
 

 

  

 

 

 

Examensarbete, 30 hp 

Psykologprogrammet, 300 hp 

Vt 2018 

Handledare: Guy Madison   
 

METOO: VAD PÅVERKAR 

VÅR INSTÄLLNING TILL 

RÖRELSEN? 

Sara Ling och Karin Sondell



Stort tack till vår handledare Guy Madison på Umeå Universitet för 

allt stöd genom hela uppsatsarbetet. Ditt engagemang och tålamod har varit 

ovärderligt. Vi vill även tacka Maria Sandgren på Södertörns Högskola för 

att du väglett oss och bidragit med din kompetens inom området.  



1 
 

 

Abstrakt 

Metoo-rörelsen startade 2017 när kvinnor inom flera olika branscher offentligt berättat att de 

utsatts för sexuella övergrepp (SÖ) och sexuella trakasserier (ST). Metoo möttes med både 

hyllningar och kritik, och vi önskar därför undersöka vilka faktorer som påverkar allmänhetens 

inställning till metoo. Vi har undersökt detta via en explorativ enkätstudie med ett 

bekvämlighetsurval med 288 kvinnor och 119 män, där medelåldern är 25 år. Vi har fyra 

hypoteser; kvinnor kommer vara mer positiva till metoo än män, de som i hög grad tror på 

könsmaktsordningen kommer vara mer positiva till metoo, de som tycker att SÖ är mycket 

allvarligt kommer vara mer positiva till metoo, samt att de som har egna erfarenheter av SÖ 

kommer vara mer positiva till metoo.  En stegvis regressionsanalys, med stöd till metoo som 

beroendevariabel, visade att samtliga variabler har ett signifikant förklaringsvärde, där tro på 

könsmaktsordningen är viktigast. Detta innebär bland annat att ideologi är en starkare prediktor 

än kön. Det betyder att män som tror mer på könsmaktsordningen är mer positiva till metoo än 

kvinnor som tror mindre på könsmaktsordningen, trots att metoo främst är en rörelse för 

kvinnor. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män gällande hur allvarligt 

de tycker att SÖ är. Sammanfattningsvis ser vi att inställning till metoo har starka samband 

med ställningstaganden relaterade till ideologi och feminism, och resultaten kan användas för 

att bättre förstå människors reaktioner i dessa sammanhang. 

Nyckelord: metoo, sexuella övergrepp, sexuella trakasserier, könsskillnader, 

könsmaktsordning, feminism 

Abstract 

The metoo movement started in 2017 when women in different fields of work spoke out about 

being victims of sexual assault and sexual harassment. Metoo was received with both tributes 

and criticism, and therefore we wish to examine which factors affect the public's attitudes to 

metoo. We investigated this through an explorative survey study with a convenience sample of 

288 women and 199 men, with an average age of 25 years. We have four hypotheses; women 

will be more positive to metoo compared to men, those who strongly believe it exists a gender 

order will be more positive to metoo, those who think sexual assault is very severe will be more 

positive to metoo and those who have experienced sexual assault will be more positive to 

metoo. A stepwise regression analysis, with support to the metoo movement as the dependent 

variable, showed that all variables had a significant impact, where belief in the gender order 

was most important. Ideology is thus a stronger predictor than sex. That means that men who 

believe in the gender system are more positive to metoo than are women that do so to a lesser 

extent, in spite the fact that metoo is mainly a movement for women. There was no significant 

difference between women and men regarding how severely they viewed sexual assaults. In 

summary, we found that attitudes to metoo are strongly connected with standpoints related to 

ideology and feminism, and the results can be used to better understand people's reactions in 

these contexts. 

Keywords: metoo, sexual assault, sexual harassment, sex differences, patriarchy, 

feminism 

  



Metoo: vad påverkar vår inställning till rörelsen? 

Den 5:e oktober 2017 publicerade New York Times en artikel med anklagelser om 

sexuella trakasserier riktade mot den välkände producenten Harvey Weinstein. Det blev 

startskottet för den så kallade metoo-rörelsen, som växte till en internationell aktivism mot 

sexuella övergrepp (SÖ) och sexuella trakasserier (ST). Skådespelerskan Alyssa Milano skrev 

en tweet som uppmanade alla som blivit utsatta för SÖ att tweeta under hashtaggen #metoo. 

Bara i Sverige har metoo nämnts i mer än 68 000 TV-, radio- och tidningsartiklar (SVT, 

2018).  Metoo-rörelsen har hyllats och beskrivits som en kamp för rättvisa och feminism som 

belyst förekomsten av SÖ, fört fram kvinnors upplevelser, visat på det systematiska i mäns 

övergrepp mot kvinnor, och ställt skyldiga förövare till svars (Pipyrou, 2018).  

Vissa upplever dock att rörelsen är överdriven och mer liknar ett krig mellan könen som 

vänder kvinnor och män mot varandra (Kunst et al., 2018). Gill och Orgad (2018) menar att en 

fallgrop med metoo är att det debatterats mer kring enskilda förövares handlingar än kring de 

patriarkala strukturer som gjort det möjligt att begå dessa handlingar. Författarna resonerar att 

metoo-rörelsen har inkluderat berättelser av kvinnor från olika bakgrund, klass och etnicitet 

men att det saknas representation av bland annat funktionsvarierade, icke-binära personer samt 

personer som identifierar sig som transgender som också utsätts för SÖ (Gill & Orgad, 2018). 

Zarkov och Davis (2018) resonerar att starka och priviligierade kvinnor har stått i centrum, 

medan andras berättelser har tenderat att skjutas åt sidan eller inte alls berättas. Kanske beror 

detta på att medlemmar av svagare grupper i samhället haft för mycket att förlora på att tala ut 

(Zarkov & Davis, 2018). 

Kunst et al. (2018) fann att män generellt är mer negativa till metoo än kvinnor. Kända 

män inom olika branscher i USA har uttalat sig kritiskt mot rörelsen, kallat den för en kamp 

mellan könen, samt liknat metoo vid en häxjakt (Kunst et al., 2018). I Norge, som är ett av 

världens mest jämställda länder, anser fler män än kvinnor att metoo-rörelsen gått för långt och 

att den saknar positiva effekter (Kunst et al., 2018). Pettyjohn et al. (2018) analyserade i sin tur 

tweets under hashtaggen #HowIWillChange som uppkom som ett svar på metoo, där män 

kunde diskutera hur våldtäktskultur kan motarbetas. Författarna analyserade tweets som 

delades in i tre primära grupper; de som motarbetade våldtäktskultur, de som visade motstånd 

till denna förändring samt de som var fientliga till förändringen. Män som visade motstånd till 

förändringen valde ofta att bortse från hur de själva bidragit till att upprätthålla patriarkala 

strukturer och upprördes över generaliseringen “alla män”. De skiftade även diskussionen från 

kvinnors utsatthet till obehaget män upplever kring att beskrivas på gruppnivå. De ansåg ofta 

att SÖ är fel och att kvinnor ska respekteras, men att det är män som ska skydda kvinnor. De 

motsatte sig metoo-rörelsen och fasthöll traditionella könsroller. Män som var mycket kritiska, 

och till och med fientliga, mot metoo uttryckte sig vanligen hotfullt mot män som uttryckt sig 

positivt, samt försökte trycka ner och skrämma dem. Dessa män försökte på olika sätt även att 

få kvinnors berättelser kring SÖ att verka osanna eller överdrivna, samt vända det till att män 

som grupp attackerats av feminister (Pettyjohn et al., 2018).  

