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Abstrakt 

I den här undersökningen syftade vi till att fånga en grupp mäns upplevelser av det 

digitala fenomenet #metoo. Vad har dessa män upplevt för svårigheter i samband med 

#metoo samt hur de har upplevt att #metoo har påverkat dem. Informanterna i studien 

valdes via ett strategiskt urval. Alla informanter är manliga studenter som läser eller har 

läst på universitetsnivå och kan komma att arbeta med sociala insatser i framtiden. 

Insamlingen av material inhämtades via en fokusgrupp om fyra personer och analyserades 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet i denna studie visade att de manliga 

informanterna upplevde att det finns strukturer i samhället som gör att män beter sig på ett 

sådant sätt som föreligger #metoo. Informanterna upplevde att #metoo har gjort så att de 

har rannsakat sig själva och sitt eget beteende. De upplevde även att de behövde förändra 

sig själva samt hade tankar om hur de skulle gå tillväga, dock så upplevde de svårigheter 

med att göra detta själv. I vår analys undersökte vi närmare varför de upplevde sådana 

svårigheter till förändring och kopplar in tre olika teorier för att få möjligheten att 

analysera på olika nivåer. Våra slutsatser i denna studie är att det kan vara komplext att 

vara man och ta ställning för kvinnorättsfrågor i ett samhälle som är under strukturell 

förändring samt att informanterna påverkades av #metoo i sociala medier mer än vad de 

själva trott. Vidare är vår slutsats att informanterna hade svårt att se sin egen delaktighet i 

upprätthållandet av maktstrukturer. Informanterna var inte beredda på att riskera sina 

sociala eller samhälleliga fördelar för att visa medhåll för #metoo. Även om de såg hur 

deras beteende kunde vara en del av problematiken #metoo belyser så lade de större vikt 

på att det är andra män som borde nås av #metoo´s budskap. 

 

 

Nyckelord: #metoo, svårigheter, påverkansfaktorer, förändring, ambivalens, manliga 

hierarkier, feministiska rörelser, feministiska män 
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1.Inledning  
Under hösten 2017 fick rörelsen #metoo ett enormt genomslag internationellt och 

nationellt på sociala medier, denna rörelse har syftat till att belysa hur kvinnor blir utsatta 

för sexuella övergrepp och trakasserier av män. Hashtagen1 startade egentligen 2006 av 

kvinnorättsaktivisten Tarana Burk men fick då inte lika stor spridning som när 

skådespelerskan Alyssa Milano delade hashtagen 2017. Hon uppmanade alla kvinnor som 

upplevt att de blivit utsatta att sprida #metoo efter att hon själv anklagat en producent för 

att ha utsatt ett flertal kvinnor (Shugerman, 2017, oktober 11). Ett stort antal kvinnor har 

deltagit i upproret och delat sina vittnesmål av olika karaktär för att belysa problematiken 

samt för att flytta skammen från offret till förövaren. Ett flertal män har hängts ut i medier 

som förövare till sexualbrott och ett flertal yrkeskategorier har deltagit i upproret 

(Eduards, u.å.). #Metoo fick även spridning inom socialt arbete, 29% av 1228 tillfrågade 

kvinnliga socionomer rapporterade att de blivit utsatta för sexuella övergrepp och 

trakasserier på arbetet av medarbetare, chefer och klienter (Wihlborg, 2017, 27 

november.). Vi upplever att tiden som följt efter #metoo’s start har visat på olika 

reaktioner från män, vissa har visat sympati med rörelsen medan andra har ifrågasatt den 

eller inte tagit ställning överhuvudtaget. Vi har även noterat att många män, både i vår 

närhet samt i medier, uttrycker en osäkerhet kring sitt beteende och bemötande gentemot 

kvinnor. 

 

Sverige är ett land som arbetar för jämställdhet, men samtidigt som Sverige anses vara ett 

av världens mest jämställda länder (Regeringen, 2017, 11 oktober.) så visar en av statens 

offentliga utredningar att jämställdhetspolitiken idag utvecklas alldeles för långsamt (SOU 

2015:86). Det håller även på att stiftas en ny sexualbrottslag som bygger på samtycke i 

Sverige (Prop. 2017/18:177), därför anser vi att det är relevant att utföra denna studie i 

svensk kontext. Lagen kan även komma att påverka det svenska sociala arbetet i 

framtiden. Socionomer möter både individer som utsätter personer för sexuella övergrepp 

och trakasserier såväl som de möter individer som blivit utsatta för sådana handlingar, 

därför är detta problemområde relevant för socialt arbete. Onlinerörelsen #metoo har 

belyst att det är ett stort socialt samhällsproblem att män begår sexuella övergrepp och 

trakasserier mot kvinnor (Eduards, u.å.). Enligt brottsförebygganderådet är det till största 

delen män som misstänks för sexualbrott i Sverige (Brottsförebygganderådet, 2016). 

Därför ser vi betydelsen av att undersöka hur den feministiska onlinerörelsen #metoo har 

upplevts av en grupp män. 

 

1.1 Problembakgrund 

I denna del belyser vi tidigare forskning rörande den moderna aktivismen och hur denna 

kan ta sig i uttryck via sociala medier samt mäns deltagande och syn på feminism 

#Metoo kan ses som ett exempel på onlineaktivism, det finns olika perspektiv av hur 

online- och offlineaktivism skiljer sig åt eller påverkar varandra. Dessa beskriver Vissers 

och Stolle (2014) i sin studie som handlar om hur unga personer väljer att delta i politiken 

online eller offline. De menar att det finns en sida av forskningen som argumenterar för att 

                                                      
1 Hashtag (engelska hashtag, av hash, namn på skrivtecknet fyrkant, och tag ’etikett’), digital märkning 
med nummertecken (#) framför ett ord, främst använd för att strukturera ämnen och kategorier inom 
sociala medier (Nationalencyklopedin, u.å). 
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de val vi gör samt de politiska åsikter som uttrycks online är precis samma handlingar som 

vi skulle utföra offline, det vill säga i den verkliga världen. På den andra sidan hittar vi 

empirisk forskning som indikerar att internet öppnar upp helt nya möjligheter för 

människor att visa delaktighet och engagera sig i politiska frågor (Vissers & Stolle, 2014). 

Vissers och Stolle (2014) lyfter hur olika nätverksforum såsom Facebook, Youtube och 

Twitter erbjuder en arena som underlättar spridning av information samt skapande av stora 

protester. De lyfter den kritik som riktas mot onlineaktivism, och tar upp begreppet 

“slackaktivism” som relaterar till att deltagande online är för enkelt och bara ett klick ifrån 

att engagera sig. Det gör att individer som deltar i till exempel Facebook aktivism enbart 

utövar detta online utan någon som helst påverkan att förändra världen offline. Resultatet 

visar att internet mobiliserar en helt ny grupp av människor som annars inte skulle vara 

politiskt aktiva i det verkliga livet (Vissers & Stolle, 2014). 

 

Utifrån ett feministiskt perspektiv menar Kemekenidou (2016) att det är sociala medier 

och olika nätverkssajter som bidrar till att trakasserier och sexism sprids på en helt ny 

nivå. Hon beskriver internet som en plattform som skapar mer synliga sexuella 

trakasserier på grund av att bilder och videos på sexuella övergrepp sprids och delas. Men 

online kampanjer har även resulterat i att bryta tystnaden om bland annat våldtäkt eller 

våld i hemmet (Kemekenidou, 2016). Gouws (2018) skriver om hur unga kvinnor kämpar 

mot sexuellt våld i onlinekampanjen #EndRapeCulture, som syftade till att belysa och 

verka mot våldtäktskulturen i Sydafrika. Både Kemekenidou (2016) och Gouws (2018) 

kommer fram till att patriarkatet är ett stort hinder för att bekämpa den genomgripande 

våldtäktskulturen. De argumenterar för hur användningen av sociala medier och just 

hashtags kan producera och organisera ett enormt kraftfullt nätverk, med människor av 

olika bakgrund, kön, klass, etnicitet m.m., för att stå emot sexuellt våld och att detta kan 

komma att bidra till en stor möjlighet för att skapa förändring (Kemekenidou, 2016; 

Gouws, 2018). Enligt (Baer, 2015) så har fenomenet med hashtags visat tydligt hur 

internet och sociala medier påverkar oss samt hur det har möjliggjort för aktivism att 

sprida sig snabbt samt involvera en stor mängd människor. En ny sorts feminism har 

uppstått under det senaste århundradet som också har ändrat vårt sätt att kommunicera 

samt hur vi engagerar oss världen över, även i det verkliga livet (Baer, 2015). Enligt 

Bashonga och Khuzwayo (2017) så är sociala medier speciellt viktigt för att män ska våga 

gå samman och ta ställning mot sexuellt våld mot kvinnor. 

 

Utifrån en studie om hur olika porträtteringar av feministiska män påverkar andra mäns 

syn på feminism, såg Wiley, Srinivasan, Finke, Firnhaber & Shilinskys (2013) att om en 

feministisk man porträtterades med goda egenskaper blev andra män mer positivt inställda 

till feminismen. Männen blev även mer benägna att engagera sig i samhälleliga aktioner 

som rör kvinnors rättigheter. Däremot om de fick se ett porträtt av en feministisk man med 

mindre goda egenskaper så uppstod inte samma positiva inställning. Ellcessor (2018) 

upptäckte också att om kända personer visar sympati med olika rörelser och delar sina 

åsikter på nätet så bidrar det till att fler människor engagerar sig. Gouws (2018) tar även 

upp aspekten om behovet av att skapa förståelse och empati hos de människor som känner 

sig exkluderade att delta i kampanjer. Att bara prata om erfarenheter i sig är inte politik 

men genom att människor delar med sig av sina erfarenheter så kan det ge informativ 

kunskap till politiken, bland annat angående sexuellt våld som uttrycktes i 
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#EndRapeCulture-kampanjen (Gouws, 2018). Onlineaktivismen kan alltså ses som ett sätt 

att förmedla empati. Vilket även går i linje med det Kemekenidou (2016) diskuterar 

utifrån sin studie om hur internet och sociala medier påverkar feminismen positivt och kan 

inbringa empati. Hon menar att unga tjejer och kvinnor som delar med sig av sina 

berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp på internet kan skapa en empatisk 

förståelse och en stöttande kultur av de som tagit del av deras historier (Kemenkenidou, 

2016).  

 

Holmgren och Hearn (2009) beskriver i sin studie hur män på högt uppsatta positioner kan 

vinna politiska och sociala fördelar av att kalla sig för feminist. De behöver dock inte 

alltid betyda att dessa män aktivt arbetar för kvinnors rättigheter. Holmgren och Hearn 

(2009) kommer fram till att det finns många män som är för jämställdhet men som inte 

deltar i någon feministisk rörelse för att bidra till förändring. Undersökningar utförda i 

Sverige och Norge har visat att ungefär en tredjedel av alla män har en väldigt traditionell 

syn på könsroller och är emot jämställdhet. En annan tredjedel är engagerade och arbetar 

aktivt för jämställdhet samt att den sista tredjedelen av männen uttrycker att de är för 

jämställdhet men är passiva och opåverkade av frågan i det dagliga livet (Holmgren & 

Hearn, 2009). Att som man delta i feministiska rörelser har setts och kan ses som 

kontroversiellt (Bailey, 2014). Enligt Holmgren och Hearn (2009) så kan det skapas en 

motsägelsefull självbild av att vara man och feminist då personen måste frångå vissa 

attribut som tillskrivs den stereotypa manligheten. Andra män kan se feministiska män 

som “mindre” manliga och det har även framkommit att feministiska kvinnor kan se 

feministiska män som mindre maskulina och mindre attraktiva än andra män. Deras studie 

visar att män som inte benämner sig själva som feminist och är för jämställdhet ses som 

mer maskulina än män som identifierar sig som feminist. Holmgren och Hearn (2009) 

belyser hur det uppstår en komplex situation för män som väljer att kalla sig för feminist. 

Då bör han även avstå från de manliga privilegier som hör till mansnormen och ifrågasätta 

dessa. Det kan innebära en stigmatisering i att inte ses som en vanlig man. 

 

Den ovan presenterade forskningen (Vissers & Stolle, 2014; Baer, 2015; Gouws, 2018) 

visar att sättet vi aktiverar oss på idag ser annorlunda ut än det tidigare gjort, vi använder 

oss utav internet i större utsträckning och nyttjar sociala medier och hashtags för att visa 

våra ideologiska ställningstaganden. Som vi beskrivit ovan är det ett problem att män inte 

har en självklar plats för att delta i feministiska rörelser samt att det är svårt för män att 

identifiera sig som feminist (Holmgren & Hearn, 2009; Gouws, 2018). #Metoo är därför 

ett intressant case att undersöka då hashtagen kan ses som en feministisk rörelse som 

synliggjort hur kvinnor utsätts för sexuella övergrepp och trakasserier i väldigt stor 

utsträckning (Eduards, u.å.). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka en grupp manliga studenters upplevelser av 

#metoo  

• Hur har informanterna påverkats av #metoo? 

• Vilka svårigheter upplever informanterna i samband med #metoo? 
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2. Bakgrund 

2.1 Sveriges lagstiftning 

Sexuella trakasserier definieras enligt Diskrimineringslag (SFS 2008:567) som en 

handling eller uppträdande av sexuell natur som kränker en annan persons värdighet. 

