omdefinierat sina egna upplevelser är 

främst unga kvinnor. En man har också uttryckt att han delvis omdefinierat situationer som han 

inte tidigare förstått att kvinnor uppfattat som hotfulla eller obehagliga. Två andra män har sagt 

att de blivit bättre på att säga ifrån i situationer som de inte anser som okej.  

 

Sex av deltagarna säger är att det är svårt att dra gränsen för vad som är ett sexuellt övergrepp 

då det kan upplevas väldigt olika av olika personer. Många beskriver att det finns en gråzon 

som kan vara svår att förhålla sig till. Några säger också att de tror att många efter uppropet 

blivit försiktigare i den här gråzonen och kanske tänker lite mer på hur ett beteende kan 

uppfattas av andra. Deltagare 6 beskriver det så här: “...och var går gränsen allt det där då. 

Kan jag ens säga att du är söt eller har jag gått ett övertramp då, det kan bli svårt.” Hon säger 

att hon är kluven och att andra inte ska ta ifrån kvinnor deras berättelse men att det är svårt 

eftersom ord står mot ord. Flera deltagare uttrycker att olika personer kan ha olika uppfattningar 

om vad som räknas som sexuella övergrepp vilket kan leda till missförstånd. Här går åsikterna 

återigen isär, några tycker att det är positivt att framförallt män är mer försiktiga i “gråzonen”. 

Andra tycker att det går för långt och att enbart blickar eller komplimanger kan ses som 

övergrepp. 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka hur attityder gentemot sexuella övergrepp upplevs ha 

förändrats efter metoo-uppropet. Inom de fyra teman som analyserats fanns starkt polariserade 

attityder. Enligt deltagarna har det skett en förändring, framförallt i hur en pratar om sexuella 

övergrepp, ett ämne som tidigare har varit väldigt tabubelagt. Enligt deltagarna finns mer 

kunskap om förekomsten av sexuella övergrepp i samhället och att det har blivit lättare att prata 

om övergrepp. Det finns också deltagare som distanserar sig från själva uppropet och anser att 

den har gått för långt, vilket leder till att de har mindre tilltro för offer som berättar om sina 

upplevelser. Något som också framkommit är att det finns stora köns- och åldersskillnader hos 

deltagarna i hur de ser på uppropet och sexuella övergrepp. De av deltagarna som starkast 

identifierats sig med uppropet och tyckt att den har varit enbart positiv är unga och främst 

kvinnor. Brottsstatistik (BRÅ, 2018) visar att det är unga kvinnor som är mest utsatta för 

sexualbrott så det är möjligt att det förklarar varför de känner sig mest engagerade i rörelsen. 

Det resultatet stämmer med studien av (Nagel et al., 2005) som visade att unga hade mer 

sympati för offer för sexuella övergrepp än äldre. De som minst engagerar sig i rörelsen är de 

äldre deltagarna och framförallt män.  

 

Resultatet tyder på att det har skett en attitydförändring hos deltagarna men det är inte säkert 

att det är en bestående förändring. Enligt Wilsons et al. teori (2000) består attityder av en 

implicit och en explicit del. Det är svårt att veta hur djupt attitydförändringen går hos människor 

och om gamla attityder fortfarande finns kvar under den nya. Det är möjligt att en temporär 

attitydförändring har skett under uppropet men att de gamla attityderna hos individer finns 

kvar. Några av deltagarna nämner att de tror att en del personer inte ändrat attityd på riktigt 

utan anpassar sig efter omgivningen. Socialt inflytande har tidigare visats kunna påverka 
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attityder (Wood, 2000) och metoo-uppropet kan ses som en form av socialt inflytande. Det 

skiljer sig mellan deltagarna i studien om de anser att attitydförändringen har skett på grund av 

en faktisk förståelse för problemet eller på grund av social önskvärdhet.  

 

Under temat ökad kunskap och förståelse uttrycker flera deltagare att den ökade kunskapen om 

sexuella övergrepp har lett till att många inte längre kan gömma sig bakom att de inte förstått 

problemet. Några av männen säger sig ha fått en bättre inblick i hur olika situationer kan 

uppfattas av kvinnor. Det är dock främst kvinnor som säger att uppropet har haft en stor 

påverkan på dem. Metoo-uppropet är i flera avseenden en rörelse av kvinnor för kvinnor, det 

är mestadels kvinnor som delat sina historier och kvinnor uppger också i högre grad att de har 

ändrat sin attityd (TT, 2018, 4 oktober). Män tycks inte heller känna sig lika delaktiga i rörelsen 

och under intervjuerna i den här studien hade män betydligt mindre att säga om ämnet än 

kvinnor. Dock var flera av männen positivt inställda till uppropet. Även om det finns män som 

påverkats av rörelsen och reagerat på den, till exempel de som har använt hashtaggen 