BRÅ (2018) redovisar att 98% av de som misstänks för sexualbrott är män, att en 

betydande majoritet av de som utsätts är kvinnor samt att 65% av de rapporterade sexualbrotten 

begåtts av en okänd person (2018). Utifrån statistiken gällande vem som vanligen är offer och 

förövare är det klart att metoo-rörelsen innebär olika konsekvenser för kvinnor och män. Det 

vill säga att sannolikheten att ha varit med om SÖ, och i förlängningen kanske vilja skriva om 

det, är större för kvinnor, medan sannolikheten att bli omnämnd som förövare i sociala medier 

är större för män. Hur en person själv kan påverkas av metoo-rörelsen kan tänkas influera 

dennes inställning till metoo, så utifrån egenintresse går det att anta att kvinnor är mer benägna 

att vara positiva till metoo än män. Män har även en privilegierad ställning i samhället, en 
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överordning som hotas om jämställdheten ökar och SÖ uppmärksammas, vilket också skulle 

kunna bidra till att män är mer benägna att vara negativa till metoo än kvinnor. För att stärka 

forskningsläget inom området ämnar vi kontrollera huruvida detta urval visar på samma fynd 

som Kunst et al. (2018) fann; att män är mer negativa till metoo än kvinnor.  

Ett flertal studier har vidare funnit att män i högre grad tolkar in sexuell intention hos 

någon de själva eller någon annan flirtar med än vad kvinnor gör (Lindgren, Parkhill, George 

& Hendershot, 2008; Abbey & Harnish, 1995). Detta har visat sig vara sammankopplat med 

SÖ; forskning visar bland annat att övertolkning av den andras sexuella intresse är vanligast 

förekommande hos personer som själva begått SÖ (Lindgren et al., 2008). Det finns även stöd 

för att män är mer toleranta för ST än kvinnor (Bitton & Shaul, 2013; Kunst et al., 2018), samt 

är mindre benägna än kvinnor att identifiera beteenden som ST (Burn, 2019). Kvinnor anser 

alltså att ett bredare spektrum av beteenden är ST än män (Bitton & Shaul, 2013; Rotundo, 

Nguyen & Sackett, 2001). Det finns vidare indikationer på att mäns uppfattning om vad som 

är SÖ färgas av kontextuella faktorer; de är mindre benägna att kategorisera en händelse som 

SÖ ifall de har en traditionell syn på könsroller, ifall de inblandade har många sexpartners, ifall 

personerna i fråga är i en intim relation sedan tidigare, samt ifall de konsumerat alkohol 

(Abbey, McAuslan, Zawacki, Monique Clinton & Buck, 2001). Dessa fynd togs fram med 

hjälp av en diskriminant funktionsanalys av en studie där män ombads beskriva antingen ett 

SÖ de begått, eller den sämsta dejten de varit på (Abbey et al., 2001). Resultaten visade bland 

annat att en persons syn på könsroller påverkar vilken skillnad som görs på vad som är ett SÖ 

och bara en “dålig dejt”; det vill säga att någon med mer traditionella könsroller är mindre 

benägen att se situationen som ett SÖ (Abbey et al., 2001). Schult och Schneider undersökte 

könsskillnader i hur kontextuella faktorer påverkar syn på SÖ, och fann att kvinnors 

uppfattning inte påverkades i lika stor utsträckning som mäns (1991). Författarna resonerade 

kring att det skulle kunna bero på att kvinnor tenderar att applicera ett generellt motstånd till 

SÖ som inte influeras av specifika karaktäristika hos offret eller detaljer i situationen. De förde 

även ett resonemang om att kvinnor potentiellt är bättre på att föreställa sig den subjektiva 

hjälplösheten av att utstå SÖ (Schult & Schneider, 1991).  

Personer som anser att SÖ är mindre allvarligt, eller ser SÖ som en individuell fråga 

snarare än strukturell, ser antagligen inte relevansen med en rörelse som fokuserar på att SÖ 

sker systematiskt och är ett stort samhällsproblem. Håller en person inte med om detta, eller 

anser att vad som utgör SÖ tenderar att överdrivas, är personen antagligen inte lika positivt 

inställd till metoo. I förlängningen kanske de negativa aspekterna av metoo uppfattas som 

dominerande; det vill säga krig mellan könen, risk för felaktiga anklagelser, och oförutsägbara, 

ibland väldigt omfattande, konsekvenser för den utpekade. Detta leder i sin tur antagligen till 

en negativ syn på metoo. 

I artikeln “The Evidence of Experience” från 1991 refererar Scott till “Det personliga 

är det politiska”, en slogan först myntad av feministen Carol Hanish. Författaren resonerar 

kring att erfarenhet av förtryck ger upphov till motstånd mot förtrycket i fråga, vilket innebär 

att en kvinnas erfarenheter direkt kan kopplas till hennes feministiska aktivism (Scott, 1991). 

Följaktligen går det att anta att egna erfarenheter av SÖ orsakar en mer positiv inställning till 

metoo-rörelsen, som ju beskrivs som en feministisk kamp. Har en person egna erfarenheter av 

SÖ är det troligare att denne ser relevansen i motståndet som rörelsen utgör, och i förlängningen 

betraktar metoo som något mer positivt. Förslagsvis gäller denna koppling även för närståendes 

erfarenheter av SÖ, vilka rimligtvis påverkar det personliga engagemanget och hur relevant 

metoo-rörelsens motstånd mot SÖ bedöms vara. Kunst et al. (2018) fann att erfarenheter av SÖ 

predicerade en mer positiv inställning till metoo i USA men inte i Norge. Denna koppling 

kommer vi att utforska för ett svenskt urval.  



Att SÖ över huvud taget förekommer kan förklaras av en teori som säger att det 

samhälle och den kultur vi lever i är ett patriarkat som präglas av en manlig överordning, vilken 

skapar och upprätthåller manlig dominans över kvinnor (Hunnicutt, 2009; Sugarman & 

Frankel, 1996; Hirdman, 1988). Detta refereras till som ett Genussystem av Hirdman som 1988 

introducerade begreppet genus i Sverige. Hirdmans tes var att genussystemet utgår från mannen 

som den allmängiltiga normen och kvinnan som det avvikande. I Maktutredningen (1990) 

förklarar Hirdman det som en hierarki där kvinnan är underordnad mannen både i det fysiska 

och psykiska rummet; att män tar plats på kvinnors bekostnad. I linje med detta kan det tänkas 

att personer som i större utsträckning tror på genussystemet tolkar SÖ som uttryck för 

underliggande patriarkala strukturer.  

I enlighet med genussystemets ideologi gör metoo-rörelsen uppror mot just dessa 

patriarkala strukturer genom att exponera mäns systematiska övergrepp mot kvinnor. Kunst et 

al. (2018) visar i sin studie att ideologi har betydelse för synen på metoo. Bland annat accepterar 

män i högre utsträckning så kallade rape myths, vilka skuldbelägger offret, tenderar att ta bort 

skuld från förövaren och förminskar allvarligheten i gärningen. Kunst et al. fann även att 

feministiskt engagemang och identifikation är en stark prediktor för att vara aktiv i feministiska 

rörelser, vilket innebar att könsskillnader gällande inställning till metoo delvis kunde förklaras 

av att män till lägre grad definierar sig som feminister (Kunst et al., 2018). Baserat på detta bör 

de som i större utsträckning tror på genussystemet vara mer positiva till metoo, och vi kommer 

därför att undersöka sambanden mellan inställningen till metoo och tron på genussystemet och 

till könsskillnader i vårt svenska urval. 

I denna studie används SÖ och ST synonymt, trots att de refererar till olika delar av 

spektrumet av sexuella övertramp och faller under olika lagar (Polisen, 2018). När det gäller 

sexuella övertramp intresserar vi oss för hur allvarligt en individ bedömer att det är, och vår 

uppfattning är att personer generellt inte vet den exakta skillnaden mellan SÖ och ST. Eftersom 

vi är intresserade av allmänhetens uppfattning om allvarlighetsgraden, oavsett vad lagen och 

juridiken säger, slår vi samman dessa begrepp.  

Studien i fråga ämnar undersöka känsliga frågor, vilka Groves et al. (2004) definierar 

som frågor som upplevs påträngande, pinsamma och/eller avslöjar ens socialt oönskvärda 

beteenden. Detta innebär en risk att få systematiska mätfel, då känsliga frågor ofta leder till att 

respondenter väljer att avstå från att svara eller att aktivt svara med osanning (Groves et al., 

2004; Krumpal, 2013). I linje med detta menar Tourangeau, Rips, och Rasinski (2000) att 

känsliga frågor är en av de största orsakerna till socialt önskvärda svar. Strävan efter att 

upprätthålla sin självbild i relation till sociala normer och egna ideal leder till överrapportering 

av socialt önskvärda beteenden och underrapportering av socialt oönskvärda beteenden 

(Krumpal, 2013). Dessa mätfel kan delvis motverkas genom att respondenten får vara anonym, 

exempelvis genom självadministrerat deltagande istället för en intervju (Näher & Krumpal, 

2012). 