Enligt Nationalencyklopedin (Alm, u.å.) så innefattar det kommentarer eller enskilda ord, 

närgångna blickar, tafsande, ovälkomna komplimanger, inbjudningar och sexuella 

anspelningar. Diskrimineringsombudsmannen (2018) lyfter problematiken med att det är 

den som är utsatt som bestämmer vad som är ett kränkande eller oönskat beteende men för 

att det ska räknas som sexuella trakasserier måste den som trakasserar också vara 

införstådd i hur beteendet upplevs av den andre. Detta kan leda till att det finns skilda 

åsikter mellan den som blir utsatt och den som utsätter (Diskrimineringsombudsmannen, 

2018). 

 

Sexuella övergrepp regleras i Brottsbalkens (SFS 1962:700) 6:e kapitel och omfattar 

påtvingad närgången fysisk kontakt, våldtäkt och beröring på intima kroppsdelar. Den 1 

juli 2018 så förväntas en ny skärpt sexualbrottslagstiftning träda i kraft i Sverige, den 

bygger på samtycke och frivillighet. Den syftar delvis till att bevisbördan, om ett 

sexualbrott har begåtts, inte längre ska ligga på den som blivit utsatt. Den som är 

misstänkt för brott ska redovisa för hur denna har inhämtat samtycke till att utföra 

“handlingen” (Prop. 2017/18:177). Med den nuvarande lagstiftningen måste den utsatta 

personen bevisa inför rätten att den inte var med på exempelvis en sexuell akt. Skillnaden 

mellan den gamla lagen och den nya samtyckeslagen innebär att det ställs större krav på 

den misstänka personen. Den misstänkta måste kunna bevisa att denne har fått ett 

godkännande för att inleda och slutföra den sexuella akten, detta kan tillexempel vara ett 

verbalt Ja, jag vill. Det blir på så vis svårare att hävda att en person velat utföra en sexuell 

handling då denne exempelvis varit medvetslös eller så kraftigt påverkad att denne inte 

kunnat ge sitt samtycke (Prop. 2017/18:177).   

3. Metod 
Den här uppsatsen utgick från en kvalitativ ansats med hjälp av en fokusgrupp med män. 

Som innebär att man samlar ett antal personer som för en diskussion tillsammans om ett 

angivet ämne. Gruppen diskuterar under en begränsad tid och styrs med hjälp av en 

samtalsledare som kallas för moderator (Wibeck, 2010). Genom denna metod fick vi 

möjlighet att fånga gruppens föreställningar och attityder i relation till #metoo. Det 

material vi fick fram resulterade i hur deltagarna tillsammans tänker kring ett visst 

fenomen. Vårt intresse låg i att få ett vidare perspektiv av mäns upplevelser som grupp 

snarare än en djupare förståelse av den enskilda individens upplevelser (Wibeck, 2010). 

Därför ansåg vi att fokusgrupper var en lämplig metod för att undersöka människors 

uppfattning av verkligheten och hur de upplever något (Bryman, 2013).  
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3.1 Förförståelse 

Vi har en närhet till ämnet då vi är två kvinnor i 30-årsåldern som är uttalade feminister 

samt har ett brinnande intresse rörande kvinnorättsfrågor. Dock är vi olika individer, 

Elisabeth har ett gediget och långt tillbakagående intresse för frågor gällande jämställdhet 

och feminism medan Isabelle blivit intresserad av feministiska frågor under de senaste 

åren. Redan innan starten av denna uppsats har vi båda haft tankar om att män måste 

engagera sig i kampen om jämställdhet vilket innebär att vi går in med perspektivet om att 

mäns delaktighet är viktig för att skapa förändring i samhället. Vi har diskuterat #metoo 

med våra manliga partners samt män i vår omgivning, vår upplevelse av detta är att män i 

vår närhet har upplevt att det har varit svårt att förhålla sig till ämnet och det var där 

tanken föddes om att undersöka mäns upplevelser. Vi är insatta i metoo-rörelsen och dess 

bakgrund då vi båda har blivit utsatta för sexuella trakasserier i olika former och har därför 

deltagit i #metoo genom att dela hashtagen på sociala medier. Det är en styrka att vi är två 

forskare i denna studie, då kan vi ifrågasätta varandra och hjälpa varandra att lyfta blicken 

för att inte fastna i något irrelevant. 

 

3.1 Litteratursök 

Inledningsvis i denna studie sökte vi efter vetenskapliga artiklar rörande feminism och 

framförallt mäns delaktighet i feminism samt utvecklingen av digital aktivism för att få 

kunskap och bilda en forskningsbakgrund. Artiklarna inhämtades via databaserna Ebsco 

Host, Scopus och Sagepub. Vi nyttjade också Umeå Universitetsbiblioteks sökfunktion 

och Google Scholar. Inledningsvis så använde vi sökord som #metoo, patriarchal theory, 

activism, sexual harassment och vi fann näst intill inget relevant på dessa sökord. Vi 

breddade samt begränsade oss och använde sökord som digital aktivism, online offline, 

feminism, machoism, masculinity, male feminism och började därmed finna mer artiklar 

med relevant information för vår studie. Den inhämtade litteraturen lästes, bearbetades och 

användes för att beskriva vårt studieämne och forskningsbakgrund. 

 

3.3 Urval   

Informanterna har valts ut via ett målstyrt urval vilket enligt Bryman (2011) är en form av 

strategiskt urval. Det innebär att vi har fokuserat på att hitta personer som är relevanta för 

det vi syftar till att undersöka (Bryman, 2011). Vi har valt att fokusera på manliga 

studenter som läser en utbildning som är relevant för socialt arbete, bland annat 

socionomutbildningen och polisutbildningen. Förfrågningar skickades ut via olika 

studentportaler till studenterna med hjälp av studieadministratörer. Vi har även lagt ut 

förfrågningar via studentgrupper på sociala medier. Efter ovanstående utskick fick vi svar 

från sex stycken män som för närvarande studerar eller tidigare har studerat någon 

utbildning med koppling till socialt arbete på universitetsnivå. Ett informationsbrev 

utformades i enighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer (Bilaga 1), 

med bland annat mer specifika detaljer om vad det innebär att delta samt studiens syfte. 

Eftersom att det var väldigt få personer som visade intresse för att medverka i studien 

valde vi alla personer som tackat ja till att delta som informanter. Alla som visat intresse 

fick ett utskick via mail för att kunna ta del av informationsbrevet. För att hitta en dag för 

intervjun utformade vi en enkät där de intresserade fyllde i vilka tider de hade möjlighet 

att delta. Alla personer svarade men endast fyra personer kunde delta samma tid och dag 
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vilket innebar ett bortfall på två personer. Enligt Wibeck (2010) är bortfall vanligt 

förekommande i samband med att få ihop fokusgrupper. En begäran om bekräftelse av tid 

och dag samt att personen fortfarande var villig att delta skickades ut till samtliga. 

Männen var i åldrarna 20–40 år och ingen av dessa personer hade någon koppling till 

varandra sedan tidigare. All kontakt med de intresserade männen har förts via e-post och 

personligt meddelande på Facebook. 

 

3.4 Materialinsamling 

Intervjun hölls i ett grupprum på en plats som vi tänkte skulle upplevas som neutral för 

alla informanter. Vi valde att spela in samtalet med både ljud och bild för att lättare kunna 

utläsa vem som säger vad vid transkribering (Wibeck, 2010). Innan intervjun ställde vi 

iordning ett mindre bord med stolar till alla informanter samt ett bord i hörnet på rummet, 

där placerades Isabelle som observatör och ansvarig för inspelningsutrustningen. För att 

göra informanterna bekväma bjöd vi på kaffe, fika och frukt vilket gjorde att stämningen 

blev väldigt avslappnad redan från start. Elisabeth agerade moderator och till sin hjälp 

använde hon en intervjuguide (Bilaga 2). Intervjun inleddes med två öppningsfrågor, de 

fick alla informanter att börja prata och bli lite varma i kläderna, dock upptäckte vi att det 

redan från start fanns en vilja att börja prata om det faktiska ämnet #metoo. Efter den 

introducerande frågan började alla komma till tals och successivt gick intervjun över från, 

fråga-svar-fråga-svar till att bli mer av en diskussion mellan informanterna. Informanterna 

ställer frågor till varandra, ger medhållande kommentarer, ifrågasätter och riktar olika 

påståenden mot varandra samt ifrågasätter det den andra just sa utifrån sitt eget perspektiv.  

Som vi tidigare nämnt utgår vi från metoden fokusgrupper för att samla in material, enligt 

Wibeck (2010) är ovanstående beskrivning av intervjusituationen ett lämpligt 

tillvägagångssätt vid en fokusgruppsintervju. Intervjun blev i grunden ostrukturerad men 

med hjälp av intervjuguiden fick Elisabeth stöd att skapa en viss struktur för att hålla 

informanterna inne på rätt spår. Under samtalet användes även ett stimuli-material för att 

skapa diskussion bland informanterna i fokusgruppen (Wibeck, 2010). Vårt stimuli 

material bestod av olika rubriker från debattartiklar som rör #metoo (Bilaga 2). Utifrån 

dessa kunde informanterna beskriva saker som de förknippade med rubrikerna samt att de 

berättade om sina personliga upplevelser kopplade till dessa. Det fanns blandade känslor i 

gruppen men något som vi uppfattade som underliggande i diskussionen var svårigheter 

med att uttrycka det informanterna kände rörande deras upplevelser av #metoo. Vissa 

uttalanden var raka och tydliga medan andra blev komplicerade och svåra att förstå. Det 

fanns en känsla av att ämnet var jobbigt och komplext vilket märktes då informanterna 

förändrade sitt tonläge, vid känsliga punkter sänktes tonläget en aning och det blev svårare 

att höra vad de berättade. Gruppen skapade tillsammans en öppen miljö för att kunna 

uttrycka sina tankar och reflektioner. Något som är anmärkningsvärt är att vi fick en 

känsla av att informanterna hade lättare att prata om andra eller om hur det har varit än att 

beskriva något mer personligt om sig själv och hur de känner. Som avslutande del i 

samtalet så sammanfattade vi vad som hade diskuterats, informanterna fick möjlighet att 

ge respons och tillägg på hur vi uppfattat dem samt att de fick möjlighet att ge övriga 

kommentarer. Detta är ett lämpligt tillvägagångssätt för att vi som forskare ska kunna 

försäkra oss om att vi uppfattat informanterna korrekt samt de får chansen att uttrycka 

något som vi eventuellt har missat under fokusgruppsintervjun (Wibeck, 2010). 
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3.5 Bearbetning och analys av materialet 

Direkt efter att vi utfört intervjun så samlade vi våra första tankar, reflektioner och 

upplevelser av gruppsamtalet. För att bearbeta och analysera materialet så har vi valt att 

använda oss av tillgänglig litteratur om kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011; Wibeck, 

2010). Innehållsanalys syftar till att få fram det som sägs både implicit och explicit 

(Wibeck, 2010). Analysarbetet går ut på att koda det insamlade materialet, dela upp texten 

i enheter och sedan söka efter trender och mönster. Därefter så ska dessa systematiskt 

bearbetas på ett sådant sätt att någon annan skulle komma fram till samma resultat om de 

hade analyserat materialet. Efter bearbetning så delas enheterna in i kategorier som 

därefter placeras under teman (Bryman, 2011; Wibeck, 2010). Vi började med att 

transkribera det inspelade materialet, därefter läste vi igenom den transkriberade texten 

noga. Vi bearbetade sedan texten för att finna meningsbärande enheter och bakomliggande 

mönster av det som uttrycktes både implicit och explicit (Wibeck, 2010). Sedan 

påbörjades en kategorisering av dessa meningsbärande enheter, för att göra det enkelt 

markerades de olika kategorierna med färg, sedan klippte vi ut dessa och la ut på ett bord 

för att få en mer överskådlig bild. Materialet bearbetades och kategorierna omarbetades 

och till slut landade vi i två övergripande teman: TEMA 1 Mäns upplevelse av vad #metoo 

är med underkategorierna; Vad handlar #metoo om? och Vad har hänt? TEMA 2 Påverkan 

och Förändring med underkategorierna; Vad som påverkar, Vad som behöver förändras, 

Ambivalens samt Självrannsakan.  

 

Figur 1. 

 
Enligt figuren ovan ger vi ett exempel på hur vi har gått tillväga i bearbetningen av de 

meningsbärande enheterna. I den första kolumnen ligger de första kategoriseringarna som 

färgmarkerades, dessa meningsbärande enheter omarbetades och delades in i nya 

kategorier som syns i kolumn två och tre. Till exempel: Bakgrund till #metoo/första tankar 

blev till kategorin, "Vad handlar #metoo om?" och ligger under Tema 1, mäns upplevelse 

av vad #metoo är. 
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I resultatdelen har vi valt att använda oss av citat från informanterna i fokusgruppen för att 

läsaren ska få en känsla av hur de pratade om ämnet. I citaten har utfyllnadsord som 

exempelvis: ”asså”, ”liksom”, ”typ”, ”eehm” tagits bort för att göra dessa lättare att läsa. 

 

3.6 Etiska reflektioner 

Då vår forskning rör människor har vi tagit de fyra etiska principerna i beaktning, de är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011). Vilka etiska överväganden som är relevanta regleras i lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Lagens syfte är att 

skydda människors integritet och stärka deras rätt till trygghet vid deltagande i forskning. 