#howwillIchange så har de negativa reaktionerna varit många (PettyJohn, Muzzey, Maas, & 

McCauley, 2018). Två kvinnor i den här undersökningen kritiserade också de som använde 

hashtaggen eftersom de tyckte att de erkännanden som gjordes var alldeles för små. Det verkar 

alltså finnas väldigt skilda reaktioner även på den hashtaggen. Om rörelsen är mestadels av 

kvinnor för kvinnor så är den även mestadels för en särskild grupp av kvinnor. Metoo har fått 

kritik för att ha tagit uppropet från sin ursprungliga mening att uppmärksamma svarta kvinnors 

särskilda utsatthet för sexuella övergrepp (Garcia, 2017, 20 October). Under rörelsen har 

många kända personer gått ut med sina berättelser och det är också de som fått mest 

uppmärksamhet (Andersson, 2018, 15 oktober).  

 

Flera kvinnor i undersökningen har uttryckt rädsla för att själva bli utsatta, och några uppger 

att de har blivit mer försiktiga efter uppropet. Papp & Erchull (2017) har visat att rädsla för att 

själv bli utsatt kan bidra till att individer lägger skuld på offret för att skilja sig själv från någon 

som skulle kunna bli utsatt. Dock är det inget som framkommer direkt under intervjuerna. 

Några kvinnor uppger dock att de känner sig förskonade från värre övergrepp, även om alla 

verkar ha blivit utsatta för något. Metoo har för många lett till att de blivit mer medvetna om 

hur vanligt det är med sexuella övergrepp och att det kan inträffa i väldigt många olika 

situationer. En nackdel med den ökade medvetenheten är att det kan bli en anledning att lägga 

mer skuld på de utsatta, att de borde förstått att det fanns en risk och vidtagit 

försiktighetsåtgärder. Flera kvinnliga deltagare har sagt under intervjuerna att de numera 

undviker en del situationer där det finns risk för övergrepp. Det är dock inte klart om den ökade 

försiktigheten hos kvinnor faktiskt minskar risken för övergrepp. En möjlighet är att kvinnor 

blir mer begränsade i det offentliga rummet. Det finns också en möjlighet att risken för sexuella 

övergrepp upplevs som större än vad den faktiskt är. En del män uppger att de iakttar en större 

försiktighet gällande att inte kränka andra och att de säger ifrån i större utsträckning vilket kan 

tänkas faktiskt minska risken för övergrepp. Att både män och kvinnor i undersökningen säger 

att de har blivit bättre på att säga ifrån när de upplever att någon beter sig dåligt är något som 

kan tänkas minska förekomsten av övergrepp eller trakasserier. Flera män har också uttryckt 

att det finns en rädsla för att bli oskyldigt anklagade. Att uppropet leder till mer rädsla i 

samhället kan ses som någonting negativt.  

 

Under temat distans framkommer det att flera av deltagarna upplever att en del personer vill 

distansera sig från metoo och berättelserna om övergrepp. Flera deltagare berättar också att det 

blev överväldigande med så många historier på en gång. Hur en person uppfattar berättelserna 

kan också ha och göra med vad denne hade för uppfattning om sexuella övergrepp innan 

uppropet. Några av de yngre kvinnorna är mindre chockade än de andra deltagarna och 
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upplever det istället som positivt att det här problemet uppmärksammats. Unga kvinnor är 

också de som främst utsätts för sexuella övergrepp (BRÅ, 2018) och de är kanske därför mer 

medvetna om problemet vilket gör att det inte hotar deras världsbild på samma sätt. Däremot 

är det möjligt att historierna leder till mer rädsla hos dem eftersom de tillhör den grupp som är 

mest utsatt. .  

 

System justification-teorin, som innebär att individer försvarar det nuvarande sociala systemet 

(Blasi & Jost, 2006) kan vara en anledning till varför både män och kvinnor distanserar sig från 

rörelsen. Det är möjligt att kvinnor är skeptiska mot rörelsen trots att den kan tänkas gynna 

deras grupp för att de vill bibehålla den sociala ordningen. Ett stort upprop som metoo kan 

tänkas hota den nuvarande sociala ordningen. Distanseringen från rörelsen kan också bidra till 

ökad polarisering då det leder till ökade åsiktsskillnader mellan dem som identifierar sig med 

rörelsen och de som inte gör det. Ett homogent socialt sammanhang gör också att det är svårare 

att förändra en persons attityd (Visser & Mirabile 2004). Det kan förklara de polariserade 

åsikterna i undersökningen och att många av deltagarna ser på samma händelser på väldigt 

olika sätt. Många av deltagarna berättar att deras umgänge tycker ungefär lika som de gör och 

att de sällan umgås med personer som tycker tvärt om.  