Sammanfattningsvis är vi intresserade av är att undersöka vilka faktorer som påverkar 

allmänhetens inställning till metoo-rörelsen. Eftersom metoo är så pass nytt är 

forskningsunderlaget ännu tunt, och empirin utgörs främst av Kunst et al. (2018). Vi ämnar 

därför utöka frågorna som belystes i Kunst enligt ovanstående, och göra det för ett svenskt 

urval. Ovanstående genomgång indikerar att det finns fyra variabler som bör ha betydelse för 

inställningen till metoo. Dessa är Allvarlighetsgrad, som visar hur allvarligt respondenten 

skattar scenarier som beskriver olika typer av SÖ, Könsmaktsordning, i vilken grad 

respondenten uppfattar att det svenska samhället präglas av genussystemet, Erfarenhet, 

respondentens egna erfarenheter av SÖ och erfarenheterna hos dess nära och bekanta, samt 

biologiskt Kön. Slutligen är Inställning till metoo respondentens allmänna inställning till 



5 
 

 

rörelsen. Vår hypotes är att variablerna Kön, Erfarenhet, Allvarlighetsgrad och 

Könsmaktsordning förklarar en substantiell proportion av variansen i Inställning till metoo. 

Metod 

Deltagare 

Studiens respondenter rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. En länk till enkäten 

lades upp på Facebook med en kort presentation av syftet där vi bland annat nämnde att 

undersökningen handlar om metoo (se Appendix A). Vi kontaktade även anhöriga och bekanta 

direkt och bad dem fylla i enkäten och att sprida den vidare. Enkäten delades i ett flertal 

Facebook-grupper som vi hade tillgång till; en grupp för verksamma psykologer och 

psykologstuderande i Sverige, en grupp för personer bosatta i Umeå, en grupp för 

samhällsvetenskap i Umeå, en grupp för studentuppsatser i Umeå, en grupp med syfte att 

hjälpas åt med stort och smått i Umeå, en grupp för en gymnasieklass från 2010-2013, en grupp 

för friluftsledare inom Idrottsklubben Studenterna i Umeå (IKSU), en grupp för de som jobbade 

på Storulvån Fjällstation 2018 och en grupp för psykologstudenter som läser termin 10 vid 

Umeå Universitet.  Vi har eftersträvat ett så brett urval som möjligt och försökt kontakta 

personer med varierande sysselsättning, kön och ålder samt bett dem dela enkäten vidare. 

Enkäten påbörjades av 557 personer, och efter att exkluderingskriterierna applicerats kvarstod 

407 personer. Urvalets medelålder är 25 år och ytterligare egenskaper beskrivs i Tabell 1 och 

Tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 1 

 

Frekvenstabell över respondenternas demografi 

    Frekvens 

Ålder 18-30 207 

  31-50 152 

  51-65 42 

  66+ 6  
Ort Storstad (>150.000 invånare) 120 

  Större stad (37.500-149.999 invånare) 170 

  Medelstor stad (15.000-37.999 invånare) 54 

  Småstad (10.000-14.999 invånare) 14 

  Tätort (<10.000 invånare) 25 

  Glesbygd 24  
Utbildning Grundskola (slutförd) 3 

  Gymnasium (oavslutad) 6 

  Gymnasium (slutförd) 52 

  Folkhögskola (oavslutad) 3 

  Folkhögskola (slutförd) 2 

  Högskola/Universitet (oavslutad) 125 

  Högskola/Universitet (slutförd) 202 

  Licentiat (t. ex Fil Lic, Med Lic etc) 6 

  Doktor (t. ex Fil Dr, Med Dr etc) 8  
Sysselsättning Studerande 125 

  Yrkesarbetande 257 

  Sjukskriven 12 

  Arbetssökande 6 

  Pensionär/sjukbidrag 7 

Tabell 2 

Korstabell över Kön och Feminism 

  Feminist Icke-feminist Totalt 

Kvinna 228 60 288 

Man 68 51 119 

Totalt 296 111 407 

Instrument 

Data samlades in via en enkät specifikt utformad för studien. Enkäten innehåller först 

en inledande informationstext, fem bakgrundsfrågor och instruktioner till respondenterna 

angående hur de ska tänka kring frågorna. Sedan randomiserades åtta av elva scenarier som 

beskriver sexuella övergrepp, och för varje scenario fick respondenten skatta dess 

allvarlighetsgrad och huruvida respondenten själv eller personer i dennes omgivning har någon 

liknande erfarenhet. I samtliga scenarier är offer och förövare främlingar, eftersom det stämmer 

med 65% av dokumenterade sexualbrott (BRÅ, 2018). Efter att alla scenarier besvarats kom 
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en fråga om respondentens generella erfarenheter av andra SÖ utöver de som presenterats i 

scenarierna. Slutligen kommer frågor om inställningen till metoo, till könsmaktsordningen, och 

huruvida respondenten definierar sig som feminist (se Appendix A för en detaljerad 

beskrivning av enkätens innehåll och Appendix B för den fullständiga enkäten) 

Ett etiskt övervägande som gjordes när enkäten formulerades var att respondenterna 

kan välja svarsalternativet “Annat” på könstillhörighet, trots att vi enbart undersöker grupperna 

man och kvinna under variabeln Kön. Detta beslutades då vi eftersträvade att studien skulle 

vara inkluderande och att de som ville skulle kunna delta. Kategoriseringen av feministisk 

identitet användes i sin tur som kontrollfråga, på så sätt kan vi kontrollera för huruvida 

uppnådda resultat delvis kan förklaras av en sådan gruppskillnad i identifikation. Det vi 

intresserar oss för är just huruvida respondenterna identifierar sig som feminister eller ej, 

oavsett teoretiska definitioner. Vidare var den ursprungliga idén att varje respondent skulle 

presenteras för alla elva scenarier i randomiserad ordning. När vi färdigställt enkäten slutgiltigt 

så presenterades varje respondent istället för totalt åtta slumpmässigt utvalda scenarier av dessa 

elva då vi hade missat en inställning.  

Procedur 

Innan den slutgiltiga versionen av enkäten annonserades genomfördes en pilotstudie 

med sju respondenter som rekryterades genom bekvämlighetsurval. Denna första version av 

enkäten reviderades både utifrån resultaten och utifrån verbal återkoppling från 

deltagarna.  Förändringarna inkluderade bland annat att vi la till fler ”mildare” scenarier för att 

få en bättre representation av olika typer av SÖ. Av etiska skäl togs även ett scenario bort som 

beskrev en gruppvåldtäkt, för att vi ansåg det onödigt att exponera respondenterna för den 

känsliga frågan, samtidigt som vi inte ansåg det tillföra något avsevärt till studiens design. Vi 

ändrade även flera formuleringar i svarsskalorna. Den slutgiltiga enkäten skickades sedan ut 

till respondenterna och data samlades in under två veckor i mars 2019. 