Utifrån Vetenskapsrådets (2002) beskrivning valde vi att först ge informanterna en kortare 

information om vad det innebär att delta när vi skickade ut kontaktförfrågan. Därefter 

skickades ett informationsbrev med tydligare information om studien, dess syfte, att det är 

frivilligt deltagande samt vad resultatet ska användas till. För att säkerställa 

informanternas samtycke till studien samt att de blivit införstådda i alla etiska principer 

valde vi att ge ytterligare information vid intervjutillfället om studiens syfte och att 

informanterna när som helst kan avbryta sitt deltagande. Innan vi startade intervjun fick 

alla informanter ge sitt muntliga samtycke till att video och ljudupptagning gjordes, detta 

för att ge oss möjlighet att analysera materialet via transkribering. Vidare informerades 

informanterna om att det inspelade materialet endast kommer att behandlas av oss som gör 

denna studie samt att när vi är färdiga med att transkribera kommer ljud och 

videoinspelning att raderas (Vetenskapsrådet, 2002). För att öka konfidentialiteten fick 

alla informanter muntligen information om att allt som sägs i rummet stannar där samt att 

informanterna tillsammans med oss kom överens om att inte berätta för andra vilka som 

deltagit i studien (Wibeck, 2010). För att inte läsaren ska kunna avslöja vilka som deltagit 

i studien har alla informanter anonymiserats i form av fingerade namn samt att avslöjande 

detaljer om enskilda personer har skrivits om när vi valt att använda ett sådant citat i 

studien. Vi informerade muntligen att allt arbetsmaterial kommer att raderas från våra 

datorer efter att studien färdigställts. I och med detta innebär det att vi har tagit hänsyn till 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i 

genomförandet av den här studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.7 Metodreflektioner 

Under insamlingen av tidigare forskning märkte vi hur vår förförståelse gillrade en fälla 

för oss med att samla in material, vi valde vetenskapliga artiklar för att vi ansåg att de var 

intressanta ur ett feministiskt perspektiv och inte för att det egentligen hade något att göra 

med syftet i studien. Detta tog ganska mycket tid och vi har genomgående fått revidera vår 

forskningsbakgrund för att hålla den relevant.  

 

Att använda ett målinriktat strategiskt urval kan vara en nackdel då spridningen eventuellt 

minskar på grund av att vi endast fångar de män som är intresserade av att prata om 

#metoo. Detta bidrar till att de män som inte är intresserade av att diskutera ämnet faller 

bort (Bryman, 2011). Wibeck (2010) menar att fokusgrupper är lämpligt att använda för 

att diskutera känsliga ämnen, det kan öka forskarens förståelse till vad som ligger till 

grund för hur människor tänker och agerar. En nackdel med att använda 
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fokusgruppsintervju som metod kan vara att informanterna påverkas av varandra och faller 

för grupptryckets inverkan (Wibeck, 2011). Vid en individuell intervju kan informanten 

dock känna mer benägenhet att ge ett så bra svar som möjligt inför samtalsledaren vilket 

kan innebära att svaren inte blir lika trovärdiga som vid en fokusgruppintervju (Wibeck, 

2010). Ytterligare en nackdel är att informanterna inte kan garanteras anonymitet i lika 

hög utsträckning som vid en individuell intervju då personerna som har deltagit i 

gruppdiskussion kan prata med utomstående om innehållet (Wibeck, 2010). Därför var vi 

noggranna med att berätta för informanterna om att det som sägs i rummet måste stanna 

där.  I en fokusgrupp kan informanterna inspirera varandra genom att dela med sig av sina 

erfarenheter och känslor om ett ämne (Wibeck, 2010). Vår upplevelse är att vi lyckades 

uppnå fördelen med att använda oss av metoden fokusgrupp jämfört med en individuell 

intervju då deltagarna fick ett stort spelrum i att påverka samtalets utformning och vilka 

upplevelser de själva ville fokusera på. Vi använde oss utav stimuli material i form av 

rubriker från aktuella debattartiklar, detta hade vi kunnat utesluta då det innebar mestadels 

en förvirring för deltagarna om hur de skulle prata om artiklarna där de fastnade i om de 

höll med dem eller inte. I slutet av samtalet frågade vi deltagarna om hur det var att prata 

med varandra inför oss, i egenskap av kvinna. De flesta ansåg inte att de blivit begränsade. 

En informant uttryckte att det tog emot att säga vissa saker för att vi inte skulle tänka att 

han sa dem bara för att han ville framstå som duktig.  

 

Under analysprocessen har vi varit försiktiga för att inte tolka det som informanterna har 

sagt utifrån oss själva samt att ständigt hålla oss kritiska. Detta för att inte riskera att 

vinkla resultatet åt den riktning som vi förutspått. I vårt resultat så framkom dock att 

informanterna var inne på samma linje som vi, att män behöver förändra sitt beteende. 

Processen för att komma fram till teman och kategorier har varit tidskrävande, vi har 

pendlat fram och tillbaka i både kategorisering och tematisering (Bryman, 2011; Wibeck, 

2010). Detta för att få så tydliga teman och kategorier som möjligt men även för att 

säkerställa att de meningsbärande enheterna inte tolkades ur sitt sammanhang. Ännu en 

anledning till att analysprocessen tog tid berodde på att vi löpande medvetet ifrågasatte 

varandra för att minska risken att vår förförståelse påverkade bearbetningen. Under 

processens gång har vi diskuterat sinsemellan för att komma vidare. Bland annat har vi 

presenterat individuella förslag på hur vi ska kategorisera och tematisera för att komma 

fram till gemensamma slutsatser. Vi upptäckte att mycket av den inkomna informationen 

gick in i varandra, ibland var det svårt att avgöra vad informanterna pratade om och i 

vilken kontext då de ibland hade svårigheter med att formulera sig tydligt. Trots detta har 

vi försökt att göra en tydlig avgränsning mellan kategorierna.  

 

Vår handledare samt våra medstudenter har hjälpt oss att förhålla oss till vår förförståelse, 

de har löpande granskat vårt material kritiskt. Genom att vi har haft ett öppet klimat och 

vågat ifrågasätta varandra genom arbetets gång så har vi lyckats minska risken för 

feltolkning samt risk för att vi läst in det vi själva vill se i materialet. Ett exempel från 

innehållsanalysen var då Elisabeth började teoretisera om varför informanterna uttryckte 

sig på ett visst sätt, Isabelle fick då säga åt Elisabeth att lugna ned sig och utgå från vad 

informanterna faktiskt säger, inte börja analysera varför de säger det. På samma sätt har vi 

fortsatt att ifrågasätta varandra under arbetets gång. 
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4. Teoretiska perspektiv 
Vi har valt att använda tre teorier för att analysera resultatet. Connells teori om manliga 

hierarkier är relevant för att förstå övergripande strukturer medan Goffmans 

dramaturgiska perspektiv kan förklara mikro-interaktionen mellan människor. 

Självbestämmandeteorin använder vi för att analysera individuella förändringsprocesser. 

4.1 Feministiskt perspektiv - Connells teori 

Genom att anamma ett feministiskt perspektiv och beskriva denna väldigt kort, så finns 

teorin om att det finns en könsmaktsordning i samhället där män har mer makt och är 

överordnade kvinnor, detta kallas ett patriarkat (Hydén & Månsson, 2006). Inom 

feminismen finns teorier om kön och hur man blir en man/kvinna. Filosofen Simone De 

Beauvoirs berömda uttryck “Man föds inte till kvinna, man blir det” (Hyden & Månsson, 

2006, s. 278). Berättar om hur vi har föreställningar om hur en man är och hur en kvinna 

är samt att vi formas av dessa föreställningar under vår uppväxt genom sociala 

interaktioner och “utvecklar” ett typiskt manligt eller kvinnligt beteende. I Hydén och 

Månsson (2006) beskrivs sociologen Robert W Connells framgångsrika teori, inom 

mansforskning, som utgår ifrån att kön uppkommer i ett strukturellt system av olika 

relationer. Han anser att man inte ska utgå ifrån normen eller beteende för att definiera det 

som anses vara typiskt manligt eller kvinnligt. Fokuset ska ligga på de relationer och 

processer som vi, som könspräglad man eller kvinna, lever våra liv. Connell vill att vi ska 

se hur vi skapar kön genom att strukturera våra egna handlingar och hur detta görs i nutid 

men även har gjorts historiskt. Relationen mellan manligt och kvinnligt är en ständigt 

pågående process som samspelar mellan andra sociala strukturer såsom klass, sexuell 

läggning och etnicitet. I sin analys om manlighet finner han tre olika positioner som visar 

på en hierarkisk ordning, dessa visar på vilket sätt män förhåller sig till sin makt i relation 

till andra män och till kvinnor (Connell, i Hyden & Månsson, 2006). 

 

Hegemoni - En position i samhället där man som man har garanterats en dominerande 

ställning i förhållande till kvinnan. För att det ska fungera så måste det, i samhället på en 

kollektiv nivå, finnas en överensstämmelse mellan den rådande kulturen och 

institutionella makten. Den dominerande manligheten tar sig uttryck inom de flesta 

områden som dessa män rör sig i, det behöver dock inte vara alla. Exempel på män som 

med tydlighet visar på den hegemoniska nivån är män inom militären, regeringen.  

Över och underordning - Om Hegemoni utgör helheten av dominans i samhället så finns 

det även delar av denna som tar sig i uttryck via specifika hierarkiska relationer mellan 

män. Som exempel är vita män överordnade svarta män, heterosexuella över 

homosexuella, medelklassmän över arbetarklassmän. Dessa strukturer som skapar över- 

och underordning reproduceras genom vår kultur, hur vi pratar, genom lagar osv. 

Medlöperi - “Att spela med i ett system som gynnar en själv på någon annans bekostnad” 

(Connell, i Hydén & Månsson, 2006, s. 279). Det är få män som utövar makt på den 

hegemoniska nivån, dock så drar majoriteten av alla män nytta av kvinnors underordning i 

samhället. Connell menar att det finns en tyst överenskommelse eller samförstånd med de 

patriarkala strukturerna i samhället, då män nyttjar sina manliga fördelar av att leva i ett 

patriarkat. Det är väldigt få män som tar aktivt avstånd mot pro-feministiska politik men 

det är heller inte många män som aktivt tar ställning för dem. Bryter man ned manligheten 

till det vardagliga livet med de relationer och situationer som tillhör, så blir det väldigt 
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komplext. Connell menar att män i dagens samhälle lever ett liv fullt av kompromisser 

och förhandlingar med de kvinnor och barn som de lever med (Connell, i Hyden & 

Månsson, 2006). 

 

Dagens samhälle är under strukturella förändringar och denna modell kan vara till hjälp att 

analysera hur den manliga hierarkin som Connell beskriver visar sig. Samt hur män 

hanterar den omställningsproblematik i och med att deras dominanta position i samhället 

börjar minskas. Män kan i denna process uppleva marginalisering samt utanförskap, 

agerande av detta kan ta sig i olika uttryck. En del män försöker försvara sin dominanta 

position och sina privilegier, andra påbörjar att förändra och anpassa sin manlighet på ett 

konstruktivt sätt (Connell, i Hydén & Månsson, 2006). 

 

4.2 Det dramaturgiska perspektivet 

I analysen kommer vi att använda Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv som han 

beskriver i boken “Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets dramatik” (Goffman, 

2004). Goffman (2004) menar att social interaktion kan betraktas som ett framträdande 

likt skådespelaren på en scen och använder begrepp hämtade ur teaterns värld för att 

förklara hur interaktionen mellan människor fungerar. Vi alla spelar olika föreställningar i 

vårt egna liv för att göra intryck på vår publik, det vill säga grupper och individer i vår 

omgivning. I det verkliga livet har vi dock inget strikt manus att följa eller falla tillbaka 

på. Det gäller att definiera situationen för att veta vad vi ska förvänta oss, vi läser av 

omgivningen och förväntar oss varierande saker beroende på vilken relation vi har till den 

individ vi möter (Goffman, 2004). 

Genom begreppet intrycksstyrning förklarar Goffman (2004) hur individen försöker   

påverka hur andra uppfattar det egna jaget, för att undvika misstag vill individen ha 

kontroll över sina expressiva uttryck och på så sätt styra den bild vi vill att andra ska få av 

oss. Individen vill alltid uppfylla de normer och förväntningar som finns och försöker 

därför syra publikens intryck för att få en positiv bedömning. Människan kan alltså inte 

förlita sig på slumpen utan strävar efter att alltid agera rätt i den givna situationen och göra 

ett så bra intryck som möjligt. Individen kan uttrycka sig på olika sätt för att påverka sin 

publik, det kan ske genom att avsiktligen uttrycka sig på ett visst sätt eller så sker detta 

helt oavsiktligt. Goffman (2004) tar upp två skilda slag av individens uttrycksförmåga, det 

första handlar om vad individen sänder ut medvetet, detta med hjälp av olika former av 

verbal kommunikation och benämns med begreppet give expression. Det andra begreppet 

kallas för give off expression och handlar om vad individen överför till andra. Detta sker 

mer omedvetet och inbegriper aktiviteter av ett bredare slag, det kan till exempel vara 

minspel och gester som karaktäriserar den individ som agerar, observatören använder då 

dessa uttryck som medel för att bilda sig en uppfattning av personen. I båda dessa 

kommunikationstyper kan en individ avsiktligt överföra felaktig information vilket 

Goffman (2004) benämner som svek och hyckleri. Dock ligger det alltid i individens 

intresse att kontrollera observatörens eller publikens intryck och det sätt de bemöter 

denne, oavsett om individen har för avsikt att förmedla felaktig eller korrekt information. 

