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Abstract 

Författaren avsåg att undersöka hur kvinnor tänker kring och upplever hur det är att leva i 

Sverige efter #metoo-hösten 2017. Genom att använda tolkande fenomenologisk analys (IPA) 

kan tre kvinnors redogörelser skapa ett akademiskt avtryck i vårt samhälle. Kan en i stort sett 

digital aspekt på en social rörelse påverka hur människor tänker om sig själva, hur de 

uppfattar sin situation idag och se sig själva i nytt ljus? Denna undersökning syftade till att 

försöka uppfatta andra aspekter av #metoo än själva faktumet att ha varit utsatt på olika sätt 

skulle vara i fokus, det kom även att belysa upplevelsen om hur #metoo kan vara en källa till 

skiftning i identitet hos medverkande kvinnor. Detta för att det ska bli enklare för alla läsare, 

män som kvinnor att ges chansen att förstå hur de här tre kvinnorna ser på sig själva och 

upplever sin position i dagens svenska samhälle. Vare sig man uppfattar sig som att man 

utsatt någon eller utsatts av någon. 

Genom kvalitativa intervjuer kunde aspekter av informanternas livsvärld och upplevelser 

framträda i materialet och genom IPA delas in i teman vilka beskriver hur det är att vara 

kvinna idag: Jag såg inte systrarna för alla männen, Männen och vi, Stopp. Min. Kropp. samt 

Från tystnad till talan. 

I materialet framträder också perspektiv på svårigheten att förändra värderingar i samhället 

men också hoppet som finns att när #metoo får tillräckligt många - män som kvinnor - att inse 

tillräckligt mycket om det som var, då finns förändringen inom räckhåll. 

 

Keywords: social rörelse, #metoo, IPA, upplevelse, kvinnor, fenomenologi, dubbel 

hermeneutik, politisk psykologi 

  



 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate how women reason about, and experience what it is 

like to live in Sweden in the months following the autumn of #metoo the year 2017. In 

utilizing interpretative phenomenological analysis (IPA) the accounts of three women can 

make an academic footprint in our society. Could a mostly digital aspect of a social 

movement influence how people think about themselves, how they perceive their daily 

situation and change the light in which they view themselves? This body of work intended to 

appreciate other aspects of #metoo, rather than focusing on having been victimized as it also 

brings to bear how #metoo could also be a source of change in identity of the participating 

women. Thereby facilitating for all readers, men and women, to seize the opportunity to 

understand how these three women view themselves and their experiences of the social 

position they occupy in today’s Swedish society. Irregardless of the stance on having been 

victimized or having been the victimizer. 

 

Through qualitative interviewing, aspects of the interviewees’s lifeworld and experiences 

surfaced in the material, and using IPA those experiences could be arranged into themes 

which describe what it is like to be a woman today: I couldn’t see all the sisters for all the 

men, The men and us, Stop it. My. Body. and From silence to advocacy. 

In the material there are also emerging perspectives on the difficulties in changing societal 

values, but also the sense of hope that when #metoo is sufficiently mediated to a sufficient 

number of persons – men and women – in order for them to register fully what was, change is 

within reach. 

 

Keywords: social movement, #metoo, IPA, experiences, women, phenomenology, 

double hermeutics, political psychology 
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Inledning 

”Är detta verkligen en nyhet?! Visste verkligen inte folk om att det är såhär det 

är?!”, så löd informant 3:s första meningar i intervjun. 

 

Hösten 2017, med början den 13 oktober blev en bred social rörelse tydlig för stora 

delar av det svenska folket (Novus, 2017), det var en rörelse underifrån riktad mot maktens 

män och mot sexuellt utnyttjande, mot trakasserier och mot utnyttjandet av makt och överhet 

för att tvinga in kvinnor i farliga situationer. Rörelsen kom även i Sverige att kallas: #metoo. 

Varför ska jag så ägna ett examensarbete åt att undersöka upplevelsen av livet som 

kvinna efter #metoo, vad vore poängen med det?  

Det finns sätt att psykologiskt, emotionellt och rationellt värja sig mot alla de 

kvinnoröster som från många, många olika samhällsskikt vrålar ur sig sin vrede, sin sorg, sin 

uppgivenhet och sin appell om att bli hörda. me too, så går vi vidare (Pascalidou, 2017) är en 

kör av kvinnors röster; #larmetgår, #tystnadtagning, #medvilkenrätt är åter andra (E. Jones, 

2017). Där det tidigare som medborgare gick att tänka sig att det fanns fristäder där kränkande 

behandling mot kvinnor på olika sätt inte fann utrymme, är det en avancerad tankelek att bli 

kvar i den tron idag (ibid.). 

Den här författaren greps av den tidsmässigt unika möjligheten att undersöka hur det 

är att vara kvinna idag, efter den senaste av olika sociala rörelser med fokus på kvinnors rätt 

till frihet från sexuellt kränkande och rent kriminell behandling. Detta med fokus på att det 

ska gå att uttala sig om något efter vad informanterna berättat om i det här arbetet, som inte 

enkelt kan avfärdas och för att tillfoga ett vetenskapligt bidrag. Att försöka lyssna och hitta 

skillnader och likheter och kunna berätta om hur det är att vara kvinna idag. 

Efter alla upprop, efter #metoo, vad kan kvinnor mer berätta om sig, i vår tid? 
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Teori och tidigare forskning 

Litteratur relaterat till #metoo 

#metoo uppstår inte ur ett vakuum i Sverige, det finns en lång tradition av att kvinnor 

organiserar sig för att erövra och utöka rättigheter och ett långsiktigt perspektiv på 

jämställdhet och jämlikhet. Suffragetterna kämpade för lika rösträtt, Grupp 8 för möjligheten 

till utbildning, barntillsyn, rätten till arbete och egen ekonomi – och fria aborter (Thorgren, 

2011). Mer och mer har det svenska samhället kommit att förstå vikten av anpassning till och 

lagstiftning för alla medborgares rättigheter liksom att rätten till egenart, identitet och kön 

(SFS 2008:567, SOU 2006:22).  § 4 i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) belyser 

grunderna för att diskriminering anses ha ägt rum och sammanfattningsvis är direkta och 

indirekta former av diskriminering liksom trakasseri och sexuellt trakasseri möjliga att 

sanktionera och att det är den svarande som skall göra gällande att dessa omständigheter inte 

förelegat. Även om bristande tillgänglighet, tredje stycket, troligen är en faktor som begränsar 

många kvinnor ligger detta utanför detta arbetes räckvidd. 

Litteraturen explicit rörande #metoo är i sin linda och har under den här författarens 

litteratursökningar främst inriktat sig på olika upplevelser och känslor förknippade med 

förståelsen av att ha varit utsatt men inte undersökt om #metoo kan påverka sättet att förstå 

sig själv. För det här arbetets vidkommande anges identitet enligt en parafras av Stryker, 

Owens och White (2000); en uppsättning egenskaper som innefattar individens syntes av 

förståelsen av sitt kön, sin plats i samhället som person, förälder, partner och professionell i 

sin tur påverkat av historia och livsbana. 

I stort resulterar sökningar med hjälp av resurser vid Lunds universitet och Google.se 

på ämnet #metoo i olika krönikor och kommentarer, tangerande ämnen som kan informera 

psykologers arbete med olika former av omedelbara och resttillstånd till följd kan tjäna som 

en viss inramning till detta arbete i inledningen. Freyd (2017) beskriver i en krönika sin 

utvecklingsprocess med att arbeta inom forskning om psykologiska trauman och könsmässiga 

skillnader i andelen personer som utsätts för traumatiska övergrepp, händelser och där det 

offentliga samtalet stundvis kan förneka skillnader i kön vad gäller livschanser, intjäning och 

karriärmöjlighet. Förnekandet anger Freyd anekdotiskt, d.v.s. utan särskild hänvisning, att det 

även kan sägas äga rum i forskningssammanhang. Det mer institutionella perspektivet vädras 

också i årets juniutgåva av The Lancet, där utgångspunkten är att se #metoo som ett tillfälle 

att stärka folkhälsan (O’Neil et al, 2018). I klartext står bland annat att läsa att ur ett 
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feministiskt perspektiv är utmanandet av manliga stereotyper, stela könsroller och att 

ifrågasätta kuvandet och objektifieringen av kvinnan helt enkelt trovärdiga åtgärder för att 

stärka kvinnors hälsa, livschanser och kan verka socialt utjämnande. #metoo som rörelse 

uppfyller just alla de perspektiven. 