Statistisk bearbetning 

Insamlade data bearbetades statistiskt i IBM SPSS Statistics 23. Vissa av 

responsvariablerna var inte normalfördelade, bland annat på grund av många höga skattningar 

av positiv inställning till metoo, och dessa transformerades enligt formeln (1/x)*y (x = 

respondentens svar och y = antal svarsalternativ). Efter transformering varierade skevhet 

mellan -0.65 och 0.91 och kurtosis mellan 1.22 och 0.61. Detta anses vara acceptabelt då det 

ligger inom ±2.0 (George & Mallery, 2010). Inför dataanalysen applicerades 

exklusionskriterierna så att de som avbrutit enkäten samt de som identifierat sig som icke-

binära exkluderades. Efter en kvalitetskontroll exkluderades även en respondent baserat på 

orimliga värden. De items som hörde ihop aggregerades sedan till att bilda de fyra delskalorna 

Inställning till metoo, Könsmaktsordning, Allvarlighetsgrad och Erfarenhet. Skattningarna av 

respondenternas egna erfarenheter av SÖ och erfarenheter hos personerna runt dem var väldigt 

högt korrelerade och slogs därför samman till en gemensam variabel. Gällande Inställning till 

metoo var ett item reverserat, det vill säga att hög skattning innebar lågt stöd till metoo, och 

vändes därför innan alla items slogs ihop till en delskala. Den interna konsistensen (Cronbach’s 

α) var α = .80 för delskalan Inställning till metoo, och α = .87 efter uteslutning av frågan Min 

inställning till #metoo-rörelsen i Sverige mellan hösten 2017 och idag, som skattades på en 15-

gradig skala medan övriga frågor skattades på en 7-gradig skala. Den interna konsistensen för 

delskalan Könsmaktsordning var α = .87. De statistiska analyser som sedan genomfördes var 

en bivariat korrelationsanalys, en stegvis multipel regressionsanalys och ett oberoende t-test. 



Resultat 

För att undersöka variablernas förklaringsvärde i Inställning till metoo gjordes först en 

bivariat korrelationsanalys (Tabell 4), följt av en multipel regressionsanalys (Tabell 5). För att 

undersöka ifall den höga andelen feminister i urvalet kan ha påverkat resultatet genomfördes 

även ett oberoende t-test (Tabell 6). Vidare skapades en graf över hur deltagarna skattat 

allvarlighetsgraden på instrumentets scenarier uppdelat på Kön och feminism (Figur 1). Först 

presenteras beskrivande statistik för samtliga variabler uppdelat för Kön (Tabell 3). 

Tabell 3 

Deskriptiv statistik över könsskillnader i variablerna 

  Kön  N M SD Skew Kurtosis Minimum Maximum 

Inställning till metoo Kvinna 288 5.62 1.64 -1.15 .26 1.00 7.00 

  Man 119 4.00 1.86 .25 -1.17 1.00 7.00 

Könsmaktsordning Kvinna 288 7.89 4.82 .22 -1.41 1.00 15.00 

  Man 119 4.55 3.90 1.22 0.67 1.00 15.00 

Allvarlighetsgrad Kvinna 288 9.09 2.67 -.07 -.56 2.75 15.00 

  Man 119 8.72 2.63 .15 -.67 3.75 15.00 

Erfarenhet Kvinna 288 8.57 5.16 .06 -.99 .00 18.00 

  Man 199 4.65 3.89 .74 .29 .00 18.00 

Tabell 4 visar att alla variabler är signifikant korrelerade med Inställning till metoo och 

att alla variabler är signifikant korrelerade med varandra, förutom Kön med Allvarlighetsgrad. 

Tabell 4 

Korrelationsmatris för alla variabler 

  Kön Könsmaktsordning Allvarlighetsgrad Erfarenhet 

Inställning till metoo     -.40**  .63**      .38**   .37** 

Kön 
 

-.32** -.06 -.35** 

Könsmaktsordning 
  

   .32**   .37** 

Allvarlighetsgrad 
   

  .31** 

Not. För kön är 0 = kvinna och 1 = man. Alla bidrag är signifikanta utifrån signifikansnivån p 

< .01 (tvåsidig). 

En multipel regressionsanalys uppskattar den sammanlagda varians som variablerna 

förklarar och deras relativa bidrag till beroendevariabeln Inställning till metoo, och för detta 

syfte valdes en stegvis regressionsanalys. Utifrån detta produceras sedan det antal modeller 

som behövs för att inkludera alla variabler med unika bidrag i tur och ordning, där variabeln 

med störst förklaringsvärde presenteras först.  
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Tabell 5 

Regressionskoefficienter för beroendevariabeln Inställning till metoo 

     

Ostandardiserad B 

Koefficienternas 

standardfel 

 

β 

 

t 

Model 1 Könsmaktsordning   .24 .02  .63    16.41 

Model 2 Könsmaktsordning   .22 .02  .56  -14.37 

  Kön -.90 .16 -.22 -5.64 

Model 3 Könsmaktsordning  .19 .02  .49    12.39 

  Kön -.94 .15 -.23 -6.07 

  Allvarlighetsgrad   .02 .00  .21  5.52 

Not. För kön är 0 = kvinna och 1 = man. Alla bidrag är signifikanta utifrån signifikansnivån p 

< .01 (tvåsidig). 

Modell 1 (R2 = .40, F1, 405 =269.35, p < .001) förklarar 40% av variansen i Inställning 

till metoo. Modell 2 (R2 = .44, F2, 404 =160.78, p < .001) förklarar 44% av variansen i Inställning 

till metoo. Modell 3 (R2 = .48, F3, 403 =125.15, p < .001) förklarar 48% av variansen i Inställning 

till metoo. Erfarenhet exkluderades ur regressionsanalysen baserat på att dess förklaringsvärde 

inte bidrar med någon unik varians. För att kontrollera huruvida den höga andelen feminister i 

urvalet kan tänkas påverka resultatet presenteras ett oberoende t-test över gruppskillnaderna 

mellan de som definierat sig som feminister och inte (Tabell 6). Vid signifikanta skillnader 

mellan grupperna påverkas resultatet genom att det samband respektive variabel har till 

Inställning till metoo då delvis förklaras av feministisk ideologi, och inte enbart av det 

variabeln i sig avser att mäta.  

Tabell 6 

Deskriptiv statistik över medelvärdesskillnader hos feminister och icke-feminister 

  Feminist N M SD 

Könsmaktsordningen Ja 296 8.09 4.67 

  Nej 111 3.78 3.66 

Allvarlighetsgrad Ja 296 9.46 2.52  
Nej 111 7.71 2.61 

Inställning till metoo Ja 296 5.76 1.41  
Nej 111 3.51 1.91 

Erfarenhet Ja 296 8.24 5.17  
Nej 111 5.25 4.37 

Kön Ja 296 0.23 0.42  
Nej 111 0.46 0.50 

Not. För kön är 0 = kvinna och 1 = man. Skillnaderna mellan alla medelvärden är signifikanta 

utifrån signifikansnivån p < .01 (tvåsidigt t-test). 

Slutligen visar det sig att medelvärdet av Allvarlighetsgrad, som använts i ovanstående 

analyser, döljer vad som verkar vara systematiska trender visavi kön och feminism. Figur 1 

plottar Allvarlighetsgrad och har de enskilda scenarierna på x-axeln, sorterade efter 

medelvärdet över grupperna i figuren. Den visar att vara feminist har avsevärt större effekt på 

Allvarlighetsgrad än kön. Den visar också en tendens för en interaktion mellan 



Allvarlighetsgrad och feminism, på så vis att de allvarligaste scenarierna skattas lika högt, men 

de mindre allvarliga skattas högre av de som är feminister jämfört med icke-feminister. 

Figur 1. Allvarlighetsgrad som en funktion av scenario, kön och feminism, över deltagare inom 

dessa grupper. Förtydligande av scenariernas förkortningar finns i Appendix B. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka huruvida Könsmaktsordning, Allvarlighetsgrad, 

Erfarenhet och Kön förklarar en substantiell proportion av variansen i Inställning till metoo 

och i så fall i vilken utsträckning. Resultatet visar att Kön, Allvarlighetsgrad och 

Könsmaktsordning förklarar en signifikant unik del av variansen i Inställning till metoo, samt 

att Kön, Erfarenhet, Allvarlighetsgrad och Könsmaktsordning alla korrelerar med Inställning 

till metoo.  

Könsmaktsordning förklarade störst del av variansen i Inställning till metoo. En möjlig 

förklaring är att variablerna liknar varandra; metoo-rörelsen och teorier om 

könsmaktsordningen beskriver en liknande världsbild. En deltagare som instämmer i hög grad 

med det ena synsättet instämmer antagligen i hög grad även med det andra. Den gemensamma 

världsbilden utgår från att patriarkatet är mycket problematiskt och föranleder förtryck mot 

kvinnor och i förlängningen SÖ. Av samma anledning är det föga förvånande att urvalets 

feminister har skattat signifikant högre på Inställning till metoo än icke-feministerna. Vår 

hypotes om att de som tror på könsmaktsordningen också kommer vara mer positiva till metoo, 

eftersom rörelsen gör uppror mot patriarkatet och kvinnoförtryck, stämmer således.  