De som observerar kan dela upp intrycket från individen i de ovan nämnda två begreppen, 

och kan läsa av individen genom dessa då det inte alltid stämmer överens, det munnen 

försöker dölja kan kroppsspråket avslöja. 
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Goffman (2004) använder även begreppet rollen och beskriver det som att individen 

använder sig av olika tekniker för att leva upp till den roll som denne antas spela inför 

grupper eller andra individer. Människan kan alltså inta olika roller beroende på vilket 

socialt sammanhang denne befinner sig i. När den enskilda individen upprepar sitt 

framträdande inom liknande sammanhang skapas det förväntningar både hos den 

observerande publiken samt på aktören och hur denne ska framträda, rollen blir då till viss 

del stereotyp (Goffman, 2004). Det kan finnas både motsättningar och överensstämmelser 

mellan aktörerna och publiken, dock ligger fokus på en samstämmighet och eventuella 

motsättningar försöker bortses. Om en rollinnehavare begår ett misstag eller fel kan detta 

bemötas väl av publiken men bara ifall individen erkänner sitt misstag, om individen inte 

erkänner det begångna felet kan denne inte förvänta sig att publiken ska bortse från det 

(Goffman, 2004). Det finns alltid en risk för att det uppstår störningar i en social 

interaktion mellan människor, det kan vara på grund av bristande kommunikation, 

felaktiga förväntningar eller mänskliga misstag. Publiken kan se att en individ spelar en 

falsk roll om individen misslyckas med att upprätthålla sin fasad och har svårigheter med 

att dölja sitt kroppsspråk och sina gester för omgivningen vilket gör att individen inte 

lever upp till förväntningarna. Goffman (2004) menar att misstagen kan göra olika stor 

skada, det beror på aktörens förmåga att kompensera det inträffade felet genom 

intrycksstyrning. Störningen kan påverka den enskilda individen då självuppfattningen 

och identiteten kan komma att ifrågasättas och dennes roll inte längre är lika självklar.  

Vidare menar Goffman (2004) att det sociala livet som sker mellan människor återfinns 

inom ramen av olika sociala inrättningar. Han definierar en social inrättning som en plats 

där bestämda aktiviteter utförs. Inom ramen finns bestämda gränser av regler och normer 

som efterföljs av aktörer som tillsammans samarbetar som ett team. Goffman (2004) 

menar att en kulturellasocial inrättning kan ses som ett relativt slutet system och att de kan 

betraktas ur fyra olika perspektiv: tekniskt, politiskt, strukturellt och kulturellt. Det 

kulturella perspektivet är relevanta för vår studie. Det kan förklara att det i samhället 

återfinns olika moraliska och kulturella värden, det handlar om samhällsattityder, regler, 

normer och trender som kan påverka hur en social inrättning fungerar och hur 

teammedlemmarna bör följa dessa (Goffman, 2004).  

 

4.3 Självbestämmandeteori (Self-Determination Theory) 

För att beskriva Självbestämmandeteori (SDT) så använder vi oss utav Josefsson och 

Lindwalls (2010) beskrivning. De beskriver att det är viktigt att vi själva upplever att vi 

har kontroll över vår tillvaro. Varför vi agerar på ett visst vis beror till stor del på att vi har 

en uppfattning om att vi själva kan kontrollera vårt eget beteende. SDT tar fasta på med 

vilken kvalité man är motiverad att förändra sitt beteende.  

 

Den naturliga inre motivationen, är den som gör att man vill söka nya utmaningar och 

tänja på sina egna gränser samt lära sig nya saker. Man upplever en känsla av 

självständighet och att man har valmöjligheter. Denna kan dock begränsas om den 

omgivande miljön är hindrande eller kontrollerande. Yttre motivation är den motivation 

som uppstår när man gör något någon annan sagt åt en att göra eller försöker framkalla ett 

visst beteende. Att man då visar på det beteende som önskas utan att egentligen ha viljan 
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själv. Det kan även vara så att man är helt ovillig till att ändra sitt beteende, alltså en 

amotivation (Josefsson & Lindwall, 2010). Sammantaget så är motivation ett begrepp med 

olika nivåer i sig och beroende på hur pass motiverad man är påverkas av hur pass mycket 

man har förstått meningen med det ändrade beteendet och även i vilken grad man har 

omvandlat det till sitt egna. På en linjär skala är amotivation och inre motivation på var sin 

ände i skalan, yttre motivation är det som existerar mellan dessa två. Den yttre 

motivationen delas således in i fyra olika typer varav två ligger närmre inre motivation 

och de andra två närmre yttre motivation på skalan (Josefsson & Lindwall, 2010). 

 

• Yttre reglering: Den mest kontrollerade formen av yttre motivation. Man utför 

endast ett beteende för att få belöning eller undvika att bli bestraffad. Som exempel 

att man alltid tar ut hunden på kvällspromenad för att ens partnern inte ska tjata. 

• Introjicerad reglering: Man anammar värderingarna för beteendet utan att riktigt 

känna med dem eller hålla med eller förstå varför. Dock så agerar individen själv 

som kontrollant och “skapar” skuldkänslor om man inte ägnat sig åt det beteendet. 

Exempel: Kvällspromenaden med hunden utförs för att undvika att man 

skuldbelägger sig själv för att inte ha gjort det. 

• Identifierad reglering: Här köper man teorin om varför man ska ha ett visst 

beteende och anammar det också. Exempel: Har man en hund så innefattar det att 

man går en kvällspromenad med denna. 

• Integrerad reglering: Till skillnad från typen ovan så har man här även införlivat 

värderingarna och beteendet med sin identitet. Detta ger en helhet och en stabil 

grund för att fortsätta med beteendet. Exempel: Att gå en kvällspromenad med 

hunden är inte bara för hundens skull, det är även bra för mig själv att få frisk luft 

och motion. 

Faktorer som är viktiga och som påverkar motivationen är människans medfödda och 

inneboende behov. SDT uppmärksammar speciellt tre av de fundamentala psykologiska 

behoven; kompetens, autonomi och social tillhörighet. En situation som tillfredsställer alla 

dessa tre behov främjar för att en individ ska utgå från självbestämmande samt sin inre 

motivation (Josefsson & Lindwall, 2010). 

5. Resultat 
Vi har kommit fram till två teman, det ena fokuserar på informanternas upplevelse av vad 

#metoo är, hur det har tagit sig i uttryck samt hur informanterna reflekterat över sitt eget 

engagemang. Det andra temat innehåller mer underliggande faktorer som informanterna 

har beskrivit, hur ska man motverka sexuella övergrepp/trakasserier, vad är det som 

påverkar mäns beteende samt informanternas egna upplevda känslor och tankar.  

 

5.1 Mäns upplevelse av vad #metoo är 

5.1.1 Vad handlar #metoo om? 

Informanterna pratade om att #metoo från början bara var en hashtag som startade efter en 

Hollywood grej men som sedan spridit sig och fått en bredare innebörd. En informant 

beskrev det såhär: 
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Jag tänker att det började med det här med hollywoodgrejerna, metoo, att de också 

behövt använda sin kropp för att komma vidare här i livet, det är så jag har förstått 

att det har börjat, men sen har det ju som utvidgat sig och tagit flera inriktningar i 

sig mot olika konstruktioner i hierarkin. Det är inte bara de högt uppsatta 

människorna som påverkas utan, det har gått brett. (Johannes) 

 

Det som upplevdes som intressant och fascinerande av informanterna var att en hashtag 

vanligtvis varar en vecka eller två men så har inte fallet varit med #metoo, det har pågått 

betydligt längre än så. Informanterna upplevde att rörelsens syfte låg i att uppmärksamma 

de problem som finns i samhället rörande sexuella övergrepp, trakasserier och kränkningar 

som inte syns direkt men som ändå sker mitt ibland oss. Informanterna upplevde dock 

svårigheter med att se sambandet mellan grövre övergrepp och lättare trakasserier. 

 

Sen kanske man har blandat lite väl mycket äpplen och päron, bara så att man vet 

vad man pratar om, en oönskad blick och en gruppvåldtäkt är två så väsensskilda 

saker, där nånstans måste man förstå vad man pratar om när man pratar om dessa 

saker. (Ruben)  

 

Det fanns en samstämmighet i gruppen om att #metoo har ett viktigt syfte och att 

informanterna uttryckte en önskan om att rörelsen skulle förändra någonting, men det 

fanns också en känsla av rädsla för att #metoo bara skulle vara en hashtag bland alla 

andra. ”Det är det som är faran, att det bara är en engångsgrej, att det om tio år kommer en 

likadan hashtag som handlar om samma” (Johannes). Informanterna beskrev 

problematiken som #metoo belyser som något som pågår i alla åldrar samt att det handlar 

om allt ifrån grövre våldtäkter till exempelvis tafsningar på krogen. Informanterna 

berättade att tafsningar inte är något rättriktigt beteende men att det har accepterats och 

uppfattats som normalt. Informanterna sa att hashtagen och dess inverkan inte bara är 

något som har hänt i USA, de menade att rörelsen fått en stor spridning och genomslag 

överlag i hela världen. De pratade även om att kopplingen till #metoo har varit starkare 

inom vissa yrkeskategorier samt att det har funnits en hel del sidospår i rörelsen, bland 

annat så har olika yrkesgrupper skapat egna hashtags vilket informanterna upplevde som 

spretigt. De menade att allt hör ihop men att #metoo med tiden har börjat suddas ut. 

 

5.1.2 Vad har hänt?  

Inledningsvis beskrev informanterna konkreta händelser som uppstått utifrån #metoo. 

Bland annat att offentliga män på högt uppsatta positioner blivit av med sina arbeten eller 

fått lämna sin post. “En stor politiker som har måsta gå av nu för att det kommit väldigt 

många rapporter / / den största sportkommentatorn, han fick gå av.” (Johannes). En av 

informanterna uttryckte att han upplevt en stor skadeglädje i samband med att offentliga 

personer avslöjades, andra informanter i gruppen instämde, citaten nedan beskriver detta: 

 

En stor och fin rättvisa som kommer...de som hade gömt sig bakom sin perfekta 

fasad, som alltid sa rätt saker i offentliga miljöer, sen visar det sig att, gnuggar man 

lite grann så var det ett av dom värsta svinen. (Ruben)  

 



 

19 
 

Jag kan få känslan av att det känns skönt att få det bekräftat. Att ingenting förvånar 

en, man behöver bara skrapa lite på ytan så kommer det fram ganska mycket. 

Ganska befriande på något sätt känner jag. (Sven) 

 

Något som var gemensamt mellan informanterna var att de alla uttryckte att #metoo 

behövs och att det är viktigt, men ingen av dem hade själv deltagit eller uttryckt någonting 

kopplat till #metoo. “Jag kan känna att jag har varit synnerligen inaktiv, sett utifrån hur 

viktig jag tycker frågan är.” (Sven). Informanterna hade till största delen tagit del av 

information via nyhetssändningar eller flöden på sociala medier. De flesta av dem använde 

sig inte av sociala medier i så stor utsträckning överhuvudtaget så att engagera sig där 

hade inte fallit sig naturligt. En av informanterna nyttjade sociala medier mer och beskrev 

sitt engagemang enligt nedanstående citat. 

 

Man ser det ju varje dag i sociala medier, det kommer ju upp hela tiden om 

någonting, särskilt i mitt egna flöde, jag läser om det och sen så kan jag kanske 

gilla inlägget eller dela med mina vänner, men jag har aldrig lagt upp något själv 

där jag verkligen tar ställning till det, asså vad jag tycker i den frågan och så. 

(Mohammed) 

 

Informanterna pratade om hur synlig #metoo har varit och att de tagit del av det på 

nyheterna eller i deras flöde på sociala medier varje dag men att de nu upplevde att det har 

ebbat ut, #metoo är slut. “Jag tycker att det har kapats totalt, att det har kommit till en 

gräns och nu är det borta” (Ruben). En annan informant beskrev det såhär: “Ja, det känns 

inte som att det är lika mycket uppmärksammat, jag tänkte i vanlig media som nyheterna, 

det är mer kring sociala medier som man ser att det kan komma upp fortfarande” 

(Mohammed). Tidigare upplevde informanterna att #metoo var något som det talades om 

från morgon till kväll men att det nu bytt fokus. De ansåg att benägenheten att prata om 

#metoo har varit begränsad till en viss tidsperiod. Nedan uttrycks en viss uppgivenhet i 

samband med att informanterna diskuterar ifall det har slutat pratats om #metoo och dess 

innebörd.  

 

Mm, men det tycker jag är tråkigt, därför att ja, det kan vara lättare att ta upp det 

igen, men jag tänker, ju längre den här kampanjen håller på ju mer blir det bevisat 

tror jag. Ju mer kan komma i sanningen i ljuset, och ju mer kan tydliggöras; det här 

är inte okej! Om vi bara har en liten period med jättefokus på det här och sen bara 

nä nu är det färdigt, det skapar ju ingen förändring så att säga, långsiktigt. 

(Johannes) 

 

Informanterna uttryckte att de är osäkra på vad #metoo egentligen har resulterat i på lång 

sikt men att det någonstans kändes som att det har förändrat något. De upplevde att det 

plötsligt blev ett annat klimat och att det förmodligen kan vara lättare att prata om sådana 

saker som #metoo berör. Vidare beskrevs både positiva och negativa upplevelser av det 

som har hänt rörande #metoo. Informanterna menade att de från början inte reflekterade så 

mycket över det, de kände att det är dåligt att så många blivit utsatta för sexuella 

övergrepp men att det är bra att det faktiskt uppmärksammas. “Man gjorde inte så stora 

reflektioner över det, det var väl dåligt men bra att det händer någonting” (Johannes). 
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Informanterna upplevde att #metoo har bidragit till bra saker, till exempel att människor 

som gjort hemska saker har tvingats att träda fram. De upplevde att desto fler historier de 

fick höra om kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp, desto större motstånd 

kände de till människor som är skyldiga till sådana beteenden. Informanterna diskuterade 

även svårigheterna med att män hängs ut offentligt, att även om det kan leda till att fler 

personer uppmärksammar problematiken som #metoo lyfter så finns det en risk för att 

män blir felaktigt anklagade och stämplade. Informanterna upplevde att det då kan bli tufft 

för den enskilda individen samt att det finns en problematik med att historier som 

offentliggörs riskerar att bli överdrivna eller osanna. “Man kan ha hur rent mjöl i påsen 

som helst men man hamnar i en jäkla sits” (Ruben). 