Vad gäller inverkan på arbetslivet reflekterar en skribent om att #metoo kan påverka 

manligt mentorskap för kvinnor (Byerley, 2018). Detta är en utgångspunkt som enligt den här 

författaren inte känns intuitivt kvinnoorienterad, men nämner riskerna med ängsliga män i 

lärandeposition och att män möjligen väljer bort kvinnliga adepter för att minimera riskerna 

för att anmälas för sexuella trakasserier. Ett annat utbildningsperspektiv kommer också från 

medicinen där författarna gör en svidande vidräkning med läkaryrkets baksidor för kvinnor i 

karriären. Här görs en bredare analys att sammanhangen behöver ordnas top-down genom att 

ha könlösa platsannonser, formella och objektiva rekryteringsprocesser bland annat (Holroyd-

Leduc, Straus, 2018).  

Svenska psykologsammanhang är mer restriktiva, som det framstår, med att syna sin 

egen kår närmare och är mer inriktade på att stå till tjänst för andra (Psykologtidningen, 

2017), använda #metoo och berättelserna som grund för en programförklaring för svensk vård 

att finna, nå och behandla personer utsatta för sexuella övergrepp på ett mer evidensbaserat 

och tillgängligt sätt (Psykologtidningen, 2018). Det påtalas om vikten av att skapa och sprida  

akademisk kunskap om frysning (eng. tonic immobility) och dess betydelse för att kunna 

förklara varför individer under sexuellt och fysiskt hotfulla situationer blir helt passiva (Kalaf, 

et al, 2017, Kriisa, 2017). 

Centola och medarbetare (Centola, Becker, Brackbill & Baronchelli, 2018) har forskat 

om vändpunkter (eng. tipping points) för sociala rörelser där fokus på den forskningen har 

varit hur beslutsamma och hårt arbetande minoriteter har visat sig kunna ha ett inflytande över 

hur majoriteten tänker och agerar och att det finns en kritisk massa där majoriteten i stora 

lager börjar att ta till sig de ståndpunkterna eller konventionerna som minoriteten vill införa. 

Med minoritet för det här arbetets vidkommande är det rimligare att tala om andelen personer 

i samhället medvetna och uppmärksamma på #metoo, makt och inflytande snarare än antal. I 

den refererade novus-undersökningen, 25 oktober 2017 ovan hade 89% av svenska folkets 

kvinnor sett ett eller flera upprop, med en mindre del 10% vilka uppgav sig ha deltagit aktivt 

av kvinnorna och en knapp handfull av gruppen män (Novus, 2017). 
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Bronfenbrenners socioekologiska modell 

Ett sätt att förstå och fråga om människors utveckling till vad de blivit idag är att 

använda sig av Urie Bronfenbrenners (Bronfenbrenner, 1979, 2005) teori om den 

utvecklingsekologiska modellen, där samspelet mellan individ, samhället, arv och psyke 

påverkar individens förståelse av sig själv, förståelse av hur den var och möjliga vägar fram. 

Om påverkan på individen inordnas enligt ekologisk teori är: andra kvinnor, berättelser om 

andra kvinnor, män, föräldrar, vänner och arbetskamrater exempel på olika system. 

Livsvärlden kan så delas in i mikro-, meso-, exo- och makrosystem i relation till individen, 

relationerna ges en grafisk representation nedan:  

 

Omsatt i detta arbete är 

exempel på mikrosystem: familj, 

vänkrets, skola; olika mesosystem 

själva samverkan mellan två olika 

mikrosystem på individen – 

exempelvis arbete och vänkrets. 

Exosystem i sin tur är den 

sammanlagda, kumulativa påverkan 

på individen genom exempelvis 

familj, vänkrets, kärleksrelationer, 

vuxna vänner och arbetsmiljö i olika 

konstellationer. Makrosystemet är den 

arena, Sverige i detta fall, med sina värderingar, sin kultur och sin diskurs vilken påverkar 

individen på samhällsnivå och som det visar sig nedan, att individen genom de olika systemen 

kan påverka tillbaka på. 

 

Kiecolts (2000) infallsvinklar på det i svensk översättning något dubbeltydiga self-

change in social movements omfattar både aspekten att självet står att förändras genom 

sociala rörelser viljemässigt genom individens åtbörder, samt att en social rörelse kan visa 

vägen till möjlig förändring á la diskursutökning med åtföljande skiftning i identitet. 

Paralleller till inverkan på individen genom exosystem-makrosystem samt att individer och 
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mikrosystem bygger upp makrosystem från Bronfenbrenners (1979, 2005) teoribyggen 

framstår som brännande aktuella. 

 

För att komplettera och triangulera kring vad kvinnor på gruppnivå verkar vara med 

om, främst i egenskap att vara kvinnor kan det framstå som angeläget att belysa dels hur 

vanligt det är med sexuella trakasserier och hur ofta det drabbar kvinnor i stort. 

 

Förekomst av sexuella övergrepp och mobbning i Sverige 

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, samlar in data både lokalt och reguljärt för olika 

ändamål genom Nationella Trygghetsundersökningen, reguljärt för att visa på hur 

befolkningen nationellt rapporterar om utsatthet för brott och lokalt för att polisen ska kunna 

följa upp sin verksamhet i Sveriges 94 lokalpolisområden, Arlanda flygplats är det 95:e och 

har inga bostäder och exkluderas alltså. År 2017 valdes 20 000 respektive 200 000 

respondenter ut till reguljär och lokal undersökning i ett stratifierat slumpmässigt urval med 

olika metodavväganden för att få in tillförlitligt underlag från vissa grupper som tenderar att 

svara mer sällan i undersökningar. Upplevelserna som efterfrågades gällde ett år bakåt i tiden. 

 

Nationella trygghetsundersökningens (BRÅ, 2018) senast insamlade data från 2016 

anger att andelen kvinnor som detta år rapporterade att de utsattes för sexualbrott i åldrarna 

mellan 16-79 år till 20,8% med en överrepresentation för åldersspannet 16-24 år på 14 %. Vad 

gäller trakasserier, enligt definitionen mer eller mindre allvarliga händelser inbegripande 

exempelvis hemfridsbrott och ofredande, hade 26,7 % av de tillfrågade kvinnorna upplevt sig 

utsatta för trakasserier varav 18,4 % var mellan 16-44 år. 68,1 % av kvinnorna som grupp 

rapporterade att de någon gång under 2016 utsatts för minst en form av brott, per person kan 

det alltså vara mer än en gång den utsatts för brott vilket författarna reserverar sig för. 

 

Arbetsmiljöverket (2014) frågar sedan 2003 om arbetsrelaterade besvär hos den 

sysselsatta andelen av befolkningen varav mobbning på arbetet är en. Enligt 2014 års siffror 

är prevalensen 0,7 % bland kvinnorna som grupp, jämfört med männen: 0,2 % 

konfidensintervallet är i båda fallen ± 0,1 %. Besvär av stress och/eller andra psykiska orsaker 

är sedan 2010 också vanligare än besvär av fysisk belastning med en trend mot växande 

psykisk ohälsa (ibid.). 
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Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet är en paraplyorganisation 

där olika aktörer ingår; från Sveriges länsstyrelser, Sveriges kommuner och landsting, 

Åklagarmyndigheten till Barnombudsmannen. Uppdraget är att tillsammans med berörda 

aktörer ”höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 

förtryck samt våld i samkönade relationer.” NCK-rapporten 2014:1 (NCK, 2014), Våld och 

hälsa – en befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till 

hälsa tar upp en hel del allvarliga aspekter av hur det är att vara kvinna i olika livsfaser. Vad 

gäller barn, kvinnor under 18 år, har mer än var tionde en erfarenhet eller flera av påtvingat 

samlag eller försök till detta. En av femtio tillfrågade rapporterade ett sexualiserat sätt att 

beröras på av antingen biologisk pappa, styvpappa eller sambo/särbo till mamman. Alla kan 

de ansluta sig till hashtaggen #metoo. 

 

Hälften av de utsatta för sexuella övergrepp innan 18 års ålder, hade utsatts mer än 

enstaka gång. 44 % under arton år rapporterade sexuella trakasserier avseende exempelvis: 

blottning, snuskig kommunikation av olika slag, sexuellt förtal eller icke önskade sexuella 

inviter. Förövarna är uteslutande män, jämnåriga lika ofta som äldre män. Färre än fem 

procent av kvinnorna uppgav att dessa gärningar polisanmälts. 

 

Slutligen några ord om incidens ur ovanstående rapport: drygt en av fem kvinnor hade 

någon gång i sitt liv utsatts för våld eller hot om våld, eller befunnit sig i tillstånd där de inte 

kunnat freda sig, i samband med samlag. 65 %, nästan två av tre kvinnor, hade någon eller 

flera gånger, utsatts för förnedring, trakasserier eller övergrepp av sexuell karaktär (ibid.). 