 

Det är möjligt att det finns en rädsla hos män att bli oskyldig uthängda som gör att de distanserar 

sig från rörelsen. Flera av de intervjuade pratar om en slags folkdomstol där människor blir 

dömda oavsett om det finns bevis eller inte. Vare sig det stämmer eller inte så har metoo 

bidragit till att berättelser om övergrepp som inte blivit anmälda eller där det inte gått att bevisa 

brott kommit upp till ytan. Framförallt är det olika kända personer som det fått konsekvenser 

för, något som antagligen inte hade hänt annars. Få sexualbrott anmäls och få av de som anmäls 

leder till åtal (BRÅ, 2018) vilket antagligen har bidragit till att många kvinnor istället valt att 

gå ut offentligt istället. Uppropet kan på så sätt bli ett sätt att ta lagen i egna händer som några 

av intervjudeltagarna säger. Några av deltagarna i studien har uttryck att personer som vill 

komma åt en annan person kan utnyttja rörelsen för att hänga ut den personen. I många av 

fallen där personer har blivit utpekad som förövare under uppropet står ord mot ord och det är 

då borde svårt att bevisa skuld och oskuld, vilket leder till att allmänheten själv får välja vem 

de tror på. Sociala medier har också gjort det möjligt att sprida information om någon snabbt 

och till väldigt många, vilket leder till större konsekvenser för den som blir utpekad än tidigare. 

Det är antagligen därför deltagarnas åsikter om kända personer som pekats ut skiljer sig väldigt 

mycket.  

 

När en studie gjordes om reaktioner på #howvillIchange visade resultatet att flera personer 

använde uttrycket ”inte alla män” (PettyJohn, Muzzey, Maas & McCauley, 2018). Det 

uttrycket tas även upp av deltagare i studien och några kvinnliga deltagare säger att män kan 

välja vilket synsätt de har. Antingen kan män se det som en kritik mot en struktur i samhället 

eller som kritik mot en själv. Här finns en skillnad hos männen i undersökningen då några av 

dem inte känner sig anklagade av rörelsen och andra känner att den har gått för långt och vem 

som helst skulle kunna bli anklagad. Män kan se metoo som en diskussion om män i allmänhet 

eller som en personlig attack. Det är förståeligt att reaktionen på rörelsen blir väldigt olika 

beroende på vilket synsätt de har. Det verkar vara en balansgång mellan vad som får fler 

människor att uppmärksamma problemet och vad som får dem att gå i försvarsställning eller 

bli rädda. Det är intressant eftersom uppropet har som syfte att belysa problemen med sexuella 

övergrepp och för att göra det är det viktigt att få med både män och kvinnor. Några av männen 

i undersökningen säger sig också ha blivit mer försiktiga i sin interaktion med andra efter 

uppropet. Det är möjligt att de män som har ändrat attityd efter uppropet är det som gör störst 

skillnad för problemet.  
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Under temat förflyttande av skam uttrycks att det nu läggs mindre skam på offret från 

omgivningen. Tidigare studier visar att offer för sexuella övergrepp kan känna skam över vad 

det har utsatts för (Weiss, 2010). De visar också att skam kan vara en anledning till att offer 

väljer att inte anmäla (Lundgren et al., 2001). Skamläggande av offer kan komma från 

våldtäktsmyter. En vanlig våldtäktsmyt är att offret ska bete sig på ett särskilt sätt vid och efter 

övergreppet, om offren inte gör det läggs ofta skuld på dem. Det kan tänkas att uppropet har 

bidragit till att allmänheten fått mer kunskap om sexuella övergrepp och därför har en mindre 

tendens att tro på våldtäktsmyter. Det i sin tur kan bidra till att mindre skam läggs på offret. 

Tidigare studier visar att det finns en större tendens att tro på våldtäktsmyter ju större behov 

personen har av att se världen som rättvis (Papp & Erchull, 2017). Det har visats att om en 

person får prata om sin oro kring att världen inte känns rättvis så lägger den mindre skuld på 

offer (Harber et al., 2015). Uppropet har öppnat upp för mer diskussioner om problemet med 

sexuella övergrepp, något som flera deltagare nämner. Det kan vara så att möjligheten att få 

prata om problemet under uppropet har gjort bidragit till att mindre skuld läggs på offer för 

sexuella övergrepp. Om så är fallet så gäller det antagligen dem som är engagerade och positiva 

till rörelsen.  

 

Något som flera deltagare diskuterar är falska anklagelser och hur vanliga de kan tänkas vara. 