 

5.2 Påverkan och Förändring 

5.2.1 Vad är det som påverkar männen till förändring? 

Informanterna diskuterade vad det är som gör att man som individ förändrar sig och vilken 

roll sociala medier egentligen har för att påverka andra. De kom fram till att det inte är 

viktigt att dela sina individuella åsikter där då sociala medier till största delen används för 

att profilera sig själv. Även att det kan vara svårt att visa sin ståndpunkt på sociala medier 

då budskap i skrift lätt kan misstolkas av andra samt att man kan få starka motreaktioner. 

Att engagera sig utanför sociala medier och demonstrera på torg eller liknande ansåg 

informanterna inte heller vara någon lämplig metod för att påverka andra. Några av dem 

föreslog att man kan engagera sig i politiska grupper i det verkliga livet för att visa vad 

man brinner för, som vissa av dem gjort tidigare i livet. Informanterna ansåg att det som 

påverkar dem mest är att prata med andra människor som berör. “Jag blir inte påverkad av 

den där kommunisten som står på torget och skriker, det påverkar mig inte, det som 

påverkar mig är ju liksom att rubbas av en annan människa” (Johannes). Informanterna 

menade att de själva kan bidra till att påverka andra genom att våga lyfta ämnet och 

diskutera med personer i dess närhet. 

 

Vem jag påverkar så är det genom samtal, eller genom diskussioner liksom, våga 

fråga, våga tycka olika, möter man en mening och bah okej vad är det här för 

nånting, våga fråga okej hur tänker du, men samtidigt respektera personen. 

(Johannes) 

 

Informanterna diskuterade hur viktigt det är att man säger ifrån och ifrågasätter människor 

i ens närhet, speciellt när de uppvisar ett dåligt beteende. De berättade om hur de 

påverkats när någon sagt åt dem, att om de blivit tillsagda så har de börjat att reflektera 

över sitt beteende. 

 

Är det någon som säger åt mig att jag gör något dumt, det är klart att då börjar jag 

ju reflektera över det och vill veta, vad är det jag har gjort? Och då känner jag att, 

skulle man säga ifrån, det är klart att det kanske kan bli en diskussion eller att man 

bli ovänner, men bara man har nått ut till den personen att den kanske måste tänka 

igenom hur den beter sig, så är det nog väldigt viktigt. (Mohammed)  
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Informanterna tog upp hur det kan upplevas att vara man och hur det kan ha påverkat att 

män inte engagerat sig i #metoo, tagit ställning i frågan eller avstått från att ifrågasätta ett 

mindre bra agerande. De pratade även om att det inte är socialt accepterat för män att visa 

känslor, de upplevde att män överlag har lätt för att gå in i försvar om de blir ifrågasatta 

eller motsagda. 

 

…som man idag kan det vara så svårt att prata om sina känslor, att det inte är 

manligt, att man inte alltid kan uttrycka sig om vissa grejer, sånt som är väldigt 

tungt, och då blir det att man istället skämtar bort det som sagts. Man märker att ja, 

vi går inte vidare med det här, och så återgår man till det man gör. (Mohammed) 

 

Informanterna diskuterade om det finns vissa kulturella regler som de som män bör följa, 

och om de blivit påverkade av #metoo.  

 

Metoo ändrar ju inte bara mig, utan kulturen också, det finns ju liksom spelregler, 

tror man, inbillar man sig, när man är med vänner, eller ett gäng. Att det finns 

vissa spelregler som bestämmer vad man har lov till att göra, metoo skakar väl lite 

i de här spelreglerna. (Johannes) 

 

Det är klart att det finns strukturer i samhället som påverkar oss medvetet och 

omedvetet. Jag ser ju inte strukturer på riktigt samma sätt, jag har en betydligt mer 

liberal hållning än den här starka strukturen som sägs styra oss och påverka oss, i 

den patriarkala riktningen. (Ruben) 

 

Informanterna upplevde sig själva som medvetna män, och pratade om att de är medvetna 

om #metoo och vad det handlar om. Vissa hade reflekterat en del kring sitt egna beteende 

även innan #metoo och en del mer efter. Vad det berodde på pratades inte så mycket om 

men de resonerade kring vad det är som kan ha gjort att just de har blivit medvetna och 

om det är #metoo som påverkade dem eller något annat. 

 

...det har ju inte bara med kampanjen att göra det har ju snarare att göra med andra 

saker att jag har mognat, eller kanske att jag har studerat asså ja det kanske har 

öppnat upp lite mer såhär. (Sven) 

 

Men de upplevde inte att andra män är lika medvetna eller blivit påverkade av #metoo på 

samma sätt som dem själva samt att #metoo’s syfte inte berört de män som skulle behöva 

beröras. 

 

Jag tror att de som redan reflekterar, reflekterar mer och de som vet att de gått över 

gränsen någon gång och fått veta det, kommer också tänka vad det kommer 

innebära för sanktioner, tänk om jag blir uthängd eller tänk om. Men den stora 

massan tror jag väl, jag tror att de endast tänker att det är en hashtag och som det 

nu kommer att pratas om den här månaden. På det stora hela tror jag inte att det går 

in särskilt mycket faktiskt, tyvärr. (Sven) 
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Det här budskapet kommer ju inte att nå fram till dom männen som skulle behöva 

det här budskapet naturligtvis, utan det kommer ju att hamna hos oss ”vanliga” 

hyggliga män som har en överlag ganska sund syn. (Ruben) 

 

Under samtalet framkom det att det var första gången informanterna pratade om #metoo 

med andra män. Någon av informanterna nämnde att han hade pratat lite med de närmaste 

vännerna medan de flesta varken hade sett eller hört någon reaktion från någon annan man 

tidigare. Förutom ett exempel där en informant berättade om att #metoo berörts på 

arbetsplatsen som ett skämt. En kollega hittade på en hashtag för deras yrkeskategori som 

sedan resulterade i att deras arbetsgivare uttryckte en önskan om att någon form av 

sexuella trakasserier skulle ske på arbetsplatsen så att hashtagen skulle kunna komma till 

användning. 

 

5.2.2 Vad behöver förändras? 

Informanterna pratade om olika saker som kan förändras och de berörde 

förändringsområden på tre nivåer; samhälls-, grupp- och individnivå. De uttryckte hopp 

om att det just nu sker en samhällelig förändring: “Jag hoppas och tror att samhället har 

flyttat upp, och att det sker ändringar, vidare” (Johannes). Informanterna gav konkreta 

förslag som handlade om att flytta fokuset från kön till beteende och hur samhället kan 

förändra den yngre generation. Förslag gavs på hur skolan kan arbeta förebyggande i 

läroplanen och vikten av att belysa hur språket används. 

 

Grundskolan och förskolan är... jag tycker att man ska börja lära beteende på 

skolan, jag tycker att det ska komma in nånting som: Vad är okej, hur lever du 

livet vidare, hur tacklar du känslor, hur sätter du gränser för dig själv. Asså att det 

borde komma in någon typ av undervisning för nästa generationer, då tror jag att 

de kan ta fasta på det. (Johannes) 

 

Ta bort den här porren som finns i skolor och så, att det är så lättillgängligt å 

komma åt det. Och att det just är i en sån ung ålder kan man lätt få en sån skev 

kvinnosyn, vilket gör att, det är ett steg som leder till, att fokusera på saker och 

faktorer som kan leda till att, alltså händelser som inte är menat. (Mohammed) 

 

Informanterna uttryckte att #metoo lyfter en viktig fråga rörande sexuella övergrepp och 

trakasserier samtidigt som de berättade att det kanske inte är något som påverkar dem 

direkt som man. Men informanterna menade ändå att det är viktigt för att det påverkar 

människor runt omkring dem. De gav förslag på saker som skulle kunna förändras på 

gruppnivå. Till exempel: “Börja försöka förändra på sig själv mellan varandra på nått sätt” 

(Sven). Som tidigare nämnt under avsnittet om påverkan beskrev informanterna att man 

måste föra en diskussion med vänner och bekanta för att de ska börja reflektera över sitt 

beteende. “Jag tänker också det, att man kan, alltså försöka våga och uttrycka sig och 

kritisera någons beteende, särskilt i grupper och dessa kretsar, vänkretsar” (Mohammed). 

Vidare diskuterade informanterna att det inte bara handlar om en förändring på samhälls- 

och gruppnivå, vi kan lära barnen vad som är rätt eller fel men någon måste ta ansvar för 

att detta. Vad gör jag själv idag för att förändra? var en fråga som kom upp. Informanterna 
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berättade att de kanske inte hade reflekterat över sig själv och sitt beteende om inte 

#metoo-rörelsen fått så stor spridning. 

 

Jag tror inte jag hade tänkt på det så mycket annars om inte det blivit så 

uppmärksammat med metoo. Ja, och det är också, det jag tror och vill tro, är att jag 

tänker på det mer i framtiden. (Sven)  

 

Förslag på hur informanterna kan förändra sig på individnivå handlade om att prata mer 

med andra människor samt att vara uppmärksam på dåliga beteenden.  

 

Jag tror ju att jag kan ändra mig där, och prata mer med andra, och brottas på det 

sättet, man måste ju inte blotta sig eller göra det på Facebook utan man kan ju göra 

det i det interna, i det personliga. Och det kan ju leda till förändring. (Johannes) 

 

Personligen va mer uppmärksam eller kanske säga ifrån, att det här är inte okej 

eller när du säger så, så uppfattar jag det ganska såhär. (Sven) 

 

Informanterna var ganska överens om att de kan försöka förändra sig själva genom att 

säga ifrån men att de inte ska lägga för stor press på sig när de inte reagerat i en viss 

situation. Ett förslag som kom fram var att man kan tänka igenom vad man kan och vad 

man vill göra ifall man möter liknande situationer igen. Det kunde även handla om att 

tänka på hur man vill agera i situationer som är värre eller mindre allvarliga än det man 

tidigare mött. Några av informanterna hade familj och upplevde att det var viktigt med den 

individuella förändringen. De såg det som deras uppgift att vara en positiv manlig förebild 

för sina barn. “Det finns ju ett ansvar på mig att vara en bra förebild. Att vara en 

ansvarsfull förebild som man” (Johannes). 

 

5.2.3 Självrannsakan  

Informanterna diskuterade känslor av skuld och skam i relation till #metoo samt 

rannsakade sig själva i frågan om de varit delaktiga till sådana handlingar som kan 

uppfattas som sexuella trakasserier eller övergrepp. Diskussionen berörde hur skämt och 

kommentarer kan vara sådant som en annan individ uppfattar som kränkande. Deltagarna 

berättade också om hur de upplevde att det är kopplat till ett beteende som är kulturellt 

förankrat. 

 

Självklart så har man ju skämtat på nått sätt eller självklart har man sagt någon 

kommentar sådär, ja det är väl det. Man vet inte hur den andra parten har tagit det, 

och man är ju en man, och man är ju en del av hela den där grejen. Man bär ju på 

bagage av kultur och ting som blivit sagt som man plockar upp och man vet inte 

riktigt vad man står för egentligen men ändå driver man själv på och skämtar å så. 

(Johannes) 

 

Det lyftes även tankar om att informanterna själva är en del av problemet just på grund av 

att de är män. Men det fanns skiljaktigheter i denna diskussion och om de kände skuld i 
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egenskap av att vara man eller inte. Några berättade att det känner skuld för saker de gjort 

eller inte gjort, medan andra uttryckte att de inte kände någon skuld alls. 

 

Jag är väl inte bättre än de flesta men jag tycker alltid att jag har betett mig och jag 

känner inte, alltså ingen som helst skuld i det hela, asså i egenskap av man. Jag har 

svårt att se det. (Ruben) 

 

Ja, fast någonstans tänker jag att jag har gjort eller inte har gjort någonting eller 

alltså, jag skulle säga att jag skuldbelägger mig själv eller undviker att hamna i 

situationer där jag skulle kunna skuldbelägga mig själv, eller såhär eller jag tycker 

ändå man ska vara ärlig mot mig själv och situationen på nått sätt att jag tror på 

riktigt att jag är en del av problemet, att jag har varit säkert, så att ja, ja det kan 

man ju säga att ja gör då…(Sven) 

 

Om jag känner någon skuld och skam för det? Ja det gör jag ju, speciellt när metoo 

blev väldigt stort, då blev det ju att då kom jag ut till en sån där korsningspunkt, att 

okej vad gör jag med det här? Då blev det ganska tydligt för mig att då tar jag den 

här möjligheten och ändrar på det jag tänker. För det är ju väldigt lätt att bara låta 

det, jamen (gör tecken flyga iväg). (Johannes) 

 

Informanterna pratade om huruvida de upplevde att de gjort något som inte varit okej eller 

att de, genom att inte göra något, varit en passiv deltagare av dåliga beteenden. 