Kön förklarade näst mest av variansen i Inställning till metoo. Kvinnor skattar en mer 

positiv inställning till metoo än män, vilket stämmer med vad Kunst et al. (2018) fann. Våra 

fynd tyder även på att inställningen till metoo i högre grad är en ideologisk fråga än en 
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kvinnofråga, då den prediceras starkare av tro på könsmaktsordningen än av könstillhörighet. 

Män skattar generellt en mer negativ inställning till metoo, men att vara man och tro mer på 

könsmaktsordningen predicerar starkare stöd till metoo än att vara kvinna och tro mindre på 

könsmaktsordningen. Detta går i linje med Kunst et al. (2018), som menar att inställningen till 

metoo förklaras av ideologi snarare än kön. Utifrån detta är det även värt att notera att en 

signifikant högre del av urvalets kvinnor är feminister, vilket skulle kunna innebära att ideologi 

även förklarar delar av Köns bidrag till variansen i Inställning till metoo.  

Allvarlighetsgrad förklarade en något mindre, men signifikant, del av variansen i 

Inställning till metoo. Vår hypotes att de som skattar hög Allvarlighetsgrad på scenarier med 

SÖ också är mer positiva till metoo-rörelsen stämmer således. Det fanns däremot ingen 

signifikant skillnad mellan kvinnor och män i skattning av Allvarlighetsgrad. Detta motsäger 

tidigare fynd som visat att män är mer toleranta för ST än kvinnor (Bitton & Shaul, 2013), samt 

att män är mindre benägna att definiera beteenden som ST (Burn, 2019; Bitton & Shaul, 2013). 

Möjligtvis beror skillnaden i resultat på att en majoritet av de män som deltagit i denna studie 

definierar sig som feminister. Feministisk identitet påverkar antagligen hur deltagarna svarat 

på enkäten, då exempelvis inställning till könsroller, som ofta är en viktig fråga inom feminism, 

är en faktor som påverkar hur en person definierar SÖ (Abbey et al., 2001). Det speglas i våra 

resultat, där feminister skattar signifikant högre Allvarlighetsgrad än icke-feminister. I linje 

med att feministisk ideologi och teori om könsmaktsordningen har många gemensamma 

nämnare har de som definierar sig som feminister även skattat signifikant högre stöd till 

Könsmaktsordning. Korrelationsanalysen visar dessutom att Könsmaktsordning och 

Allvarlighetsgrad korrelerar signifikant, till skillnad från Kön och Allvarlighetsgrad. I 

förlängningen torde detta innebära att feminism har ett starkare samband till Allvarlighetsgrad 

än vad Kön har, i alla fall för detta urval.  

Erfarenhet exkluderades av regressionsanalysen eftersom denna variabel inte 

förklarade någon unik del av variansen i Inställning till metoo, utan överlappade helt med 

Könsmaktsordning. Detta betyder inte att det inte finns ett samband mellan Erfarenhet och 

Inställning till metoo, vilket ju innebär att en person med mer erfarenheter av SÖ har en mer 

positiv inställning till metoo. Däremot betyder det att Erfarenhet samvarierar i så hög grad med 

Könsmaktsordning att vi inte kan avgöra vilken variabel som driver sambandet. Detta kan 

tolkas som att personer som anser att vi lever i ett patriarkat präglat av strukturellt förtryck, 

bland annat i form av SÖ, är mer benägna att anse sig ha blivit utsatta för sagda förtryck. 

Kanske har två personer båda upplevt samma situation, bara att den som i högre utsträckning 

tror på könsmaktsordningen definierar det som ett SÖ och den andra inte. Det skulle också 

kunna innebära att erfarenheten av SÖ leder till att en person tror mer på könsmaktsordningen. 

Till studiens begränsningar hör att vi använde ett nytt instrument utan kända 

psykometriska egenskaper. Våra litteratursökningar indikerade att det inte finns något 

instrument som fångar det vi önskade mäta, och därför skapade vi ett eget. Instrumentet har 

därmed utformats utifrån vår egen uppfattning av hur området bäst undersöks. Vi uppfattar att 

enkäten har en god face validity, vilket innebär att den täcker de aktuella områdena. 

Delskalorna uppvisade hög intern konsistens, vilket tyder på både god validitet och reliabilitet.  

Vid utformningen av instrumentet gjordes många avvägningar. Ordningen i vilken 

scenarierna presenteras kan påverka hur respondenterna skattar dem, till exempel genom en 

förankringseffekt baserat på hur allvarligt det första scenariot skattades. Scenariernas 

allvarlighetsgrad skattades väldigt högt av många respondenter, vilket kan indikera en 

takeffekt. Detta kan ha berott på att respondenten då redan använt skalans högsta värde när det 

sedan presenterades ett scenario som ansågs vara allvarligare än de tidigare. För att eliminera 

risken att dessa felkällor skulle påverka resultatet randomiserades scenarierna så att 

ordningseffekterna sålunda jämnades ut över respondenterna. Randomiseringen gällde dock 



enbart scenarierna, medan alla andra frågor kom i samma förutbestämda ordning. Dessa skalor 

kontrollerades alltså inte för ordningseffekter. 

Etiska överväganden gällde framförallt det obehag som respondenterna eventuellt 

kunde uppleva, samt hur deras svar behandlades. Respondenterna exponerades för obehagliga, 

målande scenarier av SÖ, och tillfrågades om känslig information som egna erfarenheter av 

SÖ. Detta hanterades dels genom att garantera respondenterna fullständig anonymitet, så att de 

kunde känna sig trygga med att deras svar omöjligen skulle kunna kopplas till dem själva, och 

genom att göra det enkelt för dem som ändå inte ville delta att dra sig ur. Till den änden 

förklarades studiens syfte och innehåll noggrant innan de gav sitt samtycke, så att 

respondenterna kunde ta ett informerat beslut om att delta eller inte.  Enkätens första sida 

innehöll även kontaktuppgifter till en hjälplinje att vända sig till vid obehag. Givet detta har vi 

dels minskat risken för att vissa deltagare inte svarar ärligt på alla frågor, samtidigt som vi kan 

ha ökat risken för systematiskt bortfall, i enlighet med vad Groves (2004) presenterade är 

vanligt vid känsliga frågor. Resultaten visar dock att en mycket större andel respondenter 

uppgett egna erfarenheter av SÖ jämfört med nationell statistik (BRÅ, 2018). Att så många 

personer med egna erfarenheter faktiskt slutfört enkäten tyder på att det rådande bortfallet inte 

beror på obehag i relation till egna erfarenheter. 

I och med att studien genomfördes med ett bekvämlighetsurval är samplet inte 

representativt för populationen. Dels föreligger en självselektion baserat på intresse för ämnet, 

och dels kan det ha skett ett bortfall av respondenter som vill undvika obehag. Selektering har 

även skett vid spridningen av studien genom att vi främst nått personer i våra egna kretsar, 

vilka förmodligen inte speglar Sveriges befolkning generellt. Detta kan vi se genom att studiens 

deltagare består av 71% kvinnor, många unga, en stor andel högutbildade och många som 

definierar sig som feminister. Dessa egenskaper hos deltagarna påverkar resultatets 

generaliserbarhet.  