Även denna grupp kan ansluta sig till hashtaggen #metoo. När författarna till rapporten 

resonerar kring resultat, bortfall och vilka grupper de uppfattat föll bort ur respondentspektrat: 

yngre, lågutbildade och utlandsfödda kommer de fram till slutsatsen att ovanstående siffror 

kan tänkas representera en miniminivå vad gäller uppskattningen av hur ofta kvinnor utsätts. 

Detta främst vad gäller det som författarna benämner ”mindre allvarlig utsatthet” med inslag 

av fysiskt våld som fasthållning, tilltvingade kyssar och ej önskade kramar (ibid.). 

 

Kopplingen utsatthet och psykisk hälsa 

NCK:s rapport (ibid.) har även bland de tillfrågade undersökt förekomsten av psykisk 

ohälsa mätt i mått av alkolholbruk av riskkaraktär, depression, post-traumatiskt stressyndrom, 
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PTSD-symtom samt självskadebeteende. Rapporten tar upp efterbörden av att ha utsatts för 

allvarligt sexuellt våld definierat som att ha utsatts genom våld, hot om våld samt försök till 

sexuellt utnyttjande utan möjlighet att försvara sig, d.v.s. 3,4% av de tillfrågade. Dessa, var 

trettionde kvinna, hade i urval:  

 

• tre gånger större förekomst av PTSD-symtom 

• dubbelt så vanligt med symtom på depression 

• tre till fyra gånger vanligare med självskadebeteende beroende på om 

under eller över 18 år vid tiden för övergrepp 

• dubbelt så vanligt med riskbruk av alkohol i vuxen ålder 

• dubbelt så vanligt med psykosomatiska symtom  

 

jämfört med andra i sin ålder utan övergreppshistoria. Kompletterande perspektiv nedan kan 

nyansera bilden av upplevd psykisk ohälsa hos ej explicit drabbade flickor och kvinnor. 

 

Kliniska implikationer 

Avslutningsvis något om psykologiska perspektiv på sexuella trakasserier och 

mobbing nedan. En aspekt av att sammanställa tidigare forskning är att det finns 

beröringspunkter mellan sättet att undersöka ämnet och kunskapen i artiklarna och 

litteraturen. Upplevelsen av att vara kvinna är dimensionen som undersöks och det är rimligt 

med material som kan säga något om den utgångspunkten. Marshall (2003) skrev om hur 

kvinnor på olika sätt kan värdera sina erfarenheter av sexuella trakasserier mot olika ramverk; 

legalt, personligt och förmedlade – ja till och med själva det faktumet om det de varit med om 

skall betecknas sexuella trakasserier eller ej. En av poängerna är att sociala rörelser för 

utjämning kan sägas uppdaga problem, på sättet de ramar in de i att illustrera för allmänheten 

att här fanns ett problem hela tiden, det är nu vi kan se det till fullo. En av slutsatserna i 

Marshalls (ibid.) arbete är att kvinnor i takt med ökat inflytande på i vart fall det 

professionella planet själva definierar vad som är sexuella trakasserier och att det som har 

inflytande på detta interna samtal är kvinnorättsrörelsen, sociala rörelser (läs: #metoo), 

arbetsgivare och representanter samt det offentliga samtalet om detta. 

Ett annat perspektiv som hör ihop med huvudtanken bakom #metoo och forskning om 

sexuella trakasserier är det om objektifieringens påverkan på flickor och kvinnor. I en 
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enkätundersökning publicerad 2015, frågade Miles-McLean och medarbetare (Miles-McLean 

et al, 2014) flickor och kvinnor med (n=136) och utan (n=201) en bakgrund av sexuellt 

trauma om olika aspekter av att objektifieras, kropps-skammande och kroppskommentarer. En 

viktig slutsats för kliniker i olika möten med patienter i ovanstående grupp, halva samhället, 

är att den kumulativa effekten av känslan av att objektifieras, bedömas och skammas för sin 

kropp kan ge upphov till kliniska symtom utan att ett sexuellt trauma förövats. 

 

I korthet kan studien nedan sägas kunna tillföra något ett på andra sätt redan beforskat 

område. Åtbörden att vetenskapligt och empatiskt höra på, samla in och tolka hur individuella 

kvinnors röster och reflektioner accentuerar deras upplevelser som på individ- och gruppnivå 

till sist gav upphov till #metoo – är dock den här författaren veterligen, den första i sitt slag 

under slutet av 2018. 
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Syfte och frågeställningar 

Utifrån det stora genomslaget för #metoo är en undersökning av upplevelsen att vara 

kvinna idag ett viktigt område att undersöka också ur andra vinklar än att vara en person, 

utsatt för brottslig och möjligen traumatiserande handling, till att undersöka möjliga 

infallsvinklar på att vara kvinna post #metoo. Hur skulle kvinnor representera sin upplevelse 

av att leva idag utifrån att vara kvinna efter #metoo? 
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Metod 

Nedan avhandlas metodologiska ställningstaganden, med motivering och epistemologi 

samt ett utökat avsnitt om etik i intervjuundersökningar. 

 

Inledning 

I den första metodboken av Steinar Kvale (1997) jag läste grundlades i och med 

inledningsraden (s.9): ”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sina liv, 

varför inte prata med de?” en lång relation med skapandet av kvalitativ akademisk kunskap 

om livets, världens och varandets väsen på ett personligt plan ur det personliga perspektivet. 

Giorgi i sitt avsnitt i Smiths antologi (2009, s.28) artikulerar detta vidare för detta arbetes 

vidkommande: 

 

If someone wants to understand a phenomenon in a better way than one can do 

spontaneously in everyday life, one, of course has to study it more thoroughly. 

 

Fördelar med att intervjua är det personliga tilltalet, möjligheten till följdfrågor, de 

många sätten att ta tillvara på infallsrikedomen hos såväl intervjuare som informant och en 

möjlig känsla av att tillsammans ha nått fram till något nytt; en insikt som artikulerats, en 

upplevelse som fått perspektiv och inramning och en bekräftelse på hur vi kan behöva den 

andre för att förstå mer om oss själva. 

Flera utmaningar med kvalitativ metod vilka informerat metodvalet för detta arbetes 

vidkommande är, fritt återgivna efter Kvale (1997): att det krävs skicklighet i att intervjua 

samt en god interpersonell förmåga och väl utvecklad empati, att det rent vetenskapligt finns 

föreställningar om att kvalitativ kunskap inte är generaliserbar och enbart subjektiv samt att 

förförståelse och fördomar är hinder i vetenskaplig undersökning. 

Det är i många sammanhang en avvägning med forskningsmetoder och dito filosofi 

visavi det verkliga livets begränsningar med resurser och deadlines, jag ska nedan för läsarens 

skull formulera och konkretisera hur jag tänkte att beforska ämnet för min uppsats och hur så 

metodvalet påverkar kunskapen som producerats under samtalen med informanterna. 
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Metodbakgrund 

Då syftet med detta arbete är att sammanställa upplevelsen av att vara kvinna nu, i det 

första halvåret efter #metoo och om materialet medger detta, att kunna visa på gemensamma 

teman med hjälp av rätt analysmetod var det en rad metodfrågor som behövde besvaras. 

Kvalitativ metod är en utgångspunkt som enligt ovan inrymmer potentialen att fånga 

upplevelser, tankar och reflektioner hos informanterna. För att i någon mån komma tillrätta 

med kritiken om att intervjuundersökningar inte anses ha ett generaliserbart resultat är det 

önskvärt med en kvalitativ metod som både är inriktad på att undersöka upplevelser och äga 

visst anspråk på att insamla kunskap som kan säga något mer om andra än just det urval 

personer vilka intervjuats. 

Att undersöka upplevelser genom intervjuer låter sig göras på olika sätt; efter läsning 

av flera författare (Smith, 2005; Willig, 2013 och Kvale, 1997) ser jag en möjlighet att dels 

täcka in redogörelser för personliga upplevelser, anspråk på generaliserbarhet, sätt att förhålla 

sig till förförståelse och fördomar genom att välja en fenomenologisk metod samt att förstå 

sociala fenomen från synvinkeln hos de som upplever detta. Detta tillgodoses nöjaktigt på 

flera plan genom en senare utveckling av kunskapsområdena hermeneutik och fenomenologi 

till metoden IPA: Interpretative Phenomenological Analysis. 

Nedan gör jag en kortare sammanfattning av IPA med avseende på viss historisk 

bakgrund, vetenskapsteoretisk grund och epistemologiska anspråk, det vill säga: vad är 

kunskap såsom producerad med denna metod? 