Informanterna upplevde en känsla av skuld just på grund av att de inte reagerat på saker 

som kollegor och vänner tidigare gjort. Istället för att reagera i situationen hade 

informanterna bara hängt på och uppfattat det hela som något roligt. Informanterna delade 

med sig av personliga berättelser då de tänkte tillbaka på sitt egna beteende samt rollen 

som passiv deltagare i ett beteende. En av informanterna beskrev det såhär:  

 

Jag kan känna eller det är inte för att jag är man som det är en stor skuld för mig 

utan det är egentligen eftersom att jag kanske har passivt deltagit i ett, i olika 

beteenden eller att man har suttit och skämtat med nån vän eller kompisar och så 

men aldrig riktigt reagerat utan det har blivit som en, asså en normal grej att man 

sitter och säger vissa grejer å så och då har man ju som inte sagt ifrån eller ens 

pratat om det. (Mohammed) 

 

En annan informant berättade om sin upplevelse av att arbeta inom en mansdominerad 

verksamhet:  

...där var vi ju som 100% män och jag menar och den jargongen som var där är ju 

inget som jag är direkt stolt över sådär nu i efterhand. Även om jag kanske inte var 

pådrivande, så har man ju ändå sett på i alla möjliga situationer och bara känt att: 

Ja, det här är helt knäppt liksom. Så känns det för mig, vad man har gjort och inte 

gjort innan. (Sven) 

 

Det uttrycktes åsikter om att det inte borde krävas en metoo-hashtag för att börja rannsaka 

sig själv och sin syn på människor oavsett om det är kvinnor eller män det handlar om. De 

flesta av informanterna upplevde att de börjat rannsaka sig själva men de upplevde inte att 
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de personer som borde göra det faktiskt gör det. Informanterna delade även med sig av 

vad #metoo inneburit för dem personligen. Några beskrev det som att #metoo förändrat 

något hos dem, till exempel att de börjat reflektera mer över sitt eget beteende och vad 

som ligger bakom saker som händer i vardagen som egentligen inte är okej men ändå har 

uppfattats som normalt. Informanterna berättade även att #metoo har gjort att de tänker 

mer på hur personer i deras omgivning beter sig vilket de inte uppmärksammat eller tänkt 

på innan #metoo. Några män beskrev en mer djupare, personlig förändring och 

reflekterade kring situationer de varit med om och sedan rannsakat sig själva. 

 

för mig personligen med hela metoo grejen att jag trodde jag hade kommit längre 

men, jag vet inte hur jag ska förklara det men på nått sätt så började jag, ja det var 

väl det att jag började analysera mitt liv och gå på djupet med vissa händelser åsså 

bah ”Oh shit” jag har ju faktiskt gjort det här jag kan inte stå här å säga att jag är 

bättre än någon annan. Så att #metoo har faktiskt förändrat mig… (Johannes) 

 

...det förändrar något hos mig själv också lite, att man börjar reflektera, vad har jag 

gjort egentligen? Och det kan jag känna, och har redan varit inne på det som jag 

kanske inte har gjort, men, jag har också tänkt på någon specifik situation, ah men 

shit. Det här kanske inte var så bra, det var kanske lite över gränsen. (Sven) 

 

5.2.4 Ambivalens 

Som vi beskrivit ovan ansåg informanterna att de själva blir påverkade av om någon skulle 

säga åt dem ifall de betedde sig dåligt samt att de själva bör vara mer aktiva i att säga ifrån 

samt att våga lyfta ämnen de tidigare inte gjort. De upplevde dock en stor ambivalens med 

att ta denna roll i en grupp, informanterna beskrev det som svårt att vara en personen som 

plötsligt agerar när man inte har gjort det tidigare. 

 

ja att man gör det där i den situationen, det är ju ganska stort motstånd att helt 

plötsligt från att ha känt någon i en massa år och man har liksom bah ”jaja” och 

sen helt plötsligt börja säga ifrån typ, å säga det är inte okej att du håller på såhär 

eller sluta med det där eller... Ja det krävs ganska mycket. (Sven) 

 

Det framkom under samtalet att informanterna varit med om situationer där de velat 

reagera. Till exempel när en närstående uttryckt något sexistiskt eller då de befunnit sig på 

en mansdominerad arbetsplats där det funnits en viss jargong som de själva inte uppskattat 

eller ansett varit lämplig. “Ja, och det ÄR svårt! Och hur vi bara dagligen gör för att sätta 

ner foten, speciellt när det är folk man känner.” (Johannes). Informanterna pratade om att 

det kan finnas en viss typ av jargong mellan män. De upplevde att det är problematiskt att 

försöka bryta den eller att lyfta känsliga ämnen. Informanterna upplevde att det är lättare 

att prata enskilt med nära vänner, då det enkelt kan skämtas bort om det tas upp i en 

grupp.  

 

Jag har märkt att jag själv har kunnat prata om det med nära vänner enskilt, då är 

det mycket lättare, då kan båda prata till punkt och såhär. Men i större grupper, i 

andra sammanhang såsom vid fester, sporter eller vad som helst då är det som 
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någonting annat, då är det inte riktigt läge att diskutera något sånt, fastän det 

egentligen är det. Det kanske kommer på tal eller om det är något som sägs så 

kanske någon skämtar bort det, säger något som förminskar det egentliga, och då 

blir det som att det bara rinner ut och sen så fortsätter man med det man gjorde. 

(Mohammed) 

 

Informanterna diskuterade om det egentligen är så att man som man väljer att inte göra 

detta på grund av att det finns en risk att förlora någonting. “I mötet med kompisar som är 

nära så kan det ändå vara ett pris på att säga ifrån eller att säga att ja, jag tänker såhär” 

(Sven). Även om de själva skulle vilja säga ifrån eller prata om något de tycker är viktigt, 

så upplevde de att de inte gör det då risken att förlora något väger mer. Både gällande att 

lyfta sina åsikter om att #metoo är viktigt offentligt eller bland sina vänner. “Det handlar 

ju egentligen inte om vad jag får ut av det här utan om vad det är man förlorar” 

(Johannes). Informanterna fick en fråga om vad de tror skulle krävas av dem för att de 

skulle våga ta steget. Ingen av dem kunde ge ett tydligt svar, de uttryckte att det är svårt 

och att de gärna skulle vilja få veta svaret själva. Det framkom att det har varit situationer 

där informanterna har sett och hört saker de inte har tyckt varit lämpliga men som de har 

låtit gå förbi. Det fanns en ånger hos informanterna gällande detta på grund av att de anser 

att de är medvetna om problematiken och borde ha sagt ifrån.  

 

Nu sa inte jag till och jag sa inte till då heller även fast jag tyckte att det var 

konstiga saker som sas så jag borde ju, ja, ännu en gång har man inte gjort 

någonting. Det kan man ju känna särskilt, nu var det, jag vet inte om det här var 

läge just då, men ja läge och läge men vad fan...(Sven) 

 

Det resonerades kring hur mottagliga män kan vara för att ta in information om och visa 

på medhåll med #metoo. Informanterna diskuterade vidare hur pass medvetna män är över 

sina egna misstag och att detta i sin tur kan påverka hur villiga män är att prata om det. De 

upplevde att män är rädda för att erkänna sina egna misstag för att inte bli stämplade som 

en man som utsätter kvinnor. En informant beskrev det såhär: 

 

Det kan vara ett väldigt tungt ämne för många, man kan tänka sig att folk har 

reflekterat över det och över vad de har gjort. Man kan tänka att de som vägrar att 

inse eller att se det, inte vill vara en del av dom. De kanske vill förtränga det. 

(Mohammed) 

 

Detta såg informanterna även som en anledning till varför de själva valt att inte dela 

artiklar eller personliga historier kopplat till #metoo. De berättade att det känns skenheligt 

ifall de skulle visa ett offentligt engagemang, då de kanske har agerat på ett sätt som 

upplevts negativt av andra tidigare. 

 

om jag ska sprida eller stå för någonting så vill jag ju ha torrt på fötterna själv. Jag 

kan ju känna att, jag hoppas verkligen inte att jag har gjort någonting som kan 

uppfattas som sexuella trakasserier / / om man ska vara lite självkritiskt för vad 

man själv har stått för och saker som man har gjort, eller inte gjort innan. Så det 

har också bidragit för mig, för att jag inte har varit så engagerad å så, jag vill inte 
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att nån ska se att jag sprider nånting och sen tänker personen bah men va fan du är 

ju en del av problemet. (Sven) 

 

Jag har heller inte markerat, det där har varit svårt, hur ska man markera som man 

angående det? Jag har väl velat på nått sätt bidra, lägga ut en länk, jag vet inte, 

säga att jag är för metoo-grejen. (Johannes) 

 

Informanterna diskuterade kring möjligheten att rannsaka sig själv offentligt på sociala 

medier, om de väljer att göra detta så skulle det kunna resultera i att de får något tillbaka 

men det kan också innebära att de förlorar något. Det fanns en kluvenhet i om de verkligen 

behöver få något tillbaka om de väljer att dela med sig, det borde räcka med att vilja vara 

en god medmänniska. 

Jag har hört att det har varit vissa som har öppnat upp sig, jag har gjort det här, jag 

tar avstånd från mina handlingar osv. och får bekräftelse på det, då kan man ju se 

det på ett sätt att, ja då får man tillbaka någonting. I grund och botten kan jag 

känna att man borde ju inte vilja få tillbaka någonting utan man vill göra det, för 

jag tänkte att, för att man vill vara en vettig människa eller behandla andra med 

respekt. Det spelar ingen roll vad jag får tillbaka egentligen. (Sven) 

 

Informanterna upplevde att det är svårt att dela med sig av händelser som de ångrar samt 

att de inte vet ifall de gjort rätt eller fel då bedömningsfrågan ligger hos den person som de 

möjligtvis kan ha utsatt. Informanterna upplevde även att det finns svårigheter med att 

förstå och ta till sig det breda spannet av vad som är sexuella trakasserier och övergrepp. 

“Sen är det svårt också när man inte är subjektet, asså när tolkningen inte ligger hos en 

själv utan hos någon annan.” (Ruben). Det fanns alltså en ambivalens i att vilja delta i 

#metoo och visa att de tycker att det är viktigt samtidigt som de själva kan ha bidragit till 

det som förorsakat #metoo. Hur ska de som män gå tillväga då? Något som de flesta 

informanterna var överens om är att det finns en rädsla för att de ska göra situationen värre 

eller göra fel. Bland annat om de skulle välja att dela med sig av något offentligt så vill de 

gärna få stöd samt positiv feedback av kvinnor. En informant uttryckte en önskan om att 

få möjligheten att diskutera #metoo tillsammans med kvinnor och känna tillåtelse till att 

göra det. “Jag skulle vilja diskutera det mer med tjejer och andra också. Men ja, det 

positiva, känna att man har lov till att säga någonting.” (Johannes). 

6. Analys  
I denna del kommer vi att analysera resultatet utifrån Connells teori om hur vi skapar kön, 

Goffmans teori: Jaget och maskerna samt självbestämmandeteorin. 

6.1 #Metoo har påverkat männens individuella förändringsprocess 

I resultatdelen berättade informanterna att de följt #metoo genom sociala medier och 

nyhetsflöden, dock hade de inte på något nämnvärt sätt engagerat sig eller pratat om det 

med andra för att göra någon förändring. Det vi finner som intressant är att samtidigt som 

de berättade att de inte har följt #metoo så sade de även att de hade börjat reflektera över 

sig själva och sitt beteende efter #metoo-rörelsens start. Vissa informanter beskrev det 

som att #metoo förändrat dem på ett personligt plan samt att det hjälpt dem att analysera 

sitt eget liv och förstå saker som de har gjort som inte är okej. Detta pekar på att 
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informanterna har blivit påverkade av #metoo. Vi tolkar detta som att informanterna 

beskrev tiden före och efter rörelsens start som en individuell förändringsprocess. I 

enlighet med Självbestämmande teorin (SDT) är det viktigt att en individ upplever 

kontroll över sin tillvaro. Människan har uppfattningen om att vi kan kontrollera vårt 

beteende och agerar sedan utifrån denna kontroll (Josefsson & Lindwall, 2010). Det som 

framkom var dock att informanterna upplevde en osäkerhet runt sig själva och sitt 

beteende, de hade inte haft den kontroll som de tidigare trott. En informant beskrev det 

som att han trodde att han hade kommit längre men efter #metoo så gick han på djupet och 

analyserade vissa händelser för att upptäcka att han inte är bättre än någon annan, han har 

faktiskt varit delaktig och gjort saker som är fel. Med stöd av SDT kan vi förklara vikten 

av att finna en inre motivation för att lyckas förändra ett beteende (Josefsson & Lindwall, 

2010). Vi tolkar resultatet som att informanterna låg på en linje mellan att inte vilja 

förändra sitt beteende, till en tanke om att det finns behov av att förändra sig efter de tagit 

del av kvinnors berättelser genom #metoo, alltså att de upplevde olika nivåer av yttre 

motivation för att ändra på sig själv. 