Att falska anklagelser är vanliga är en våldtäktsmyt som fått mycket spridning (Burt, 1998). 

En majoritet av männen, men enbart en mindre andel av kvinnorna i undersökningen är oroade 

över falska anklagelser. Att män har en större acceptans för våldtäktsmyter än kvinnor stöds 

också av tidigare forskning (Suarez & Gadalla, 2010). Fler av de manliga deltagarna än de 

kvinnliga tror att en del offer ljuger eller överdriver sina upplevelser av sexuella övergrepp 

vilket går i linje med tidigare forskning. Män har en större tendens att misstro offer än kvinnor 

(James, 2018). Kvinnor har också en mer inkluderande syn på vad som kan ses som övergrepp 

än män (Rotundo et al., 2001), vilket också syns i intervjuerna. En tidigare studie har visat att 

kvinnor har mindre sympati för manliga offer än kvinnliga (James, 2018). Under intervjuerna 

i den här studien är det få som tar upp manliga offer och inga frågor ställs heller om det 

specifikt, alltså vet vi inte om intervjudeltagarna ser på manliga och kvinnliga offer olika.  

 

Under temat omdefiniering av tidigare upplevelser går deltagarnas åsikter om de som pekats 

ut som förövare under uppropet isär. Fler kvinnor trodde att personer som pekats ut var skyldiga 

samtidigt som flera män var skeptiska. Det går i linje med tidigare forskning där kvinnor har 

visats finna förövare skyldig oftare än män (Stichman et al., 2018). Kvinnor har också en 

bredare syn på vad som anses vara sexuella övergrepp (Rotundo et al., 2001). Gällande vad 

som räknas som sexuella övergrepp går åsikterna isär, då flera unga kvinnor pratar om att de 

nu efter uppropet börjat uppmärksamma även mildare former av övergrepp. Några av de äldre 

kvinnorna är dock skeptiska mot en för inkluderande syn på sexuella övergrepp eller 

trakasserier. Många kvinnor har uppgivit att de inte anmält sexualbrott för att de inte har ansett 

händelsen som särskilt viktig (Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kalliokoski, 2001). Att unga 

kvinnor har ändrat sin syn på hur allvarliga övergrepp är skulle kunna leda till att fler anmäler 

i framtiden.  

 

Det är intressant att åsikterna om de som pekats ut under uppropet går isär, de flesta deltagarna 

tycker antingen att media har gått för hårt ut mot utpekade förövare eller att de har fått för lite 

konsekvenser. Flera deltagare nämner också samma kända personer när de ska ge exempel på 

att media har gått för hårt ut eller varit för snälla mot personer som blivit utpekade. Ett problem 

med anklagelser om sexuella övergrepp som flera av deltagarna påpekar är att ord ofta står 

emot ord. Män är mer skeptiska än kvinnor till rörelsen vilket inte är förvånande jämfört med 

https://www.tandfonline.com/author/Stichman%2C+Amy+J
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tidigare forskning om attityder mot sexuella övergrepp. Bland annat har män enligt de flesta 

undersökningar en större tendens att döma offret vid sexuella övergrepp än kvinnor (James 

2018) Dock motsäger en svensk avhandling det då den fått motsatt resultat, alltså att kvinnor i 

högre grad lägger skulden på offer än män (Adolfsson, 2018). I den här undersökningen är det 

framförallt män som uttrycker skepsis mot berättelser som uppkommit under uppropet, även 

om det förkommer hos några av kvinnorna också.  

 

Det skiljer sig om deltagarna ser uppropet som något som berör dem personligen eller något 

som endast sker i media. Fler kvinnor än män i undersökningen verkar ha en personlig relation 

till uppropet, även om några av männen har blivit personligt påverkade. Under temat distans 

berättar några deltagare att de inte känner sig som en del av rörelsen, att den inte är något som 

angår dem. Några av deltagarna berättar dock att rörelsen har fått dem att ändra beteende och 

att diskutera ämnet med vänner och familj, vilket tyder på att de är personligt påverkade av 

rörelsen. Under intervjuerna ställdes en fråga om hur deltagarna ser på medias roll under 

uppropet. I intervjusvaren tar deltagarna upp både privata händelser och händelser som 

rapporterats i media under uppropet. När deltagarna diskuterar risken för att bli oskyldigt 

anklagad är det kända personer som de tar upp som exempel. Därför verkar det som att 

deltagarnas syn på sexuella övergrepp påverkas av vad de ser i media.  

 

Det är även intressant att uppropet har lett till en ökad försiktighet hos både män och kvinnor. 