I fenomenologisk forskning handlar forskningsuppdraget om hur det är att ha 

upplevelsen, dess struktur och känsla (Willig, 2013). Detta är intimt förknippat med aningen 

om att om en person inte tillfrågas om sin upplevelse, är det inte givet att den kunskapen om 

upplevelsen har en medveten närvaro hos människor som intervjuar. Jag föreställer mig att 

intervjuaren, genom sitt naiva upptäckande och rustad med adekvat kunskap om sin ryggsäck 

och fördomar, tillsammans med informanten kan finna på tyst kunskap som blir explicit i 

samtalet beroende på allians, interpersonell och professionell förmåga samt metodkunskap. I 

den bemärkelsen blir kvalitativ kunskap skapad till följd av det sätt den efterfrågas på; 

informantens tolkande beskrivande av sin värld och sedan i sin tur tolkad av undersökaren, 

även kallad dubbel hermeneutik. Informanten tolkar sin värld för undersökaren, undersökaren 

försöker nå största möjliga rikedom i utsagorna och gör så en egen tolkning av det som en 

gång tolkats i intervjun. För ett psykologiskt examensarbete som detta handlar den 
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psykologiska meningsaspekten av undersökningen att genom undersökningen försöka 

upptäcka levd mening vilken innan undersökningen kan ha varit tyst eller inte fullt medveten. 

Vidare psykologiska aspekter är att intervjufynd kan artikuleras genom att gå från det 

konkreta som ett exempel för någon upplevd företeelse i livet och att klargöra vad det i så fall 

kan stå för i en mer kollektiv mening. 

 

En tolkande fenomenologisk approach tar vad informanterna säger på allvar; och lyfter 

in det i en analys där det kan bli möjligt att hitta underliggande information i relation till 

exempelvis större sammanhang och själva den kulturen där informanten lever och har 

upplevelsen. Det skall och kommer att nämnas på mer än en plats i detta arbete att 

undersökarens slutgiltiga tolkning, den dubbla hermeneutikens andra led, av informanternas 

berättelser och livsvärld är dennes personliga tolkning. Denna tolkning kan vinna stöd i att 

ovanstående metodaspekter tagits på allvar, samt att de fyra kriterierna nedan i avsnittet om 

validitet för fenomenologiska undersökningar beaktats. 

 

Urval och rekrytering 

 Kvalitativ metod föreskriver inte att ett sampel med informanter behöver vara 

beskaffat på ett visst sätt, inom IPA är det dock enligt vissa författare önskvärt att det finns 

likheter mellan informanternas avseende exempelvis socioekonomisk status och utbildning 

(Willig, 2013, Smith, 2008), även om den sistnämnde pragmatiskt skriver att ibland är 

undersökaren begränsad till de som vill medverka. Detta åtagande är här tillgodosett genom 

att medverkande informanter är från Sverige, de har en gemensam examensbas eller är i slutet 

av samma studier: socionomer samt att de har reflekterat över #metoo innan de kom i kontakt 

med studien respektive att de identifierar sig som kvinnor. De medverkande rekryterades 

genom anslag på Lunds universitet, annonser i sociala medier och genom olika nätverk då 

undersökaren själv även innehar socionomexamen. Då jag skriver detta arbete själv anger 

metodlitteraturen (Smith, 2008) att ett minimiantal informanter bör vara tre för att kunna 

uppnå djup i analyserna samt att ha tiden att utföra analyserna. Intervjuade informanter blev 

också till sist tre stycken, alla som visade ett intresse. Pietkiewicz och Smith (2012) preciserar 

att antalet informanter kan ligga inom ramen från en enda till tjugo, delvis reglerat av vilken 

nivå forskningen sker på, men även begränsat av pragmatiska och praktiska överväganden: 

hur många informanter undersökaren får tag på. Givet att ämnet #metoo nått så många 
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kvinnor i Sverige (Novus, 2017) bör antalet möjliga informanter vara stort, anledningen till 

det begränsade gensvaret är möjligen föremål för annan undersökning. Smith, Flowers och 

Larkin (2009) föreslår i sin tur ett sampel mellan tre till sex personer för studentprojekt som 

använder sig av IPA. Ovanstående littereratur kan sammanfattningsvis anses stöda den här 

författarens beslut att slutföra forskningen med tre informanter. 

 

Deltagare 

 Sammanlagt antal informanter var tre, två av dessa hade slutfört sina 

socionomstudier och hade mer än fem års arbetslivserfarenhet, en informant var i slutet av 

studierna med liknande arbetslivserfarenhet. Åldersspannet var mellan 29 och 51 år, två 

personer var bosatta i Skåne och en utanför Skåne, denna intervjuades på telefon. 

 

Datainsamling 

 Informanterna intervjuades antingen via personliga möten eller telefonintervju 

och intervjuerna varade mellan 38 och 42 minuter. Alla konversationer spelades in via 

mobiltelefon, avidentifieras, alla intervjuer transkriberades ordagrant. Avslutet på intervjuerna 

bestämdes löpande när följdfrågor och sidospår uttömts och informanterna förklarade sig 

färdiga med sina reflektioner om #metoo. Undersökaren frågade samtliga informanter om det 

fanns möjlighet att återkomma med någon extra, kompletterande fråga efter själva 

intervjutillfället vilket samtliga informanter var positivt inställda till, även om denna 

möjlighet till sist inte nyttjades. En halv-strukturerad intervjuguide användes i alla intervjuer, 

jag väljer att presentera metoden och mitt egna tillvägagångssätt för att samla material till just 

denna studie nedan. Alla intervjuer lyssnades igenom ett flertal gånger, transkriberades för 

hand utan hjälp av annan mjukvara. Författaren övervägde i enlighet med rekommendationer i 

Dalen (2007) om olika teknologier till att spela in intervjuer olika anordningar som diktafon, 

mp3-spelare och mobiltelefon. Valet landade efter omsorgsfulla testningar på mobiltelefon för 

att minimera risken för att separat teknik skulle fallera genom att exempelvis batteriet tog slut 

eller vara för skrymmande på bordet. Att spela in samtal på mobilen föranledde dessutom en 

extra utgift för licens för sådan mjukvara, vilket blev tvunget då en informant inte kunde nås 

fysiskt. Slutligen några detaljer om själva transkriberingen: den innehöll enstaka icke-verbala 

uttryck som skratt, samt anpassades för att beskriva talspråk (ja’ istället för jag) för att fånga 

informantens talarstil. Citat är genomgående uttalade och presenterade i sin helhet, annars är 
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vissa kortare sidospår trunkerade genom (…), tre punkter utan parentes är en kortare paus i tid 

under utsagan. Ord i fetstil i citaten är uttalade med uppfattad emfas av informanten. 

 

Att konstruera en intervjuguide för IPA 

En intervjuguide inom IPA behöver på olika sätt anknyta till syftet med 

undersökningen, så var fenomenologisk aspekt av undersökningen har ett eget undertema med 

frågor. Så för den här undersökningens vidkommande handlar det om själva #metoo, 

identiteten och sätt att förstå #metoo på (Giorgi och Giorgi i Smith, 2003). Dels lämnar detta 

en viss kreativitet inför uppgiften att ta sig an informanternas livsvärld och upplevelse av den, 

dels förordas en halv-strukturerad guide där frågorna kan ställas i en friare ordning, respektive 

utökas så informanterna själva kan komma med, och inte sällan faktiskt gör det, personliga 

perspektiv vilka inte enkelt hade varit möjliga att förutse med ett naivt upptäckande som 

utgångspunkt. Giorgi och Giorgi (ibid.) har en kortare pedagogisk diskussion där det 

understryks att oavsett hur ingående intervjuguiden är ska undersökaren så lite som möjligt 

använda s.k. prompter för att få samtalet vidare och snarare använda sin intervjuteknik och 

interpersonella förmåga för att hjälpa informanten att berätta mera för att minska risken att 

intervjun ska handla om vad forskaren tänkt sig, snarare än vad informanten verkligen kan 

och vill berätta om. Prompter i detta sammanhang handlar om mer explicit ställda frågor om 

det är så att informanten är alltför vag eller för generell i sitt svar för att det ska kunna anses 

handla om ett personligt perspektiv på en upplevelse. 

Då fenomenologisk undersökning handlar om att be att få en förmedlad förståelse av 

hur det är att vara och uppleva informantens värld är det enligt min erfarenhet i denna 

undersökning och Giorgi och Giorgi (2003) en klok idé att låta informanten sitta ”i förarsätet” 

och låta intervjuguiden tjäna som en översikt och minneslista för att relevanta ämnesområden 

täckts av. Etisk känslighet för när ämnet kan komma informanten för nära är en generell 

rekommendation och något jag själv reflekterade över långt om länge innan jag fick chansen 

att träffa första informanten och så själv uppleva vad min noggrant konstruerade intervjuguide 

hade för inverkan på respondenten och dess intresse för att dela med sig av sin livsvärld. 