Att studien genomfördes i Sverige gör det i sin tur aktuellt att fundera över hur svenska 

normer och värderingar kan ha påverkat resultatet. Sverige är ett av världens mest jämställda 

länder (Förenta Nationerna, 2017), och utifrån det kan det tänkas att en svensk norm är att stå 

för allas lika rättigheter. I linje med Tourangeau et al. (2000) skulle detta kunna leda till en 

social önskvärdhet i svaren; att frågorna uppfattas ha ett “rätt svar” och att respondenterna 

därför undviker att svara något som ej skulle anses socialt önskvärt. Det är till exempel 

antagligen socialt avvikande att skatta låg allvarlighet på ett SÖ som definieras som allvarligt 

utifrån svensk lagstiftning. Ytterligare en felkälla baserat på social önskvärdhet är det Krumpal 

(2013) beskriver som motivationen att svara utifrån att upprätthålla sin självbild i relation till 

sociala normer och egna ideal. Detta skulle kunna innebära att det kan råda en diskrepans 

mellan en persons ideologi vid det hypotetiska ställningstagandet och hur personen hade 

handlat i en faktisk situation. Någon som själv begått ett grovt SÖ skulle inte nödvändigtvis 

svara att grova SÖ är acceptabla. Social önskvärdhet som felkälla motverkades delvis genom 

att respondenterna svarade anonymt i enlighet med Näher och Krumpals (2012) 

rekommendation. 

Slutligen innehåller enkätens scenarier beskrivningar av SÖ där offer och förövare är 

främlingar. Detta beslut motiverades med att majoriteten av rapporterade sexualbrott begås av 

en okänd gärningsman (BRÅ, 2018). Dock redogör BRÅ för att sexualbrott som begås av en 

okänd anmäls oftare än de som begås av närstående och bekanta (2018), samt att det råder ett 

stort mörkertal för sexualbrott och att statistiken därmed inte är representativ (2016). Detta 

skulle kunna innebära att statistiken är missvisande och att merparten av förövarna har en 

relation till offret. Vi valde ändå att basera vårt beslut på de siffror som finns att tillgå. 

För framtida forskning vore det intressant att undersöka hur inställningen till metoo-

rörelsen förändras över tid. Den här studien genomfördes i de direkta efterdyningarna av 
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rörelsens genombrott, ungefär ett år efteråt, och det är möjligt att vissa ännu inte vet vad de 

tycker om metoo eller har hunnit uppleva effekterna. Därför vore det intressant att undersöka 

människors inställning till metoo med regelbundna intervaller under de kommande åren, 

eftersom förändring och acceptans vanligen tar tid. Andra exempel på kvinnokamp, som 

kampen för kvinnlig rösträtt eller fri abort, är antagligen något som fler är positiva till idag än 

när kampen fortfarande pågick.  

Vidare kan vi se att Erfarenhet hade en minimal effekt på Inställning till metoo. 

Resultaten tyder istället på att ideologi spelar stor roll. Framtida forskning skulle därför kunna 

inkludera erfarenhet av politiska åsikter bland närstående eller hur den närmsta omgivningen 

reagerat på metoo. Påverkas exempelvis den egna inställningen till metoo av kompisars, 

kollegors eller föräldrars politiska engagemang?  

I likhet med Kunst et al. (2018) tänker vi även att det vore intressant att kartlägga hur 

exponering av metoo i sociala medier, exempelvis antal hashtags man sett, påverkar 

inställningen till metoo. Det skulle kunna säga något om hur mycket vår egen uppfattning 

påverkas av det andra skriver och hur mycket vi tar in det vi exponeras för. Det vore även 

intressant att undersöka närmare vilken slags exponering som påverkar inställningen till metoo 

i störst utsträckning. Är det antalet hashtags/ inlägg som påverkar mest, eller kanske om vilken 

typ av inlägg det handlar om? Påverkas inställningen till exempel av att läsa målande 

beskrivningar av SÖ? Det är även intressant att undersöka om vi påverkas av vem som skriver 

om metoo, påverkas inställningen av vad personer vi ser upp till skriver om metoo på nätet?  

Slutligen har vi använt oss av färdiga frågor och skattningsskalor och därmed inte haft 

någon fritext där respondenterna haft möjlighet att utveckla sina svar. Framtida forskning 

skulle kunna fördjupa sig i vad människor tycker är positivt eller negativt med metoo-rörelsen 

genom en kvalitativ studie. Detta skulle kunna ge en djupare förståelse kring hur människor 

tänker kring metoo, hur de har uppfattat rörelsen och hur de resonerar kring sitt eget 

ställningstagande. 
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Appendix A: Beskrivning av enkät 

Inledande information 

Enkäten utformades specifikt för denna studie, och den beskrivs nedan översiktligt i den 

ordning som de olika delarna presenterades. Respondenten informerades om att enkäten handar 

om metoo och innehåller scenarion för sexuella övergrepp , samt att vederbörande kommer att bli 

tillfrågad kring egna och anhörigas erfarenheter av sexuella övergrepp. Ifall någon respondent 

skulle uppleva mycket starkt obehag av att fylla i enkäten finns det ett telefonnummer till 

Hjälplinjen samt en uppmaning att vända sig till psykolog. Respondenten informeras om rätten att 

avbryta, anonymitet och hur resultatet kommer användas och redovisas, och att respondenten 

måste vara minst 18 år och ge sitt samtycke för att delta i studien. Samtycke gavs genom att välja 

mellan alternativen Samtycker och Samtycker inte, i vilket fall sessionen avbryts. Respondenten 

informeras om beräknad tidsåtgång som beräknas till ca 10 minuter. Längst ner kan respondenten 

se våra namn, institution och kontaktuppgifter.  

Demografiska frågor  

Enkätens nästa del består av fem demografiska frågor. Den första frågan handlar om 

könstillhörighet, andra frågan handlar om födelseår, tredje frågan handlar om vart respondenten 

bott största delen av tiden från 13 år fram till idag. Fjärde frågan handlar om utbildningsnivå och 

den femte frågan om vilken sysselsättning respondenten har.  

Instruktion scenarier 

Enkätens nästa del består av en instruktion om hur respondenterna bör uppfatta frågorna 

och svarsalternativen för ett par efterföljande scenarier om sexuella övergrepp med tillhörande 

frågor om allvarlighetsgrad och egna och andras erfarenheter av sexuella övergrepp.  

Scenarier och följdfrågor  

Enkätens nästa del består av 11 scenarier med tillhörande frågor, scenarierna är 

randomiserade och varje deltagare presenteras för totalt 8 av 11 scenarion. Dessa scenarier utgår 

alla från samma situation; en fest där en tjej blir utsatt för olika sexuella övergrepp av en kille hon 

inte träffat tidigare, och därefter följer två frågor om deltagaren själv eller någon närstående erfarit 

något sådant. Deltagaren ombeds skatta scenariots allvarlighetsgrad på en 15-gradig skala, där 1 

betyder minimalt (är inte ett sexuellt övergrepp) och 15 maximalt (är ett mycket allvarligt sexuellt 

övergrepp). Även frågorna om erfarenhet skattas på en 15-gradig skala från stämmer inte alls till 

stämmer helt.  

Övrig erfarenhet av sexuella övergrepp 

Enkätens nästa del består av två frågor, en om egna och en om andras erfarenhet av sexulla 

övergrepp som inte liknar dem i scenarierna, respondenten skattar på en 15-gradig skala från 

stämmer inte alls till stämmer helt.  

Metoo-rörelsen 

Enkätens nästa del består av fem frågor om metoo-rörelsen. Fyra av dessa frågor har en 7-

gradig skala. Den femte frågan är mer övergripande och handlar om respondentens allmänna 
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inställning till metoo-rörelsen, skattas på en 15-gradig skala från mycket negativ till mycket 

positiv.  

Genussystemet 

Enkätens nästa del handlar om respondentens inställning till den patriarkala 

samhällsstrukturen eller genussystemet, vilket mäts via olika påståenden som skattas på en 15-

gradig skala från stämmer inte alls till stämmer helt.  

Feminism  

Slutligen följer en sista fråga, där respondenten ska svara om vederbörande definierar sig 

feminist, med ja eller nej som svarsalternativ.  

Förklaring av enkät på Facebook 

“Metoo-rörelsen har fått mycket uppmärksamhet sedan hösten 2017, både positiv och 

negativ. Vi vill därför undersöka vad som påverkar människors syn på #metoo som en del av vårt 

examensarbete på psykologprogrammet. Klicka på länken för att svara på enkäten och dela gärna 

inlägget vidare. Tusen tack!” 