Det skulle vara intressant att veta om den ökade försiktigheten kommer göra någon skillnad i 

förekomsten av sexuella övergrepp framöver. Polariserade åsikter hos deltagarna är 

genomgående genom hela resultatet. Det är möjligt att det kan leda till svårigheter i 

diskussioner om sexuella övergrepp då utgångspunkterna är väldigt olika. Om diskussioner 

försvåras är det negativt eftersom de kan bidra till att hitta lösningar för att minska förekomsten 

av sexuella övergrepp. Det är svårt att säga exakt vad som får en människa att begå sexuella 

övergrepp då det är väldigt många aspekter som kan tänkas påverka. En tidigare studie har visat 

att om de enligt sociala normer är mindre accepterat med sexuella övergrepp minskar risken 

för att en person ska begå sexuella övergrepp (Zounlome & Wong, 2018).  Därför är det positivt 

med fortsatta diksussioner om hur man kan förändra de sociala normerna i samhället.  

 

Studiens styrkor och svagheter 

En styrka med studien är att deltagarna själva har fått reflektera över uppropet och attityder 

gentemot sexuella övergrepp vilket har gett en större inblick i deras åsikter än om deras svar 

endast hade mätts via enkätfrågor. En annan fördel är att studien har gjorts relativt kort efter 

uppropet vilket gör att deltagarna lättare kan minnas hur de upplevde attityder gentemot 

sexuella övergrepp innan uppropet. Att intervjuer har genomförts är en fördel då det ger en 

djupare bild av frågeställningen än vad som ges till exempel vid en enkätundersökning. En 

svårighet med studien har varit att hitta deltagarna då syftet har varit att ha en jämn 

könsfördelning och spridning i ålder. Deltagare i åldern 37–53 saknas vilket kan ha haft en 

påverkan på resultatet då studien har visat att det finns åldersskillnader. I uppsatsen diskuteras 

endast heterosexuella övergrepp som har begåtts av män mot kvinnor. Det beror delvis på att 

tidigare studier endast har undersökt det och att det är den typen av övergrepp som deltagarna 

i den här studien främst har diskuterat.  Intervjuerna med män är också i det flesta fall betydligt 

kortare än de med kvinnor. En anledning till det kan vara att de inte känner sig lika engagerade 

och pålästa om rörelsen som kvinnor. Deltagarna är alla svenskfödda och från 

Stockholmsområdet vilket kan ha påverkat resultatet. Det är möjligt att attityder gentemot 

sexuella övergrepp skiljer sig på olika platser i landet. Dock svarar deltagarna i linje med de 

större undersökningar en större spridning av deltagare som gjorts om metoo. Deltagarna har i 

studien fått svara på frågor om både sin egen attityd och om attityden i samhället. Deltagarna 



17 
 

 

kan inte veta säkert hur samhällets attityd har förändrats vilket är en svaghet för studien. Det 

går inte att generalisera från deltagarnas egna teorier om hur attityder i samhället har förändrats, 

dock kan de ge uppslag till fortsatta studier i ämnet. Eftersom studien inte har mätt attityder 

gentemot sexuella övergrepp innan metoo går det inte att veta säkert hur attityder har förändrats 

utan studien baseras på deltagarnas upplevelser och deras teorier om egna och andras 

upplevelser. Det är en liten, explorativ studie med få deltagare och därför finns det få 

möjligheter att generalisera från den. Syftet med den här studien var dock inte att få ett 

genrealiserbart resultat utan att få en djupare förståelse för frågeställningen och insikt i möjliga 

reaktioner på uppropet. Ytterligare studier krävs för att kunna dra slutsatser om befolkningen i 

stort. Det finns en möjlighet att social önskvärdhet hos deltagarna kan ha påverkat deras svar, 

både medvetet och omedvetet. Det är möjligt att deltagarnas svar har påverkats av vad de anser 

är socialt accepterat eller av vad de tror att uppsatsförfattaren vill höra. Sexuella övergrepp och 

metoo är ett känsligt ämne och alla deltagare kanske inte kändes sig bekväma med att prata helt 

ärligt om sina upplevelser. Det kan också vara så att de personer som själva anser sig ha åsikter 

som kanske sticker ut har valt att inte ställa upp. Några av intervjuerna har av 

bekvämlighetsskäl utförs på platser där många människor rör sig vilket kan ha hämmat 

deltagarnas svar. En annan svaghet för studien är att deltagarna har rekryterats i författarens 

bekantskapskrets. Det är möjligt att deltagare till följd av de känner att de inte kan vara ärliga 

under sina intervjuer eftersom de skulle kunna påverka deras relation med författaren eller 

någon gemensam bekant. Om någon deltagare känner att den skulle vilja ångra sin medverkan 

i studien kan de också känna att de inte vågar de av rädsla för att stöta sig med författaren. Det 

är också viktigt att påpeka att tolkningarna av deltagarnas svar som lett till fyra teman i den här 

undersökningarna är författarens. Det är möjligt att författarens eget perspektiv har påverkat 

tolkningarna och analysen av deltagarnas svar.    