Intervjuguidens olika delar belyser olika infallsvinklar på #metoo: 

- ingången, sättet att nås av #metoo 

- hur det påverkade informanterna, fråga om någon form av process 

- idiosynkratiska sätt att möta och mötas av en social rörelse och dess potentiella 
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påverkan på åter andra 

- nya tankar om sig själv och andra 

 

Att analysera resultatet 

”The assumption in IPA is that the analyst is interested in learning something  

about the respondent’s psychological world” inleder Giorgi och Giorgi sitt avsnitt om 

dataanalys med i Smith (s.64, 2003). Det kan tyckas okontroversiellt och i linje med vad som 

ovan anförts i metodavsnittet. Det är dock en rad faktorer som påverkar om jag som 

undersökare verkligen kommit in i informantens livsvärld, eller om jag pressat in denna i en 

personlig förförståelse av den livsvärlden. Att kritiskt granska sina data i flera steg är en 

rimligt god försäkring för att upptäcka om att det förra förhållandet föreligger. 

 

Stegen i analysen är som följer, detta upprepas för varje fall: 

 

• Lyssna på intervjun flera gånger så värderingsfritt som möjligt 

• Transkribera intervjun ordagrant 

• Läs igenom på nytt, finn idiosynkratiska exempel på värderingar och 

upplevelser, mönster eller motsägelser i berättelsen. Var så fri som möjligt 

i att låta texten tala om vad som hände under intervjun, ett praktiskt förslag 

är att ha marginaler som tillåter anteckningar på båda sidor om texten. 

Först höger för spontana reflektioner från kodaren, begynnande teman i 

upprepad genomläsning i vänster marginal. 

 

Efter att ha gjort ovanstående, kommer själva huvuduppgiften med fenomenologisk 

tolkande analys: att hitta teman som kommer fram ur texten med hjälp av de första 

anteckningarna i ena marginalen och försöka hitta en överordnad struktur för att finna 

psykologiska aspekter av vad det kan vara som informanten berättar om, dels för att se om 

temana återkommer i liknande skepnader hos andra informanter utan att förlora sina rötter i 

vad som faktiskt uttrycks av informanten, temanas teman helt enkelt. Denna sortering hamnar 

i en total lista med teman som kan inordnas i underliggande temakluster som belyses med 

citat för att läsare skall kunna uppfatta och följa gången arbetet tagit.  
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Validitet och generaliserbarhet 

Tankar om validitet, att undersökaren har undersökt det som föresatts att undersökas är 

ofta förknippade med kvantitativ metod, liksom föreskriften att urvalet skall vara 

representativt för den population som undersöks. För kvalitativ metods vidkommande allmänt 

och för IPA-undersökning i synnerhet ligger validitetskraven som Smith och medarbetare 

(Smith et al., 2009) beskriver det på en annan nivå, Yardleys kriterier (2000) föreslås vägleda 

forskare enligt följande fyra huvudpunkter: 

 

• Att ta hänsyn till sammanhang 

• Att visa på engagemang och noggrannhet 

• Kriteriet om transparens och enhetlighet 

• Samt forskarens påverkan på processen respektive hur viktig forskningen kan anses 

vara 

 

Känslighet för sammanhanget är förankrat i själva valet av IPA som metod för 

undersökning; att ha ett ändamålsenligt urval fritar inte forskaren från fördjupad reflektion 

kring olika utmaningar att alls få fatt på informanter med delade erfarenheter, liksom att 

grindvakter kan vara till nytta eller till hinder för undersökare beroende på sammanhang. I 

detta läge fick intervjuaren hålla tillgodo med de informanter som visade intresse. Genom att 

bevaka anonymitet, förvara källmaterial och utskrifter säkert och att använda anonym mejl 

bör det kunna anses att rimliga åtbörder vidtagits för att informanter hindras från att medverka 

på andra villkor än sina egna. Genom att vidare visa prov på metodskicklighet, empati och 

den växelvisa processen i att skapa kunskap på detta vis och samtidigt visa på känslighet för 

sammanhang kan en anses att ha tillgodosett detta kriterium genom att visa på valda citat och 

adekvata kopplingar till framtolkade huvudteman. 

Engagemang och noggrannhet, ett annat viktigt område inom varje kvalitativ 

undersökning, kan tillgodoses genom att dels anstränga sig genom att tänka och reflektera 

kring intervjuguidens påverkan på insamlade data och på informanten själv. Djupa intervjuer 

ger rika insikter om hur informanternas värld förstås ur deras perspektiv och är så ett resultat 

av hängivenhet och en vilja i att informanten ska kunna känna sig så trygg som möjligt med 

vad den vill berätta om för intervjuaren. 
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Att tala om transparens och enhetlighet anknyter till ett krav om att IPA-

undersökningars resultat, det vill säga den tolkande fenomenologiska analysen, skall kunna 

säga något väsentligt om dels enskilda deltagare och dels något om deras delade upplevelsers 

teman (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Detta är snart sagt endast möjligt om kriteriet om 

transparens och lättfattlighet uppfylls, då testet är att i mindre undersökningar som denna 

finna citat som är möjliga att infoga i analysen från varje deltagare, för var tema. Vidare kan 

framväxandet av intervjuguiden tjäna som ett exempel på hur undersökaren har rört sig från 

det allmängiltiga till det enskilda, idiografiska. Att inkludera tidigare versioner av 

intervjuguiden gör att detta arbete kan få ett annat fokus, nämnas bör är att inför första 

intervjun påverkades den här författaren till att skala bort adverb, trubbiga direkta frågor som 

framstod som helt beroende på om informanten var inne på exakt samma spår som mig utan 

alldeles adekvat inramning. 

Värt att ta upp angående forskarens inverkan på processen för detta arbete har varit en 

pågående reflektion om metodskicklighet, påbud för förstagångsforskare och behovet av god 

handledning. En viktig avslutande ledstjärna är grundlig och systematisk analys, en analys 

som bottnar i tillräckligt idiografiskt engagemang. Vidare att förflytta sig från beskrivningar 

till det specifika och väsentliga och att presentera eventuella motsägelser och en vettig analys 

av dessa. Att fynden hänger ihop, är logiska och lättfattliga för läsare samt att vara medveten 

om att det till sist handlar om tolkning av en tolkning. 

Varje del av Yardleys kriterier (2000) kan speglas tillbaka på alla delar av 

undersökningen, från idé, genomförande till resultat och diskussion. De bör enligt Smith et al 

(2008) tydligt genomsyra produktionen av kunskap genom IPA. 

All fenomenologisk undersökning sker inom en större ram, det kan vara kultur, 

samhälle eller land. Generaliserbarheten avseende fenomenologisk undersökning medför ett 

annat sätt att betrakta generaliserbarhet; att finna en forskningsfråga informanterna anser 

viktig i ett visst större sammanhang och att undersöka för det sammanhanget för att kunna 

säga något om det sammanhanget. En IPA-studies tyngd beror av hur den belyser det större 

sammanhanget, givetvis begränsat av vilka som vill och är beredda att medverka (Smith & 

Osborn i Smith 2003). 
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Etik 

Etiskt sett finns det olika aspekter av vetenskapliga undersökningar som belyser och 

eller hämtar sin näring ur informanters personliga förhållanden. Redan inledningsvis finns det 

ett strikt och explicit regelverk om forskningsetik; frivillig medverkan, rätt att dra sig ur och 

avsluta medverkan utan att behöva motivera, rätt till att inte kunna identifieras genom 

forskningsarbetet. Vetenskapsrådet (2011) artikulerar kring dessa etiska principer och jag ska 

kort föredra mina åtbörder nedan: 

Forskning skall vara relevant samtidigt som den skyddar medverkanden från 

kränkning och obehag. Så långt det är möjligt har författaren försökt att förutse svårigheter för 

informanter då det handlar om personliga förhållanden, hur jag avväger om intervjun håller på 

att ta en väg in mot trauman eller svåra upplevelser som kan påverka informanten negativt och 

varaktigt. Forskning skall vara till nytta, genom att jag ovan uppmärksammat ett visst 

informationsvakuum gällande det arbetet handlar om finns det fog att hävda nytta. Genom att 

inte ha ekonomiska sponsorer finns inga särintressen författaren implicit eller explicit kan 

behöva ta ställning till. Jag tänker mig slutligen att den praktiska nyttan är en insikt om att 

sociala rörelser i detta fall kan påverka andra och på sätt som inte träder fram vid granskning 

av andra källor kring #metoo. 

Därutöver har denna undersökning vidare utrustats med ett ytterligare etiskt skydd till 

informanternas fromma: rätten till stödjande samtal om det ändå är så att informanternas 

redogörelser för sina upplevelser ändå kommer att beröra ämnen som är svåra och väcker 

svåra minnen, hos antingen författaren eller handledare. 