  

https://www.facebook.com/hashtag/metoo?source=feed_text&epa=HASHTAG


Appendix B: Enkät om vad som påverkar människors syn på #metoo 

Hej! Detta är en studie med syftet att undersöka vilka faktorer som påverkar hur positiva eller 

negativa människor är till metoo-rörelsen. Studien ingår i ett examensarbete på 

psykologprogrammet. 

 

Viktig information 

Enkäten innefattar bland annat scenarier som beskriver sexuella övergrepp. Dessa kan vara 

känsliga att läsa och upplevas som obehagliga. Det kommer även komma frågor om huruvida 

du eller andra i din omgivning har erfarenheter av sexuella övergrepp. Notera att deltagandet 

är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att du behöver ange skäl. 

 

Du är anonym och dina individuella resultat kommer inte att redovisas, analyser kommer 

enbart ske på gruppnivå. Resultatet från examensarbetet kommer att publiceras på en databas 

för vetenskapliga publikationer och endast användas i forskningssyfte. Du behöver vara minst 

18 år för att delta i studien.  

  

Om du upplever obehag, tveka inte att kontakta psykolog eller Hjälplinjen på 020-220060 

(alla dagar 13-22).    

 

Tidsåtgång 

Vi beräknar att det tar ca. 10 minuter att svara på enkäten.   

Svarar du på enkäten via din telefon rekommenderar vi att du roterar telefonen till liggande 

läge.     

 

Vänliga hälsningar   

Sara Ling, psykologstudent   

Karin Sondell, psykologstudent 

kaso0031@ad.umu.se   

Guy Madison, handledare   

Institutionen för psykologi, Umeå universitet     

 

Tack för ditt deltagande! 

o Jag samtycker  

o Jag samtycker inte  
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Kön 

o Man  

o Kvinna  

o Annat  

 

 

 

Ange ditt födelseår 

▼ 1919 ... 2000 

 

 

 

Var har du bott största delen av tiden från att du var 13 år fram till idag? 

o Storstad (>150.000 invånare)  

o Större stad (37.500-149.999 invånare)  

o Medelstor stad (15.000-37.999 invånare)  

o Mindre stad (10.000-14.999 invånare)  

o Tätort (<10.000 invånare) 

o Glesbygd  

 

 

 

Vilken är din utbildningsnivå? 

o Grundskola (oavslutad)  

o Grundskola (slutförd)  

o Gymnasium (oavslutad)  

o Gymnasium (slutförd)  

o Folkhögskola (oavslutad)  

o Folkhögskola (slutförd)  

o Högskola/Universitet (oavslutad)  

o Högskola/Universitet (slutförd)  

o Licentiat (t ex Fil Lic, Med Lic, Jur Lic, Tekn Lic etc)  

o Doktor (t ex Fil Dr, Med Dr, Jur Dr, Tekn Dr etc)  

 

 



Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

o Arbetssökande  

o Yrkesarbetande  

o Sjukskriven  

o Pensionär/Sjukbidrag  

o Studerande  
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Du kommer nu att få läsa ett antal scenarier (kortare berättelser) och sedan skatta hur allvarlig 

du tycker att den specifika handlingen i scenariot är. Det handlar alltså om din åsikt, inte 

juridiska definitioner eller samhällets syn. Försök att använda hela skalan från "minimalt" 

allvarligt till "maximalt" allvarligt.  

 

  



Scenario 1 ”Ta på rumpan” 

 

Anna och Charlie har aldrig träffats förut och känner inte till varandra. Ikväll befinner de sig 

på en stor fest tillsammans med många andra.  

 

Anna är på dansgolvet och känner plötsligt hur någon tar henne på rumpan. Hon vänder sig 

om och ser en kille stå och flina, det är Charlie. Hon säger åt honom att sluta men då tar han 

henne på rumpan igen. 

 

 

 

Skatta handlingens allvarlighetsgrad från minimalt (är inte ett sexuellt övergrepp) till 

maximalt (är ett mycket allvarligt sexuellt övergrepp) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Minimalt o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Maximalt 

 

 

 

 

Jag har blivit utsatt på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

 

 

Andra i min absoluta närhet (familj, partner, nära vän) har berättat för mig att de har blivit 

utsatta på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 
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Scenario 2 ”Blottning” 

 

Scenario Anna och Charlie har aldrig träffats förut och känner inte till varandra. Ikväll 

befinner de sig på en stor fest tillsammans med många andra.  

   

Anna har varit på toaletten. Hon hör någon ropa “Är det någon där?” från ett av sovrummen. 

När hon går dit ligger det en kille och smeker sig själv och flinar åt henne, det är Charlie. 

“Vad håller du på med?” frågar hon och säger åt honom att sluta. Charlie fortsätter smeka sitt 

kön och säger “Kom igen det blir kul”. 

 

 

 

Skatta handlingens allvarlighetsgrad från minimalt (är inte ett sexuellt 

övergrepp) till maximalt (är ett mycket allvarligt sexuellt övergrepp) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Minimalt o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Maximalt 

 

 

 

 

Jag har blivit utsatt på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

 

 

Andra i min absoluta närhet (familj, partner, nära vän) har berättat för mig att de har blivit 

utsatta på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

  



Scenario 3 ”Fingerpenetration” 

 

Anna och Charlie har aldrig träffats förut och känner inte till varandra. Ikväll befinner de sig 

på en stor fest tillsammans med många andra.  

 

Anna mår illa och en kille som presenterar sig som Charlie erbjuder sig att hjälpa henne till 

sovrummet för att vila. När hon somnat lägger han sig nära bredvid. Anna vaknar av att 

Charlie har fört in fingrarna i hennes underliv. Hon säger åt honom att sluta men han 

fortsätter ha kvar fingrarna.  

 

 

 

Skatta handlingens allvarlighetsgrad från minimalt (är inte ett sexuellt övergrepp) till 

maximalt (är ett mycket allvarligt sexuellt övergrepp) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Minimalt o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Maximalt 

 

 

 

 

Jag har blivit utsatt på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

 

 

Andra i min absoluta närhet (familj, partner, nära vän) har berättat för mig att de har blivit 

utsatta på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 
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Scenario 4 ”Tjatsex” 

 

Anna och Charlie har aldrig träffats förut och känner inte till varandra. Ikväll befinner de sig 

på en stor fest tillsammans med många andra.   

 

Anna är i köket när en kille plötsligt kommer fram, det är Charlie. Han ställer sig nära henne. 

Anna flyttar på sig men han böjer sig fram och viskar “Jag vill att du suger av mig ikväll”. 

Hon säger åt honom att sluta men han flyttar sig närmre igen. Han viskar “Snälla sug av mig, 

bara en gång”. Charlie fortsätter tjata under kvällen och till slut går Anna med på att suga av 

honom.  

 

 

 

Skatta handlingens allvarlighetsgrad från minimalt (är inte ett sexuellt övergrepp) till 

maximalt (är ett mycket allvarligt sexuellt övergrepp) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Minimalt o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Maximalt 

 

 

 

 

Jag har blivit utsatt på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

 

 

Andra i min absoluta närhet (familj, partner, nära vän) har berättat för mig att de har blivit 

utsatta på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

  



Scenario 5 ”Våldtäkt” 

 

Anna och Charlie har aldrig träffats förut och känner inte till varandra. Ikväll befinner de sig 

på en stor fest tillsammans med många andra.  

 

Anna står i toalettkö. När hon går in på toaletten tränger sig en kille in och låser dörren 

bakom dem. Det är Charlie. Hon frågar vad han håller på med och han svarar med att dra ner 

hennes trosor. Anna säger åt honom att sluta, men Charlie får ner henne på toalettgolvet där 

han penetrerar henne.  

 

 

 

Skatta handlingens allvarlighetsgrad från minimalt (är inte ett sexuellt övergrepp) till 

maximalt (är ett mycket allvarligt sexuellt övergrepp) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Minimalt o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Maximalt 

 

 

 

 

Jag har blivit utsatt på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

 

 

Andra i min absoluta närhet (familj, partner, nära vän) har berättat för mig att de har blivit 

utsatta på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 
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Scenario 6 ”Dickpic” 

 

Anna och Charlie har aldrig träffats förut och känner inte till varandra. Ikväll befinner de sig 

på en stor fest tillsammans med många andra.  