 

Slutsatser och framtida studier 

Det är tydligt att metoo lett till att attityderna gentemot sexuella övergrepp har förändrats i 

undersökningsgruppen enligt dem själva. Intervjupersonerna beskriver att det är en stor 

skillnad på hur mycket uppmärksamhet ämnet har fått efter metoo-uppropet och det verkar 

finnas en större medvetenhet om problemet i samhället. Det är också tydligt att åsikter gällande 

metoo och sexuella övergrepp är väldigt polariserade och det finns köns-och 

generationsskillnader hos deltagarna. Det är framförallt kvinnor som har varit engagerade i 

rörelsen och som utsätts för sexuella övergrepp och kvinnor verkar också vara de som påverkats 

mest i sina attityder i undersökningen. Då majoriteten av de som begår sexuella övergrepp är 

män skulle det vara av intresse hur mäns attityder i ämnet kan påverkas. Det återstår att se om 

metoo kommer ha en bestående skillnad i samhällets attityder gentemot sexuella övergrepp. 

Det tyder dock på de då de yngre personerna i undersökningen har en mer positiv bild av metoo 

och en mer inkluderande syn på vad sexuella övergrepp är. För framtida studier skulle det vara 

intressant att göra en kvantitativ enkätundersökning med deltagare från hela Sverige och 

undersöka om de köns-och åldersskillnader som observerats i den här studien återfinns.  

  

 

Referenser 

 

Adolfsson, K. (2018). Blaming victims of rape: Studies on rape myths and beliefs about rape.   

(Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, psykologiska instutionen). 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/57769/1/gupea_2077_57769_1.pdf  

Andersson, A. (2018. 15 oktober). Personerna som präglade #metoo – så gick det sen. Metro.   

https://www.metro.se/artikel/de-anklagades-under-metoo-så-gick-det-sen [Hämtad 22 

december 2018]  

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/57769/1/gupea_2077_57769_1.pdf
https://www.metro.se/artikel/de-anklagades-under-metoo-så-gick-det-sen


18 
 

 

Blasi, G., & Jost, J. T. (2006). System justification theory and research: Implications for law,  

legal advocacy, and social justice. California Law Review, 94(4), 1119-1168. 

Brottsbalken (BRB) 1962:700. Kap 6. Stockholm. Hämtad från Lagen.nu 

https://lagen.nu/1962:700#K6 [Hämtad 22 december 2018]  

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 

in Psychology, 3(2), 77-101. 

doi:http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1191/1478088706qp063oa 

Brottsförebyggande rådet. (2018). Nationella trygghetsundersökningen 2017: Om utsatthet. 

otrygghet och förtroende. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Från 

https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba629118a7/1517212683473/2018_1

_NTU_2017.pdf  

Burt, M. R. (1998). Rape myths. Confronting rape and sexual assault, 129-144. 

Eagly, A. H., & Chaiken, S. (2007). THE ADVANTAGES OF AN INCLUSIVE 

DEFINITION OF ATTITUDE. Social Cognition, 25(5), 582-602. 

doi:http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1521/soco.2007.25.5.582 

Ferguson, C. E., & Malouff, J. M. (2016). Assessing police classifications of sexual assault 

reports: A meta-analysis of false reporting rates. Archives of Sexual Behavior, 45(5), 

1185-1193. doi:http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1007/s10508-015-0666-2 

Garcia, S. (2017, 20 October). The woman who created #metoo long before hashtags. New 

York times. https://www.nytimes.com/2017/10/20/us/me-too-movement-tarana-

burke.html [Hämtad 15 December 2018]   

Gawronski, B., & Bodenhausen, G. V. (2006). Associative and propositional processes in 

evaluation: An integrative review of implicit and explicit attitude change.Psychological 

Bulletin, 132(5), 692-731. doi:http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1037/0033-

2909.132.5.692 

Greenwald, A. G., McGhee, D. E., & Schwartz, J. L. K. (1998). Measuring individual 

differences in implicit cognition: The implicit association test. Journal of Personality 

and Social Psychology, 74(6), 1464-1480. 

doi:http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1037/0022-3514.74.6.1464 

Harber, K. D., Podolski, P., & Williams, C. H. (2015). Emotional disclosure and victim 

blaming. Emotion, 15(5), 603-614. 

doi:http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1037/emo0000056 

Harvey-Jordan, S., & Long, S. (2001). The process and the pitfalls of semi-structured 

interviews. Community Practitioner, 74(6), 219. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/213313284?accountid=13936 

James, N. (2018). Gender differences in attitudes towards sexual assault. Journal of Applied 

Psychology and Social Science, 4(1), 83-100. 