Andra etiska åtaganden är att avleda alternativt avsluta intervjuerna om informantens 

mentala hälsotillstånd och eller andra psykologiska aspekter anger att en fullt genomförd 

intervju skulle kunna vara till men för medverkande. Författaren reflekterade över valet att 

ange pågående vuxenpsykiatrikontakt som exklusionskriterium men avstod och valde att 

förtydliga syftet med uppsatsen att det inte finns terapeutiska planer för medverkande utan att 

det är upplevelsen av att vara kvinna efter #metoo som är i fokus och att intervjuaren ska vara 

uppmärksam på om samtalet håller på att komma in på svåra erfarenheter vilka också är en 

aspekt av att ha upplevt #metoo. För den skull om svåra upplevelser som kräver någon form 

av bearbetning har min handledare ställt sig till förfogande för en kortare stödsamtalskontakt 

utöver att bedömningen gjorts att författaren själv kan bistå i det ärendet. 
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Att låta informanter välja mellan att komma till Lunds universitet eller att författaren 

kommer till deras egenvalda plats är även det ägnat åt att personer som väljer att medverka 

ska kunna göra det på en så trygg plats som de önskar. Andra sätt att skydda informanternas 

uppgifter och kontakter är att ha registrerat en egen mejladress för kontakter med svårt 

lösenord och vilken avregistreras efter arbetets slutförande, att radera informanters samtals- 

och smsuppgifter efter varje kontakt och att ha en säker plats, i detta fall bankfack, att förvara 

allt arbetsmaterial på. 

Slutligen att sätta upp tänkbar nytta för samhället och akademisk kunskap om #metoo 

mot tänkbara negativa aspekter för informanterna. 

 

Resultat 

“Caught up in the dance, researchers must wage a continuous, iterative struggle 

to become aware of preunderstanding (…) Persistence will reward the 

researcher with special, if fleeting, moments of disclosure in which the 

phenomenon reveals something of itself in a fresh way.” 

 

(Finlay, s.1, 2017). 

 

Ovanstående citat fångar i detalj den här undersökarens egen upplevelse under arbetet 

och får inleda detta avsnitt. 

Analysen och tolkningen av de tre informanternas berättelser mynnade ut i en 

mosaikliknande redogörelse för vad #metoo betytt för deras upplevelse och förståelse av sig 

själva, den förändring som skett samt fördjupade perspektiv på gemenskap och närmandet 

inom och mellan kollektiven kvinnor och män. De tre informanternas redogörelser mynnade 

ut i fyra av undersökaren uttolkade huvudteman med vissa underteman i löpande text: 

• Jag såg inte systrarna för alla männen 

• Männen och vi 

• Stopp. Min. Kropp. 

• Från tystnad till talan. 

De tre informanterna har belyst den personliga upplevelsen av kvinnors villkor i männens 

samhälle på en rad sätt, den röda tråden har varit upplevelsen att kollektivet män före 
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#metoo på något sätt framgångsrikt har lyckats att isolera sig från redogörelser av 

upplevelsen kvinnor kan ha av att vara kvinna i närheten av män. Oavsett om det är i 

yrkeslivet, på klubben, på parkbänken, i diskussioner eller i relationen. 

Jag såg inte systrarna för alla männen 

Det första huvudtemat som jag uppfattade, kallat ”Jag såg inte systrarna för alla 

männen” var just hur män, det manliga sättet att vara, sättet att relatera och uppvakta var 

präglat av ett uppfattat ointresse för kvinnors perspektiv och önskemål och att de 

intervjuade vill att män ska förstå vad de vill och inte vill. Mäns inflytande på kvinnors 

livsvillkor beskrivs precis så genomträngande som det framstått genom att ta del av 

mediers rapportering av #metoo. 

Då undersökningen rör upplevelsen post-#metoo, framkommer utökade 

perspektiv på former och uttryck för gemenskap och solidaritet samt hinder för detta, 

kvinnor emellan. Morgonluft tycks vädras ifråga om att slå sig ihop, tala med en 

gemensam röst, ta plats och visa kvinnor respektive män att så här är det att vara kvinna, 

nu vet alla ”vi” att vi inte är ensamma om våra upplevelser och det ger styrka i att 

konfrontera män och stå för sin rätt att bestämma vad som är rätt för just mig och rätten att 

bli lyssnad på i den upplevelsen och behandlas i enlighet med den. En informant, nummer 

ett, uttrycker detta i flera led, dels om första upplevelsen av att lära om #metoo: 

”Jaa! Äntligen kan vi kvinnor gå ihop och visa hur djävla illa det faktiskt är! För 

man har suttit och krigat i flera år och liksom talat om för killkompisar: så här 

illa är det! (…) Men ... jag vet ju att flera av mina vänner har gjort samma resa 

med det här krigandet. Och då känner jag: äntligen, kan vi visa hur jäkla stort 

det här faktiskt är. Det var min första känsla!” 

samt uppfattad förändring i medvetandet och hur stöd varit beskaffat: 

”Så att man har ja-a, sina systrar med sig och det hade man nog inte innan. För 

jag menar att kvinnor är precis lika mycket kålsupare med när andra kvinnor 

kommer ut och säger att de har blivit utsatta: nämen ’han menade nog inte det, 

’han tycker ju om [dig] …’ ja men de’ här du vet ... Det tror jag har förändrats 

hos alla kvinnor.” 
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Informant två anknyter på sitt sätt, dels om att detta går nu att tala om och dels om hur 

kvinnor inte alltid gett eller tagit emot stöd av varandra: 

”Ja, absolut. Ja lite grann också, vad man, att det känns liksom som att det har 

varit tillåtet och göra hur som helst. Tjejer och kvinnor skall bara acceptera det. 

För så har jag också, med andra som har sagt till mig att det här kan du väl inte 

acceptera och … Det var väl inte ’så farligt’. JA men det är klart, det är ju inte 

ok!” 

liksom hon artikulerar kring hur stöd tagits emot tidigare: 

”Alltså jag har ju inte det är inte så att när de sakerna har hänt mig, så har jag 

inte jag kan väl ha blivit förbannad, men det är nog andra som har reagerat 

istället när jag har berättat. ’Nej men det kan du inte tillåta, vilket svin, eller 

gris!’. Det är inte ok att göra så! Det handlar kanske mycket om … jag vet inte 

riktigt.” 

 

Informant tre sammanfattar sitt perspektiv på hur hon och hennes kvinnliga vänkrets 

genomgående upplevt tillvaron, #metoo eller ej: 

”Med de få tjejer det här [#metoo] har kommit upp med, så har det mest varit 

såhär: fyfan vilken djävla värld vi lever i. Typ så. Vi visste att det var såhär, så 

djävla tradigt. Jag kanske bara har pratat med ’fel’ kvinnor. (skratt)” 

Männen och vi  

Ett huvudtema vilket har fokus på olika sätt att uppleva sig som kvinna i förhållande 

till män och hur män väljer att bete sig och förhålla sig till kvinnor. Dels hur män av 

informanterna tycks ignorera hur männen uppfattas på tillvarons många plan, dels 

verbalt, dels i värderandet av kvinnors utseende samt slutligen den enda rimliga 

förklaringen till att de inte uppfattat kvinnors villkor - genom att blunda kollektivt. 

Informant två talar om upplevelsen av det manliga sättet att uttrycka sig om kvinnor, 

inför kvinnor: 

”Ja och det är inte alla som fixar den jargongen. Och det är ju inte det, 

det ska man inte behöva göra heller. Just det tycker jag är  
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viktigt att man ska inte behöva göra det!” 

respektive den reflekterade upplevelsen post-#metoo om olika möjliga sätt att förhålla 

sig som kvinna: 

”Ja. Och så har det nog inte vart innan, utan man har liksom man har ’tagit’ den 

där jargongen och hängt med i den. Eller så är det nånting som gör att man 

kanske stoppar sig och tänker att det är ok för mig, att någon säger så till mig, 

det borde inte vara det, men där finns ju de [män] som säger ifrån, backar lite 

och som själv ser att… Så har det aldrig varit innan.” 

Informant två har personliga perspektiv på hur kvinnor har det: dels att förbereda och 

stärka nästa generation, samt att visa inlevelse för andra kvinnors upplevelser av dålig 

behandling: 

”Och jag har nog tänkt mer på det när det gäller min dotter pratat med henne 

mycket om att det inte är ok att killar säger vad de vill eller gör vad de vill, eller 

inte bara killar egentligen det gäller ju även gentemot varandra. För det handlar 

ju egentligen mycket om också hur den som får det till sig, hur den upplever det. 