 

Informanterna beskrev att det var svårt att säga ifrån när någon gör ett felaktigt beteende, 

detta går i linje med SDT begreppet yttre reglering, ett beteende utförs bara för att undvika 

att bli bestraffad av andra. Men det kan också handla om att ett beteende utförs på grund 

av att individen får en belöning (Josefsson & Lindwall, 2010). Detta är också något som 

nämndes i fokusgruppen, ifall informanterna skulle få uppmuntran eller positiv feedback 

när de säger ifrån eller aktivt deltar i #metoo så skulle de också utföra beteendet mer 

frekvent. Det finns även en antydan av introjicerad reglering när informanterna berättade 

om att det kände skuldkänslor för att de inte utfört rätt beteende (Josefsson & Lindwall, 

2010). Här ligger ambivalensen i att informanterna börjat anamma vissa värderingar om 

att det är fel att kvinnor blir utsatta, men de hade svårigheter med att förstå och kunna se 

hela bilden, det är då dessa skuldkänslor kan kopplas på. De uttryckte förståelse för 

problematiken med att kvinnor blir utsatta men de hade inte förmågan att agera eller visa 

engagemang emot ett sådant beteende. I resultatet hittar vi tendenser till att informanterna 

vill förändra sitt eget beteende. Kan det vara på grund av att informanterna reflekterade 

och rannsakade sig själva som de är påväg mot att hitta en inre motivation till varför de 

ska förändra sitt beteende (Josefsson & Lindwall, 2010)? Informanterna beskrev att de 

blivit mer medvetna efter #metoo och gav oss konkreta förslag på hur de ska göra för att 

skapa förändring i framtiden, de vill prata mer med andra människor, rannsaka sig själva, 

vara uppmärksamma på dåliga beteenden och säga ifrån. Detta visar på att informanterna 

har börjat en rörelse mot en integrerad reglering som innebär att en individ har börjat 

införliva värderingar och beteende med sin egen identitet, därigenom skapas förändring 

(Josefsson & Lindwall, 2010). Individen skulle då vara trygg med att säga ifrån när någon 

säger en olämplig kommentar eller ett kränkande skämt och inte bara göra det för andras 

skull utan även se vinsten i ett större perspektiv. Till exempel: jag känner mig som en 

bättre människa och mår gott av att inte kränka mina medmänniskor, vi får ett bättre och 

mer jämställt samhälle om jag ändrar mitt beteende. Informanternas individuella 

förändringsprocess har inte nått ända fram till identifierad reglering och integrerad 

reglering men utifrån resultatet i relation till SDT så kan vi utläsa att de är på väg mot den 

riktningen och därmed förändring av ett beteende (Josefsson & Lindwall, 2010). 
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Informanterna diskuterade vad som behöver förändras och ger exempel på hur samhället 

kan arbeta förebyggande med att den yngre generationen. Detta går också att tolka utifrån 

SDT, att ändra skolans arbetssätt, minska porrens tillgänglighet samt att diskutera hur vi 

använder språket är yttre påverkansfaktorer som kan hjälpa till att skapa en inre 

motivationen hos unga (Josefsson & Lindwall, 2010).      

 

6.2 Svårigheter med att bryta en förväntad roll i sociala sammanhang 

Informanterna ansåg att det är viktigt att de som män måste ändra sitt egna beteende för att 

det ska ske en förändring. Dock så framkom det svårigheter med att göra detta. Under 

samtalet fick vi ett flertal exempel där informanterna uttryckte att det inte upplevts som 

rätt läge att säga ifrån eller prata om #metoo då de inte velat förstöra stämningen eller 

varit osäkra på hur de kommer bli bemötta. Informanterna hade även svårt att se hur det 

ska bli i framtiden, kommer de att våga säga ifrån? De beskrev hur de upplevt svårigheter 

med att säga ifrån när de befunnit sig i sammanhang med givna förväntningar på hur de 

ska agera, det blir problematiskt. Vi kan förklara detta genom att använda Goffmans 

(2004) teori: Jaget och maskerna. Vi utgår ifrån begreppet rollen som handlar om hur 

individen förväntas spela en viss roll i olika sociala sammanhang, det är då svårt att bryta 

de spelregler och förväntningar som finns inom gruppen. Ett av exemplen som 

informanterna berättade om var då han besökte sin hemort och träffade sina 

barndomsvänner, i denna situation undvek han medvetet att säga ifrån när något olämpligt 

sas: Här är det en person som redan har en viss roll bland sina vänner, där finns 

förväntningar på hur han kommer att bete sig och agera när de är tillsammans. Skulle han 

gå emot dessa förväntningar så vet han inte hur vännerna kommer att bemöta detta. 

Genom att säga ifrån går han emot sin förväntade roll samt den rådande normen och begår 

ett fel/misstag, detta skulle kunna leda till att hans plats i gruppen blir ifrågasatt. Dessa 

förväntningar påverkar alltså en individ till att inte vara sig själv fullt ut, individen måste 

agera utifrån de rådande premisserna i det sociala sammanhanget samt den roll denne 

förväntas att spela (Goffman, 2004). Varför detta sker går att förklara vidare med 

Goffmans (2004) begrepp intrycksstyrning. En individ vill alltid göra ett så bra intryck 

som möjligt inför den publik denne möter. Det blir då viktigt för människan att styra vad 

jag sänder ut verbalt och hur jag överför vad jag känner via kroppsspråk och minspel. På 

så sätt blir en individ tvingad att ibland förmedla felaktig information och anpassar sig 

därför efter situationen genom att spela en falsk roll (Goffman, 2004). Som exemplet ovan 

så ville informanten inte sticka ut ur gruppen med sina barndomsvänner även fast han inte 

tyckte som dem, vi kan tänka oss att han kanske skrattade med i ett olämpligt skämt och 

styr omgivningens intryck av honom för att inte bli avslöjad som en hycklare (Goffman, 

2004). 

 

Om vi tittar närmre på varför informanterna upplevde att det var svårt och istället 

använder oss av Connells teori i Hydén & Månsson (2006) och utgår från begreppet 

medlöperi ser vi följande. Informanterna uttryckte att de är för #metoo, de ansåg att det är 

viktigt att män ändrar sitt beteende och att kvinnor inte bör bli utsatta. De var för rörelsen 

men hade inte själva aktivt tagit ställning för den, varken i deras umgängeskrets eller 

offentligt (som på sociala medier). Det kan vara på grund av att informanterna egentligen 

är rädda för att förlora sina manliga privilegier genom att visa engagemang. Att det finns 
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en rädsla för att inte ha kvar samma position och möjligheter i samhället om de tar 

ställning för #metoo. De beskrev och berättade om deras upplevelse av att de kommer 

förlora någonting om de väljer att berätta om situationer där de har betett sig olämpligt 

eller om de visar på medhåll för #metoo syfte (Connell, i Hyden & Månsson, 2006). Här 

ser vi ett samband med hur Connell beskriver hur män omedvetet nyttjar sina patriarkala 

fördelar i samhället. Det kan också vara en anledning till att informanterna inte vet hur de 

ska agera på ett konstruktivt sätt för att visa sitt stöd för #metoo. Informanterna uttrycker 

att de gärna vill ha kvinnors stöd om de skulle uttala sig eller dela med sig av något som är 

kopplat till #metoo. Connell beskriver hur dagens samhälle är under strukturell förändring 

och att detta i sig, kan skapa en problematik för män att ställa om sig (Connell, i Hydén & 

Månsson, 2006).  

 

6.3 Strukturer i samhället synliggörs för allmänheten 

I resultatet kan vi utläsa att informanterna upplevde att det fanns strukturer i samhället 

som påverkar att män har anammat ett sådant beteende som föreligger #metoo. Vi tittar på 

hur informanterna beskrev sitt beteende och hur de själva upplevde att de har påverkats av 

andra och samhället i övrigt med hjälp av Goffman (2004). Vi utgår ifrån det teoretiska 

begreppet social inrättning och det kulturella perspektivet som innefattar attityder, regler, 

normer och trender på både grupp- och samhällsnivå. Vi kan se att informanterna har 

agerat på olika sätt beroende på vilken social inrättning de befunnit sig i, de har förhållit 

sig till det beteende som är accepterat i det specifika sammanhanget. Man vill uppfylla de 

regler och normer som redan är fastställda, individen formar och kontrollerar sedan sitt 

beteende därefter för att passa in, det vill säga intrycksstyrning. Informanterna ville alltså 

inte låta slumpen avgöra utan agerade utefter förväntningarna. Den informant som 

berättade om sin tidigare mansdominerade arbetsplats, beskrev just detta. Han berättade 

hur han hela tiden formade sig efter en grabbig och sexistisk jargong som de andra på 

arbetsplatsen anammat. Även fast han inte ville följa jargongen så spelade han ändå med 

då han inte visste hur kollegorna skulle reagera ifall han sade ifrån. Enligt Goffman (2004) 

är detta ett naturligt tillvägagångssätt för en individ att försöka passa in i gruppen. 

Som tidigare nämnt så anser Connell att dagens samhälle är under strukturell förändring, 

vi har även beskrivit att en del av informanterna nu känner skuld och skam över sitt 

beteende och börjat ifrågasätta detta. Detta kan vara ett symptom av hur män, på ett 

konstruktivt sätt försöker anamma och anpassa sig till de nya strukturella 

samhällsförändringarna där vi börjat ifrågasätta stereotypa könsroller (Connell, i Hydén & 

Månsson, 2006). Om vi återigen applicerar begreppet medlöperi, så kan detta uttryck för 

skuld och skam även tolkas som ett spel för galleriet. Informanterna uttryckte att de sett att 

det finns strukturer som gör att män beter sig på ett visst sätt, samt att de hoppades på att 

samhället ska förändras. De hade upplevt att andra eller dem själva betett sig olämpligt 

men de hade svårt att aktivt göra något åt det och bidra för att skapa en samhällsförändring 

(Connell, i Hyden & Månsson, 2006.).  

 

Med hjälp av Connells teori i Hydén och Månsson (2006) har vi sett att det också finns 

strukturer i samhället som skapar över och underordning både mellan män och kvinnor 

men även hierarkiska relationer män emellan. När informanterna diskuterade och pratade 

med varandra inom fokusgruppen skapade de en enig bild om att de alla är goda män. 
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Informanterna beskrev sig själva som vanliga, hyggliga män som är medvetna om sitt 

beteende och vad #metoo handlar om. Informanterna uttryckte att den stora massan av 

män bara kommer att se #metoo som en vanlig hashtag som det pratas om under en viss 

tidsperiod. De menade att budskapet istället hamnar hos män som dem själva, män som 

överlag har en ganska sund syn. I och med detta så satte de sig själva i en högre position 

än “de andra männen” då de benämnde sig själva som medvetna män. Även om 

informanterna uttryckt att det är viktigt med förändring och att de har rannsakat sig själva 

så säger informanterna att de inte har deltagit så mycket i #metoo som de hade kunnat 

göra. Det går att tolka som att de behåller sin maktposition i egenskap av medveten man 

genom att; erkänna sina egna tillkortakommanden, visa på insikt och kunskap om 

problematiken men samtidigt skylla på att det är de omedvetna männen som behöver få 

mer kunskap samt ta till sig av #metoo’s budskap. På detta vis skapar de en över och 

underordning mellan dom medvetna och omedvetna männen. På så sätt kan informanterna 

undvika att ta ansvar över det strukturella problemet som finns och samtidigt behålla sin 

manliga dominanta position i den hegemoniska hierarkin (Connell, i Hydén & Månsson, 

2006). I resultatet uppmärksammades också att offentliga män på högt uppsatta positioner 

har hängts ut på grund av #metoo. Informanterna hade delade meningar ifall det är bra om 

dessa personer synliggörs för allmänheten eller ifall det är fel att hänga ut människor som 

inte är dömda enligt svensk lag. Det framkom dock att det infinner sig en viss skadeglädje 

hos informanterna. Vi kan även här belysa detta genom Connells teori med hjälp av 

begreppet hegemoni. När män som har makt och hög social status hängs ut för 

allmänheten så sänks deras hierarkiska position i samhället, de män som har gett sken av 

att vara goda och politiskt korrekta män plötsligt blir onda och falska män. Det kan vara så 

att informanterna såg sig själva som bättre män och ansåg sig få en högre status när de 

offentliga männen hängdes ut (Connell, i Hydén & Månsson, 2006).  

 

De informanter som hade familj uttryckte att de reflekterat över sitt egna beteende mer 

och hur de ska representera det manliga könet för sina barn, de ville vara en god förebild. 

Enligt Connells teori är det lättare för män att forma och ändra sitt beteende inom familjen 

(Connell, i Hydén & Månsson, 2006). Informanterna pratade även om hur det finns 

föreställningar av hur en man bör vara, att det inte är socialt accepterat att visa känslor. 

Informanterna upplevde att andra män ofta går i försvar om de blir ifrågasatta. Connell 

menar att kön uppkommer i ett system av olika relationer och att vi skapar kön genom 

våra egna handlingar (Connell, i Hydén & Månsson). Enligt denna teori kan vi inte säga 

att ett beteende styrs på grund av att vi är män eller kvinnor. Informanterna upplevde att 

det inte är okej att prata om känslor men i själva verket är det dem själva som begränsar 

sig i sin interaktion med andra människor, och dementerar vad som anses vara typiskt 

manligt (Connell, i Hyden & Månsson, 2006). Enligt Goffman (2004) skulle man fokusera 

på att det är normen i den sociala inrättning som man tillhör som fastställer om det skulle 

vara tillåtet att visa känslor eller inte. 
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7. Sammanfattande analys och diskussion 
I problembakgrunden belyser vi olika perspektiv av online- och offlineaktivism. Vissers 

och Stolles (2014) studie visade att internet kan vara en faktor till att människor som inte 

är politiskt aktiva i det verkliga livet, tar mer plats och engagerar sig online. Av det som 

framkom i vår studie så överensstämmer det inte med hur informanterna ansåg att man bör 

engagera sig. Informanterna använde sig inte av sociala medier för att engagera sig eller 

för att påverka andra, de föredrog ett engagemang offline och upplevde att påverkan sker i 

större utsträckning genom mellanmänskliga relationer. En spännande upptäckt som vi har 

gjort i denna studie är att informanternas egna upplevelse beskrevs som att de inte har 

påverkats av #metoo genom sociala medier. Samtidigt säger informanterna att de knappt 

har pratat eller diskuterat #metoo med andra människor omkring dem, de har bara följt 

#metoo via sociala medier och traditionella medier. Resultatet i vår studie visade att 

informanterna har påverkats av #metoo genom sociala medier då de berättade hur de 

börjat förändra sig själva efter att hashtagen startade. Vårt resultat går ihop med Baers 

(2015) studie som beskriver hur hashtags har potentialen att påverka en stor mängd 

människor. 