Kray, L. J., Howland, L., Russell, A. G., & Jackman, L. M. (2017). The effects of implicit 

gender role theories on gender system justification: Fixed beliefs strengthen 

masculinity to preserve the status quo. Journal of Personality and Social Psychology, 

112(1), 98-115. doi:http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1037/pspp0000124 

Kunst, J. R., Bailey, A., Prendergast, C., & Gundersen, A. (2018). Sexism, rape myths and 

feminist identification explain gender differences in attitudes toward the #metoo social 

media campaign in two countries. Media Psychology, 

doi:http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1080/15213269.2018.1532300  

Lundgren; E, Heimer,G, Westerstrand, J, Kalliokoski,A. (2001). Slagen dam: mäns våld mot 

kvinnor i jämställda Sverige: en omfångsundersökning. Stockholm: 

Brottsoffermyndigheten. Från 

https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Slagen%20dam.pdf#__ut

ma=1.1718579615.1544108102.1544108102.1544108102.1&__utmb=1.1.10.15441081

https://lagen.nu/1962:700#K6
https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba629118a7/1517212683473/2018_1_NTU_2017.pdf
https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba629118a7/1517212683473/2018_1_NTU_2017.pdf
http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1521/soco.2007.25.5.582
http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1007/s10508-015-0666-2
https://www.nytimes.com/2017/10/20/us/me-too-movement-tarana-burke.html
https://www.nytimes.com/2017/10/20/us/me-too-movement-tarana-burke.html
http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1037/0033-2909.132.5.692
http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1037/0033-2909.132.5.692
https://search.proquest.com/docview/213313284?accountid=13936
http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1080/15213269.2018.1532300
https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Slagen%20dam.pdf#__utma=1.1718579615.1544108102.1544108102.1544108102.1&__utmb=1.1.10.1544108102&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1544108102.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=7449522
https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Slagen%20dam.pdf#__utma=1.1718579615.1544108102.1544108102.1544108102.1&__utmb=1.1.10.1544108102&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1544108102.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=7449522


19 
 

 

02&__utmc=1&__utmx=-

&__utmz=1.1544108102.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr

=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=7449522 

Miller, A. K., Canales, E. J., Amacker, A. M., Backstrom, T. L., & Gidycz, C. A. (2011). 

Stigma-threat motivated nondisclosure of sexual assault and sexual revictimization: A 

prospective analysis. Psychology of Women Quarterly, 35(1), 119-128. Retrieved from 

https://search-proquest-

com.till.biblextern.sh.se/docview/1038900853?accountid=13936 

Möller, A., Söndergaard, H. P., & Helström, L. (2017). Tonic immobility during sexual 

assault–a common reaction predicting post‐traumatic stress disorder and severe 

depression. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 96(8), 932-938. 

Nagel, B., Matsuo, H., McIntyre, K. P., & Morrison, N. (2005). Attitudes toward victims of 

rape: Effects of gender, race, religion, and social class. Journal of interpersonal 

violence, 20(6), 725-737. 

Nationalencyklopedin, me too-rörelsen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/me-

too-rörelsen [Hämtad 2018-12-18] 

Uppsala universitet. (u.å). Nationellt centrum för kvinnofrid: Sexuellt våld. Hämtad 20 

januari 2019, från Uppsala universitet, 

http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/sexuellt-vald/sexuellt-vald/  
Papp, L. J., & Erchull, M. J. (2017). Objectification and system justification impact rape 

avoidance behaviors. Sex Roles, 76(1-2), 110-120. 

doi:http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1007/s11199-016-0660-8  

PettyJohn, M. E., Muzzey, F. K., Maas, M. K., & McCauley, H. L. (2018). 

#HowIWillChange: Engaging men and boys in the #MeToo movement.Psychology of 

Men & Masculinity, doi:http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1037/men0000186 

Rotundo, M., Nguyen, D., & Sackett, P. R. (2001). A meta-analytic review of gender 

differences in perceptions of sexual harassment. Journal of Applied Psychology, 86(5), 

914-922. doi:http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.86.5.914 

Sleath, E., & Bull, R. (2017). Police perceptions of rape victims and the impact on case 

decision making: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 34, 102-112. 

doi:http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1016/j.avb.2017.02.003 

Ståhl, T., Eek, D. & Kazemi, A. 2010, "Rape Victim Blaming as System Justification: The 

Role of Gender and Activation of Complementary Stereotypes", Social Justice 

Research, vol. 23, no. 4, pp. 239-258. 