Man kan ju tycka själv att amen det kan väl inte så farligt … Men det har ju 

liksom ingen … det kan ju inte vi veta hur andra tar det till sig, alltså deras 

upplevelse av det är ju viktigt ändå …” 

 

I de här intervjuerna var informant två den som reflekterade och har upplevt hur 

uppmärksammade fall i media visar att män svikit sin partner när den utsatts, som ett 

efterled till sina tankar om hur vanligt det är att ha fått ovälkomna påstötningar av 

män: 

 

”Ja om jag tänker på mig själv så, så tänker jag nog så att det är nog många som 

egentligen har varit utsatta för någon form av kränkning men aldrig tänkt på att 

man har varit utsatt för det eller att man har … Jag tror att det är jättemånga. 

Det kan ju vara en vanlig, alltså det här ’klapp i baken’ eller en kommentar om 

någonting. Jag tror att det händer dagligen. Egentligen. Men man har inte sett 

det som, det är inget, man har på nåt vis accepterat det egentligen. Och inte gjort 
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nån affär av det, inte jag i alla fall. (…) Nåt som jag tyckte var skrämmande då 

när allt detta kom upp kring NN1 [#metoo-granskad man] och det här sättet de 

berättade på. Att det hade varit den här badtunnan, det som hände där. Hennes, 

hon då som blev utsatt, hennes man eller sambo har ju också accepterat och inte 

gjort nånting.” 

 

Vidare berättar informant tre om hennes upplevelse av hur förändring 

kan vara beskaffad, respektive hur utmanande förändring kan vara att uppnå och vad 

män behöver ta till sig: 

 

”Nej, men jag tänker att, och det är det som stör mig som fan: återigen är det 

kvinnorna som ska ta ansvar för att de på nåt sätt blir, eller vi blir, antastade 

liksom, på en strukturell nivå. Vilket är så djävla sjukt! Men återigen så landar 

det ba’: men det är jag som kvinna som har ansvar att säga ifrån. Och det ska det 

ju inte vara, nånstans hade jag väl ändå kunnat hoppas på att, och det kanske det 

har! Det kanske har inneburit att fler män har fått ögonen för: 

vad är det vi män som grupp faktiskt gör, liksom.” 

 

Informant tre avslutar så med sina tankar om processen till bilateral förståelse: 

 

”För det är ju de’ det handlar om (…) granska sig själva på något vis. För det är 

ju det som egentligen är nödvändigt. Vi kvinnor vet ju att vi är utsatta för det 

här, det är inte det som är nyheten här. Det är inte vi som på nåt sätt ska behöva 

göra annorlunda eller så. Jag tänker framför allt att det är ju männen som måste 

förändras här.” 

 

Informant ett berättar om sitt perspektiv på hur viktigt och stort #metoo är för alla i 

samhället och redogör för svårigheterna hon upplever att män har att låta kvinnor 

lyssnas till och äga sin egen upplevelse: 

                                                 

 

 

1 Författaren har anonymiserat personen ovan då det är sammanhanget som skall illustrera informant 

två:s tankar kring #metoo och inte en specifik mans handlingar. 
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”Att det här är viktigt, det här är stort det här är alltså fundamentalt för att vi ska 

kunna utvecklas vidare men det är jäkligt trist att män ändå ska ha nån slags 

plats att de inte för en gångs skull kan sitta ned i båten och vara tysta.” 

Hon avslutar med följande kärnfulla uppmaning till män för framtiden, all framtid: 

”Jag vill inte ha några ursäkter! Jag vill inte ha förklaringar, jag vill inte ha deras 

känslor. Jag vill ha: ändring och bättring! Och det kommer inte genom ursäkter 

och förklaringar.” 

Ovanstående huvudtema är intimt förknippat med nästa tema som inbegriper sätt att 

förhålla sig till upplevelsen hur män hittills har lyckats att monopolisera sin rätt till att 

bestämma hur kvinnor ska se sig själva, skildras i reklam och förmedla upplevelsen av 

att män inte bestämmer och inte ska få ha rätten att definiera detta längre: 

Stopp. Min. Kropp. 

Självklarheten med vilken informanterna berättar om sin rätt till sin kropp och hur den 

skildras står i bjärt kontrast till hur de upplever hur det står till med samhället i stort. 

Informant ett förklarar utan omsvep sitt ställningstagande och sin upplevelse av hur 

hon själv och andra kvinnor kan finna och har funnit stöd i #metoo när det gäller att ta 

tillbaka rätten till sin kropp och person: 

”Sen kanske inte enskilda kvinnor kan göra nånting åt det, men man har, ja vad 

ska man säga, man har ett vapen – förlåt (sic!) - man har liksom ett vapen i 

#metoo-kampanjen, att ta upp att att försvara sig med. Ja så tror jag att kvinnor, 

även jag, kan ha tagit till sig och förändrat sitt sätt att vara, och vara kvinna.” 

Ovanstående förtydligas för undersökaren genom att utveckla vidare kring att säga 

ifrån - och kraften i att ta sig denna rätt - som det visar sig: 

”Man är inte ensam liksom om … om att säga ’nej’ det finns en hel kampanj 

man kan använda, för att visa att jag säger nej: Det är inte på skoj. Jag säger nej 

för att jag faktiskt inte vill. Och du har inte rätt till min kropp, du har inte rätt att 

värdera mig utifrån, jag tror att det finns en självsäkerhet hos alla kvinnor på ett 

annat sätt nu.” 
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Informant tre resonerar om #metoo som en ny, utökad värdegrund för bemötande: 

”På ett generellt plan, hur bemöter vi varandra med respekt? (…) Och också det 

handlar inte bara om att du [även] som pojke inte får gå fram och pussa en flicka 

på kinden om hon inte säger att det är ok. Det handlar om att min kropp är min 

kropp och den bestämmer jag över. Din kropp är din, och den bestämmer du över. 

Och det gäller oavsett kön. Det gäller liksom alltid.”  

Precis som hon ser en dubbelhet i att: 

”Och sen fortsättningsvis också, jag tänker också på det här med hur kvinnor 

fortfarande ... jag har inte märkt att kvinnor och kvinnans kropp slutat att 

objektifieras. Det är fortfarande att man går runt på stan och så ser man reklam 

på kvinnokroppar hur man ska bli för att få den perfekta kroppen det är 

fruktansvärt mycket som att: vi är objekt som är till för att behaga och 

tillfredsställa åskådaren. Jag har inte märkt nån tydlig skillnad i det, det kanske 

andra har gjort.” 

Bidraget från informant två till detta tema rör sig mellan det personliga, angående 

insikter informerade av #metoo: 

”Det är nästan som man skäms över att man säger det, reaktionen jag fick [kring 

#metoo] var: Fan vad överdrivet! Lite så, men ja. Och det handlar ju också 

mycket om hur man tänker kring sig själv, när man får en sån tanke: Jaa, vad 

accepterar jag, människor gör mot mig? Det blir ju en sån tanke sen när man 

liksom … (…) Vad säger det om mig, ja! Får folk göra vad de vill med mig, är 

det liksom ok? Det blev att man funderar kring det.” 

 

Till det stora, svårgripbara som hon ger uttryck för i intervjuns allra sista sekunder 

angående mindre insikter som aggregerats till en helhet om livet tidigare: 

 

”För nån har ju okejat detta från början. På nåt sätt, sen är det ja… Men så är det 

ju.” 

För att avsluta det här arbetet i tankar om vad som varit och framtiden är det sista 
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huvudtemat fonden som kompletterar de tre ovanstående temana och som låter sig 

illustreras av de flesta citaten ovan, kopplat till informanternas explicita uppfattning 

om vikten av att upprepat förmedla och problematisera kring kvinnors upplevelser av 

männens kollektiva inflytande över att vara kvinna och förstå mer om den långa 

processen som väntar: 

Från tystnad till talan. 

 

”Det är egentligen ett vuxenansvar att förmedla det till… Alltså … Det måste 

börja egentligen tidigt förmedla det till våra barn, det är ju skolan som kan göra 

jättemycket, inte bara skolan, utan på dagisnivå. Man hör ju hur … Det här 

pojkiga och flickiga. Att de skall vara på ett visst vis. Säga på ett visst vis… 

redan där måste man ju börja att hjälpa de, vuxna har ett jätteansvar redan ifrån 

början. Det har med allting att göra, det ser man också rent kulturellt; vad det 

finns för kvinnosyn, vuxna har ett stort ansvar – att våga.” 

Informant två delger ovan sina tankar på vilken del i samhället hon personligen har, 

vilken del i samhället hon är i som kvinna och professionell och förälder och vilket 

ansvaret är för alla personer för att vi alla ska kunna bestämma över vilken plats och 

vilket avtryck i samhället vi önskar oss. Informant ett anknyter till detta och antyder 

kollektivets kraft och starkare röst: 

”Jag var nog överraskad innan av den reaktionen kvinnor har haft tidigare, men 

jag var nog också överraskad över att kvinnor faktiskt kunde gå samman – på 

det viset. Och faktiskt säga nej, nu räcker det!” 