Tidigare forskning har visat att om feministiska män porträtteras med positiva egenskaper 

bidrar det till att män är mer villiga att engagera sig i feministiska frågor samt identifiera 

sig själva som feminist (Wiley, et al, 2013). En stor påverkansfaktor för att människor ska 

vilja engagera sig, är kända personer som delar sina åsikter och visar sympati för olika 

rörelser på sociala medier (Ellcessor 2018). Men vad händer då när kända "politiskt 

korrekta män" på högt uppsatta positioner i samhället hängs ut som dåliga män? Det 

informanterna uttryckte i fokusgruppen visade att det fanns en viss förtroendeförlust för de 

offentliga männen som utgett sig för att vara politisk korrekta men som sedan hängts ut 

som förövare. Som vi tillämpar Connells teori i analysen ser vi samband även här. När det 

visar sig att de offentliga männen haft en falsk fasad kan de underordnade männen känna 

att de överordnade inte var så bra män som vi alla trodde (Connell, i Hydén & Månsson, 

2006). De kan till exempel tänka: Jag är bättre än dig, jag är en god man som är medveten 

och rannsakar mig själv, mer behöver jag inte göra. Här finns en spännande aspekt av hur 

manliga hierarkier kan ta sig i uttryck i dagens samhälle, detta vore intressant att studera 

närmre i ett större perspektiv. 

 

I själva intervjusituationen ser vi också att det skapas ett socialt sammanhang med regler 

och normer som bör följas av informanterna. Aspekten av att vi är med i rummet i 

egenskap av kvinna kan också spela in i hur informanterna väljer att berätta om sina 

upplevelser. I resultatet kan vi utläsa att informanterna beskrev en självrannsakan och 

delvis erkände sin skuld i relation till #metoo. Är det i egenskap av att vara en god man 

som både kan visa styrka och svagheter som erkännandet av skuld kommer fram i ljuset. 

Om vi ser till Goffman (2014) kan vi förklara detta genom att informanterna försöker 

behålla sin roll och maktposition under samtalet genom att anpassa sig inför sin publik och 

styra vad de uttrycker genom intrycksstyrning.   

 

Något som vi upptäckte är att det har varit svårt för informanterna att aktivt delta i 

#metoo, de har även varit svårt för dem att gå ut offentligt och visa varför de anser att 

rörelsen är viktig. Denna upplevelse överensstämmer med tidigare forskning som har visat 
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att det kan vara svårt för män att delta i feministiska rörelser även om de anser att dessa 

behövs (Holmgren & Hearn, 2009). Forskning har även påvisat att de kan ses som 

kontroversiellt för män att delta i feministiska rörelser vilket kan göra det ännu svårare för 

dem att ta steget till att engagera sig (Bailey, 2014). Informanterna i vår studie pratade 

mycket om att de behövde uppleva någon form av vinst för att våga ta steget till att börja 

visa deltagande och ifrågasätta andras beteende. Informanterna upplevde att de skulle 

förlora något om de visade sitt deltagande men de hade svårt att formulera exakt vad det är 

som de skulle förlora. Genom de olika teorierna samt tidigare forskning har vi resonerat 

kring vilka fördelar män riskerar att förlora på både individ-, grupp- och samhällsnivå. 

Med hjälp av Goffman (2004) har vi i analysen visat att man har mycket att förlora socialt 

genom att bryta sin förväntade roll och inte forma sig efter gruppens regler och normer. 

Detta kan leda till att man utesluts ur vissa sammanhang, förlorar vänskaper eller blir 

ifrågasatt av ens sociala umgänge. Informanterna kan också riskera att förlora sina typiskt 

manliga attribut i andras ögon genom att visa sympati med en feministisk rörelse som 

#metoo. Holmgren och Hearn (2009) kom fram till i sin studie att män som anses vara 

feminister ses som mindre attraktiva och maskulina än män som inte gör det. Genom 

Connells teori så kan vi ana att män som visar på aktivt deltagande i frigörande rörelser 

för kvinnor sjunker i den manliga hierarkin, då de förlorar eller måste frånsäga sig sina 

manliga patriarkala fördelar (Connell, i Hydén & Månsson, 2006). Holmgren och Hearn 

(2009) belyser även detta i sin forskning, genom att vara en feministisk man så bör du 

avstå från manliga privilegier och ifrågasätta dem. Eller så handlar det inte om förlust utan 

om att den inre motivationen (Josefsson & Lindwall, 2010) måste infinna sig, det är inte 

tillräckligt att ligga i den yttre motivationsskalan. Den inre viljan är nödvändig för att man 

ska våga säga ifrån i en grupp eller ta ställning offentligt. 

 

Som vi nämnde i problembakgrunden så är sociala medier ett viktigt medel för att män ska 

våga visa motstånd samt att ta ställning till de sexualbrott som kvinnor utsätts för 

(Bashonga & Khuzwayo, 2017. Kemekenidou (2016) och Gouws (2018). Annan 

forskning kom fram till att sociala medier förenklar för människor att visa sina 

ståndpunkter och engagera sig i frågor som de aldrig hade gjort innan sociala medier 

existerade (Vissers & Stolle, 2014). Sociala medier möjliggör även för ett intersektionellt 

“gränsöverskridande” deltagande, som till exempel att män tillåts att ta ställning för 

kvinnors sak (Kemekenidou, 2016; Gouws, 2018). Dock så framkom det i vår studie att 

informanterna upplevde svårigheter med att visa deltagande på sociala medier. I vår studie 

så visade alla fyra informanter medvetenhet om problematiken och ansåg att den typ av 

beteende som #metoo lyfter är felaktigt, men de hade alla svårigheter med att visa sympati 

med hashtagen i sociala medier. Något som de alla uttryckte var att de önskade att få 

medhåll från kvinnor ifall de skulle uttrycka sig. Hur kommer det sig? Detta är intressant 

att undersöka för framtida forskning. 

 

Som forskningen har visat så kan det uppstå svårigheter i att vara man och identifiera sig 

som feminist då mannen också måste frångå och ifrågasätta sina privilegier, svårigheten 

ligger också i att det kan vara privilegier som mannen inte är medveten om att han har 

(Holmgren & Hearn, 2009). Vårt resultat visade på en aspekt av denna komplexitet och vi 

tror att det är viktigt för personer som arbetar med människor att ha denna insikt, oavsett 

om man arbetar på individ, grupp eller samhällsnivå. Vi finner det mycket intressant att 
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informanterna implicit uttrycker att de är bättre än andra män då de benämner sig själva 

som vanliga hyggliga män. De goda männen behöver inte #metoo för att rannsaka sig 

själva och reflektera över sitt beteende, även om de medger att de har betett sig eller gjort 

ting som kan uppfattas kränkande av kvinnor. Det är dom andra männen som är i behov av 

det budskap som #metoo syftar till. Här ställer vi oss frågan: Vilka är dom andra männen? 

Det här skulle vi vilja undersöka närmre i en ny studie, vilka män det är som egentligen 

behöver #metoo´s budskap. 

 

Som vi kort nämner i bakgrunden så väntas en ny sexualbrottslag träda i kraft 1 juli 2018. 

Om lagen nyttjas på det vis som den är tänkt, tror vi att det kan påverka socialt arbete 

genom att arbetsbelastningen ökar. Lagändringen kan leda till att fler kvinnor anmäler de 

brott som de utsätts för vilket också kan medföra att fler kvinnor söker stöd och hjälp. 

Detta kan i sin tur leda till att fler män ställs inför åtal och möjligtvis fler fällande domar. 

Därigenom kan även klientgruppen av förövare som behöver stöd och hjälp öka. En annan 

aspekt som kan ha betydelse för socialt arbete är om män börjar rannsaka sig själva i 

större uträckning. Det finns då två möjliga utgångar, å ena sidan får de insikt i att de har 

ett riskbeteende och söker hjälp. Å andra sidan reflekterar de mer över sitt beteende och 

förändrar sig, vilket kan bidra till minskat antal sexualbrott och en minskning av utsatta 

kvinnor. Vår studie visar på att #metoo har påverkat de manliga informanterna, resultatet 

går dock inte att generalisera på resterande delen av Sveriges manliga befolkning. Vår tro 

är: att om män börjar förändra sig själva så kommer även samhället att göra det. Om detta 

sker och sexualbrott minskar i omfattning så kan det innebära att arbetet med våldsutövare 

förändras och då förhoppningsvis minskas. Vi tycker att det vore intressant att göra denna 

studie i en större omfattning för att få möjlighet till en bredare bild av hur män upplevt 

#metoo. 

 

Våra slutsatser i denna studie är att det kan vara komplext att vara man och ta ställning för 

kvinnorättsfrågor i ett samhälle som är under strukturell förändring. Vidare är vår slutsats 

att männen i studien har svårt att se att se sin egen delaktighet i upprätthållandet av 

maktstrukturer. Även om de kunde se hur deras beteende var en del av problematiken 

kring det #metoo belyser så lade de större vikt på att det är andra män som borde ta till sig 

#metoo´s budskap. #Metoo har spridits på sociala medier och en slutsats i denna studie är 

att informanterna påverkas av sociala medier i större utsträckning än vad de själva är 

medvetna om. En sista slutsats är att informanterna inte vill riskera sina sociala eller 

samhälleliga fördelar genom att delta eller visa engagemang i #metoo. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1  Informationsbrev 
 

Vi söker dig som är man och arbetar med män inom socialt arbete Umeå. 

 

Vi är två socionomstudenter från Umeå universitet som i skrivandets stund påbörjat vårt 

examensarbete. Syftet med examensarbetet är få kunskap om mäns upplevelser av #metoo 

rörelsen. Vi letar därför efter män som vill delta i ett gruppsamtal där diskussionstemat är 

#metoo. Vi vill veta mer om just dina individuella upplevelser!  

 

Gruppsamtalet planeras hållas i                under februari månad eller i början på mars. 

Plats och tidpunkt för gruppsamtalet bestäms enligt överenskommelse.  

 

När du anmält ditt intresse till studien så kommer vi att tolka det som ett samtycke till att 

delta. Du som väljer att delta i studien gör det frivilligt och har rätt att avbryta deltagandet 

när du vill. Samtalet kommer att spelas in och därefter bearbetas av oss. Gruppsamtalet 

kommer att pågå i ca 2 timmar, detta kräver inga förkunskaper och alla deltagare kommer 

att anonymiseras i analysprocessen. Utskrifterna kommer att behandlas konfidentiellt dvs. 

ingen uppgift kommer att användas på ett sådant sätt att någon enskild person kan 

identifieras av utomstående. Samt att inga obehöriga kommer kunna ta del av materialet.  

 

Din medverkan är oerhört betydelsefull och vi hoppas att du kan delta! 

 

Är du intresserad?  

Kontakta oss via mail: 

 

Elisabeth Lockner 

e_lockner@hotmail.com 

 

Isabelle Sundström 

isabellesundstrom@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e_lockner@hotmail.com
mailto:isabellesundstrom@hotmail.com
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Bilaga 2   Intervjuguide 
 

Tid: ca 2 timmar 

Deltagare: ca 4-6 st män 

Övergripande tema: Mäns upplevelser av #metoo 

Ramar för samtalet: Tid, sekretess, anteckningar/videoinspelning, vad används 

materialet till?, valfritt deltagande, nyttjande av insamlat material 

 

Öppningsfrågor: 

Berätta lite om er själva, namn, ålder och bakgrund 

“icebreaker” frågor för att få alla deltagare att börja prata och bli lite varma i kläderna 

o Om du fick bo var du vill på jorden och ta allt det du älskar med dig, vart 

skulle du välja att flytta? 

o Om du fick välja en ålder att vara resten av ditt liv, vilken ålder skulle du 

välja och varför? 

 

Introduktion/Övergångsfrågor: 

• Om ni är engagerade i någon samhällsfråga eller ett ämne som intresserar er - Hur 

tar ni ställning till den/dessa? Vad och hur? (Via sociala medier/internet eller IRL, 

bland vänner & familj, arbetet, skolan) 

• Vad är det första ni tänker på när ni hör #metoo? 

 

• Stimuli - Bilder med rubriker från debattartiklar rörande #metoo - Förknippar ni 

dessa rubriker med något ni själva har upplevt?  

• “Metoo slår fel när vi män stängs ute” 

• “Vi har fattat galoppen med Metoo - vad gör vi nu?” 

• “Vi män måste rannsaka oss själva” 

• “#metoo blottar styrka och svaghet” 

• “#metoo är vår moderna häxprocess” 

Nyckelfrågor: 

• Kan ni berätta om era personliga upplevelser av #metoo 

o Vad har ni upplevt för negativa konsekvenser? 

o Vad har ni upplevt för positiva konsekvenser 

 

• Hur upplever du att #metoo har påverkat dig? 

• Hur upplever ni att “män överlag” ser på #metoo? 

• Hur upplever du att #metoo har påverkat män? (män överlag/män i din omgivning) 

• Vad upplever ni är syftet med..#metoo? 

 

Avslutande frågor: 

• Kort sammanfattning av det som sagts under samtalet och be om 

kommentarer/reflektioner av varje deltagande individ. 

 

Slutfråga: 

• Är det något vi har missat? Någon som vill tillägga något? 