 

En kille som presenterat sig som Charlie har flirtat med Anna under kvällen. Anna har sagt åt 

honom att sluta. Senare plingar hennes telefon till. Charlie har skickat en bild på sin erigerade 

penis via facebook.  

 

 

 

Skatta handlingens allvarlighetsgrad från minimalt (är inte ett sexuellt övergrepp) till 

maximalt (är ett mycket allvarligt sexuellt övergrepp) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Minimalt o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Maximalt 

 

 

 

 

Jag har blivit utsatt på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

 

 

Andra i min absoluta närhet (familj, partner, nära vän) har berättat för mig att de har blivit 

utsatta på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

  



Scenario 7 ”Catcalling” 

 

Anna och Charlie har aldrig träffats förut och känner inte till varandra. Ikväll befinner de sig 

på en stor fest tillsammans med många andra. 

 

Anna går förbi en kille, det är Charlie. Han säger hej och hon tittar upp och nickar till svar. 

“Man säger väl hej tillbaka när någon hälsar” säger Charlie. Anna fortsätter gå utan att svara. 

Charlie ropar "Hallå snygging, varför är du så otrevlig?" Anna vänder sig om och säger åt 

honom att sluta. “Kom tillbaka då gumman” ropar han. 

 

 

 

Skatta handlingens allvarlighetsgrad från minimalt (är inte ett sexuellt övergrepp) till 

maximalt (är ett mycket allvarligt sexuellt övergrepp) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Minimalt o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Maximalt 

 

 

 

 

Jag har blivit utsatt på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

 

 

Andra i min absoluta närhet (familj, partner, nära vän) har berättat för mig att de har blivit 

utsatta på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 
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Scenario 8 ”Kollar bröst” 

 

Anna och Charlie har aldrig träffats förut och känner inte till varandra. Ikväll befinner de sig 

på en stor fest tillsammans med många andra.  

 

Anna sitter i vardagsrummet när en kille kommer in och sätter sig bredvid. Det är Charlie. 

Han tittar ner i Annas urringning och säger att hon är snygg ikväll. Anna säger åt honom att 

sluta, han svarar att det är svårt att sluta titta på någon som är så attraktiv. 

 

 

 

 

 

Skatta handlingens allvarlighetsgrad från minimalt (är inte ett sexuellt övergrepp) till 

maximalt (är ett mycket allvarligt sexuellt övergrepp) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Minimalt o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Maximalt 

 

 

 

 

Jag har blivit utsatt på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

 

 

Andra i min absoluta närhet (familj, partner, nära vän) har berättat för mig att de har blivit 

utsatta på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

  



Scenario 9 ”Höftrörelse” 

 

Anna och Charlie har aldrig träffats förut och känner inte till varandra. Ikväll befinner de sig 

på en stor fest tillsammans med många andra.  

 

Anna pratar med några vänner. Hon tittar upp och får ögonkontakt med en kille som står i 

närheten. Det är Charlie. Han börjar röra på höfterna i en juckande rörelse, pekar på Anna 

och flinar. Hon frågar vad han håller på med och säger åt honom att sluta. “Sluta vara en 

sådan bitterfitta” svarar han och skrattar.  

 

 

 

Skatta handlingens allvarlighetsgrad från minimalt (är inte ett sexuellt övergrepp) till 

maximalt (är ett mycket allvarligt sexuellt övergrepp) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Minimalt o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Maximalt 

 

 

 

 

Jag har blivit utsatt på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

 

 

Andra i min absoluta närhet (familj, partner, nära vän) har berättat för mig att de blivit utsatta 

på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 
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Scenario 10 ”Smeker hand” 

 

Anna och Charlie har aldrig träffats förut och känner inte till varandra. Ikväll befinner de sig 

på en stor fest tillsammans med många andra. 

 

Anna hälsar på en grupp personer, en av dem är Charlie. De tar i hand. När Anna drar tillbaka 

handen håller Charlie kvar. Anna försöker igen men Charlie håller kvar den hårt. Han flinar 

åt henne och rör med tummen över hennes hand. Hon säger åt honom att sluta men han håller 

kvar en stund till innan han släpper. 

 

 

 

Skatta handlingens allvarlighetsgrad från minimalt (är inte ett sexuellt övergrepp) till 

maximalt (är ett mycket allvarligt sexuellt övergrepp) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Minimalt o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Maximalt 

 

 

 

 

Jag har blivit utsatt på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

 

 

Andra i min absoluta närhet (familj, partner, nära vän) har berättat för mig att de har blivit 

utsatta på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

  



Scenario 11 ”Smeker ben” 

 

Anna och Charlie har aldrig träffats förut och känner inte till varandra. Ikväll befinner de sig 

på en stor fest tillsammans med många andra. 

 

Anna har fått en fläck på sina byxor. Hon går till badrummet. Hon lämnar dörren öppen och 

plötsligt dyker en kille upp, det är Charlie. “Behöver du hjälp” frågar han. Anna vänder sig 

förvånat om och säger nej. Charlie går då fram och stryker med handen över fläcken. Anna 

säger åt honom att sluta. Han stryker handen över fläcken en gång till innan han går. 

 

 

 

Skatta handlingens allvarlighetsgrad från minimalt (är inte ett sexuellt övergrepp) till 

maximalt (är ett mycket allvarligt sexuellt övergrepp) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Minimalt o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Maximalt 

 

 

 

 

Jag har blivit utsatt på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

 

 

Andra i min absoluta närhet (familj, partner, nära vän) har berättat för mig att de har blivit 

utsatta på liknande sätt som Anna i detta scenario 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 
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Jag har utsatts för andra sexuella övergrepp än de som beskrivits i dessa scenarier 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

 

 

Andra i min absoluta närhet (familj, partner, nära vän) har berättat att de har utsatts för andra 

sexuella övergrepp än de som beskrivits i dessa scenarier 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

 

 

  



Den sociala rörelsen #metoo i Sverige har välgrundade och rimliga skäl att offentliggöra 

erfarenheter om sexuella trakasserier från män gentemot kvinnor, flickor och icke-binära 

personer 

 1 2 3 4 5 6 7  

Håller 

inte alls 

med 
o  o  o  o  o  o  o  

Håller 

med 

helt och 

hållet 

 

 

 

 

Den sociala rörelsen #metoo är högst överdriven i sina krav på jämställdhet mellan könen 

 1 2 3 4 5 6 7  

Håller 

inte alls 

med 
o  o  o  o  o  o  o  

Håller 

med 

helt och 

hållet 

 

 

 

 

De anonyma vittnesmålen om mäns beteende mot kvinnor som #metoo publicerade 

återspeglar mycket väl de erfarenheter som kvinnor, flickor och icke-binära personer har 

 1 2 3 4 5 6 7  

Håller 

inte alls 

med 
o  o  o  o  o  o  o  

Håller 

med 

helt och 

hållet 

 

 

 

 

#metoo i Sverige har goda skäl att offentliggöra erfarenheter om härskartekniker från mäns 

sida i syfte att synliggöra ojämlikheten mellan könen 

 1 2 3 4 5 6 7  

Håller 

inte alls 

med 
o  o  o  o  o  o  o  

Håller 

med 

helt och 

hållet 
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Min inställning till #metoo-rörelsen i Sverige mellan hösten 2017 och idag är 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Mycket 

negativ o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Mycket 

positiv 

  



Kvinnor missgynnas generellt i förhållande till män i det svenska samhället 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

 

 

Typiskt manliga yrken, beteenden och intressen värderas generellt högre än kvinnors yrken, 

beteenden och intressen 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

 

 

I det svenska samhället finns en grundläggande könsordning där män generellt är 

överordnade kvinnor, oavsett kompetens eller erfarenhet 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 

 

 

 

 

Samhällsstrukturer orsakar skillnader mellan kvinnor och män i beteenden, intressen och 

värderingar i högre grad än biologiska faktorer 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Stämmer 

inte alls o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  Stämmer 

helt 
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Jag definierar mig som feminist 

o Nej  

o Ja  

 

 

 