Stichman, A. J., Wood, M., & Watson, A. A. (2018). Assessing Student Attitudes Toward 

Sexual Assault by Using a Mock Trial. Journal of Criminal Justice Education, 1-21. 

Suarez, E., & Gadalla, T. M. (2010). Stop blaming the victim: A meta-analysis on rape 

myths. Journal of Interpersonal Violence, 25(11), 2010-2035. 

doi:http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1177/0886260509354503 

TT. (2018. 4 oktober). Två av tre tror metoo gjort skillnad. Svenska Dagbladet. 

https://www.svd.se/tva-av-tre-tror-metoo-gjort-skillnad [Hämtad 3 januari 2019] 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 2018-10-24 från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Visser, P. S., & Mirabile, R. R. (2004). Attitudes in the social context: The impact of social 

network composition on individual-level attitude strength. Journal of Personality and 

Social Psychology, 87(6), 779-795. 

doi:http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1037/0022-3514.87.6.779 

Weiss, K. G. (2009). “Boys will be boys” and other gendered accounts: An exploration of 

victims' excuses and justifications for unwanted sexual contact and coercion. Violence 

Against Women, 15(7), 810-834. 

https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Slagen%20dam.pdf#__utma=1.1718579615.1544108102.1544108102.1544108102.1&__utmb=1.1.10.1544108102&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1544108102.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=7449522
https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Slagen%20dam.pdf#__utma=1.1718579615.1544108102.1544108102.1544108102.1&__utmb=1.1.10.1544108102&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1544108102.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=7449522
https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/B%C3%B6cker/Slagen%20dam.pdf#__utma=1.1718579615.1544108102.1544108102.1544108102.1&__utmb=1.1.10.1544108102&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1544108102.1.1.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=7449522
https://search-proquest-com.till.biblextern.sh.se/docview/1038900853?accountid=13936
https://search-proquest-com.till.biblextern.sh.se/docview/1038900853?accountid=13936
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/me-too-rörelsen
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/me-too-rörelsen
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/sexuellt-vald/sexuellt-vald/
http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1007/s11199-016-0660-8
http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1037/men0000186
http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.86.5.914
http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1177/0886260509354503
https://www.svd.se/tva-av-tre-tror-metoo-gjort-skillnad
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1037/0022-3514.87.6.779


20 
 

 

Weiss, K. G. (2010). Too ashamed to report: Deconstructing the shame of sexual 

victimization. Feminist Criminology, 5(3), 286-310. 

doi:http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1177/1557085110376343 

Wilson, T. D., Lindsey, S., & Schooler, T. Y. (2000). A model of dual attitudes. 

Psychological Review, 107(1), 101-126. 

doi:http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1037/0033-295X.107.1.101  

Wood, W. (2000). Attitude change: Persuasion and social influence. Annual Review of 

Psychology, 51, 539-70. Retrieved from https://search-proquest-

com.till.biblextern.sh.se/docview/205821343?accountid=13936  

Zounlome, N. O. O., & Wong, Y. J. (2018). Addressing male-targeted university sexual 

aggression: An experimental evaluation of a social norms approach. Psychology of Men 

& Masculinities, doi:http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1037/men0000181  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org.till.biblextern.sh.se/10.1037/0033-295X.107.1.101
https://search-proquest-com.till.biblextern.sh.se/docview/205821343?accountid=13936
https://search-proquest-com.till.biblextern.sh.se/docview/205821343?accountid=13936


21 
 

 

Bilaga  

Intervjuguide 

 

Kön: 

Ålder: 

Sysselsättning:  

 

Hur har du kommit i kontakt med metoo-kampanjen? (Hur fick du höra om den först?) 

  

Hur har du uppfattat metoo-kampanjen?  

  

Hur ser du på medias roll under kampanjen?  

  

Tycker du att du har ändrat attityd till sexuella övergrepp efter kampanjen? (På vilket sätt?) 

 

I så fall, vad fick dig att ändra uppfattning?  

  

Tror du att kampanjen har påverkat samhällsuppfattningar? (Hur?) 

 


	Tendenser att lägga skuld på offer kan enligt Harber, Podolski och Williams (2015) undvikas genom att prata om sina känslor. När personer lägger skuld på offret kan det bero på att de egentligen känner sympati för offret vilket kan hota ens bild av vä...
	Zounlome och Wong (2018) visar att förändring av sociala normer hade påverkan på självupplevd risk att begå sexuella övergrepp hos collegestudenter. Normer var manipulerade på så vis att deltagarna fick läsa flera påståenden med statistik om attityder...