Precis som människor behöver varandras röst för att stå upp mot rasism, drar 

informant ett paralleller till #metoo och vikten av att göra sig hörd och få hjälp när det 

så än behövs: 

”Det är min skyldighet även om det inte är riktat mot mig personligen, så den 

individen ska ju inte behöva stå själv och säga emot. Precis som att kvinnor inte 

ska behöva stå själva och säga emot när det kommer knepiga män och håller på 

för att man behöver en annan röst. (…) Jaa, draghjälp helt enkelt annars blir man 

bara gnällkärringen, ’du bara gnäller’.” 
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En infallsvinkel hon är ensam om i denna undersökning är tankarna om att #metoo kan 

verka polariserande till att personer som har antifeministiska värderingar tar steget 

fullt ut till att radikaliseras i någon mån för att #metoo-samtalet inte handlar om mäns 

villkor primärt och detta kan få män att känna sig utlämnade: 

”Men utifrån polariseringen av att frågan inte får hållas neutral det blir 

automatiskt polarisering. Så är det alltid när det handlar om något annat än män. 

Det känns helt sorgligt att säga såna saker till dig.” 

Precis som hon tar bladet från munnen när det gäller den explicita upplevelsen av 

olika uttryck för mäns sexuella maktutövning mot kvinnor: 

”Jag vill väl helst tro på människans inre godhet och inre förmåga att ta med sig 

det här. Men sen vet jag ju inte, lyckades man liksom? Lyckades man få in det 

på ett sånt sätt så att det blev hållbart? Eller blev det nåt nånting som men det är 

ju inte som om män aldrig har fått höra i sina liv att de inte ska våldta kvinnor. 

Jag förutsätter att alla män har fått höra det minst en gång i sina liv. Ändå är det 

ju en viss andel som fortsätter göra det. Å-ååå, å sen finns det en ännu större 

andel som tycker att tjatsex är helt ok. Att det är så man gör, ytterligare några till 

tycker inte att det är konstigt att skicka bilder på sitt könsorgan till främmande 

människor. Det beror ju lite på, nu har man kanske på nåt vis nått en gräns för 

vad som är ok. Ingenting av det här är ok. Inte för någon är det ok. Kanske var 

det de som tyckte att tjatsex kanske inte var helt fel, de kanske fick sig en liten 

… en smäll på näsan nu och tänker: 

- Jaha, kanske ska sluta med det.” 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

 Undersökningen avsåg att undersöka kvinnors upplevelse av att vara kvinna i 

Sverige den första våren efter #metoo hösten 2017. Fokus i intervjuerna har varit att 

informanterna ska kunna redogöra så öppenhjärtigt som möjligt om sina upplevelser 

och för undersökaren att lägga grunden så gott som möjligt för att första ledet i den 

dubbla hermeneutiken skulle bli så rik som möjligt. Det som slår den här författaren är 
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likheten i redogörelserna, upplevelserna och att samtliga både mellan raderna antyder 

och även uttalar direkt att oönskade sexuella inviter, fysiska eller verbala övertramp är 

en realitet angående att vara kvinna i vårt svenska samhälle. Det är inte utan att 

temana lätt kan sägas ha en visst generisk klang beroende på perspektiv: Jag såg inte 

systrarna för alla männen, Männen och vi, Stopp. Min. Kropp. och Från tystnad till 

talan. Det är måhända naivt att ens skriva de raderna, för mig som manligt kodad och 

definierad man inser jag mer om vad det är jag är med om, som representant – och det 

representantskapet får jag lov att äga. 

Diagrammet ovan är modifierat efter den här undersökningens fynd och skiljer 

sig en del från det tidigare. Nedan kommer läsare att bibringas den här undersökarens 

perspektiv på vad #metoo egentligen är för sorts kraft och hur den står att påverka 

individen i det vardagliga, i kompiskretsen, på arbetsplatsen, i analysen av vårt 

samhälle och förståelsen av vad det är för sorts samhälle som skapat behovet av en 

motkraft som här kallas just #metoo. Tack vare sociala medier som katalysator är det 

möjligt att kunna påverka makro- och exosystem, att inte minst på grund av att så 

många i vårt land har tillgång till smarta telefoner och/eller datorer med 

internetuppkoppling och många andra har tillgång till folkbiblioteken. Kort sagt är det 

en kort väg för brännande ämnen att läggas ut inför en bred publik. Som slutord till 

inledande diskussion är det svårt att inte gripas av behovet av aktivism när så många 

kvinnor berättar om sin vardag och trauman öppet. Detta är tänkt att ge inramning till 
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laddningen i tonen med vilken resultatet diskuteras. 

Temat: Från tystnad till talan.  Informanternas olika berättelser skiljer sig 

lite åt, två har en tydlig idépolitisk övertygelse sedan många år som för mig präglar 

deras utsagor, den tredje har ett mer lågmält, men växande engagemang i hur hon själv 

vill att samhället ska se ut och det strå hon kan dra till den stacken, privat som 

professionellt. För den här undersökaren står det tydligt att de här tre informanterna 

möjligen inte representerar någon form av slumpmässigt fenomen i det att de har en 

sådan långtgående samsyn kring upplevelsen av kvinnors villkor och den svårerövrade 

rätten till sin egen kropp, tankarna om hur kvinnor ska behandlas och upplevelsen av 

vad som står i vägen för ett samhälle för alla. Oaktat att detta arbete inte skulle beröra 

kvinnors berättelser om utsatthet per se, finns paralleller att dra från litteraturen; i en 

litteraturöversikt kring kvinnor upplevelser av våldtäkt av Campbell, Dworkin och 

Cabral från 2009 görs ett åtagande att sammanställa och förstå den ekologiska 

påverkan på kvinnors upplevelser av sexuell utsatthet med Bronfenbrenners teori som 

bas. Jag vill koppla ihop dessa forskningsfynd ovan med den artikelns redogörelse för 

hur mikro- och makronivån kan kopplas ihop. Författarna kommer fram till en rad 

förslag på åtgärder för att stötta gruppen kvinnor, likheterna med intervjuerna i detta 

arbete ett drygt årtionde senare är slående. Det som särskilt kan lyftas fram är 

heterogeniteten av utsatthet, hur den individuellt påverkar kvinnan som utsätts, hur 

viktigt det är att lyfta skuld och skam från individen och se sammanhanget, ekologin, 

där brottet utförts och hur mycket arbete som är möjligt och viktigt att göra på 

makronivån: d.v.s.: Sverige. 

 Min tanke är att kvinnors livsupplevelser i intervjuerna kvalificerar även dessa 

informanter, vilka inte delgett utsatthet för sexuella brott, utan genom att de utsätts för 

lågnivåpåverkan genom ständig objektifiering, implicit och explicit, ovälkomna inviter 

och uppmärksamhet som inte låter sig avbrytas samt konkreta fysiska övertramp ändå 

påverkas negativt av detta. Jag föreställer mig att mäns tystnad och blundande för 

kvinnors villkor är en faktor på makronivå och att det är där skiftningen #metoo har 

ägt rum mest tydligt. Genom att tidigare ha upplevt en tystnad och ensamhet i sina 

upplevelser kan de öppet begära ordet och att få tala klart – oemotsagda. Det som 

påverkar makronivån påverkar alla nivåer den omsluter, om vi tänker oss att tillvaron 

inordnas i koncentriska cirklar enligt figurerna ovan med en början på individplanet 
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och länkas genom mikro-, meso-, exo- och makronivån så får vi syn på vad för 

sammanhang som skapar upplevelsen hos kvinnor. Hur de tänker kring sin egen plats i 

samhället, som individ, professionell, medmänniska, vän, partner och förälder. Alla 

informanter redogör för sin upplevelse och sina tankar om samhället, vad de tänker 

och tycker i förhållande till #metoo och vad för skifte som kan ha ägt rum till följd av 

denna sociala rörelse. Resultatet i den här undersökningen visar på att det är rimligt att 

bygga en teoretisk och psykologisk förståelse av dels den process som verkar ha 

skapat grunden för ett patriarkalt samhälle: uppfostran, socialiseringen, tystnaden som 

sammanhang, mansnormen och den ekonomiska och politiska makten som olika 

nivåer hos Bronfenbrenner (1979). Genom att höra på, be informanter att gräva djupt, 

skapa allians med den intervjuade kan de här strukturerna blottläggas för vad de nu är i 

de här personernas upplevelse. En sak framträder tydligt: alla system måste skakas om 

samtidigt. 

 

Temat: Männen och vi.   Med hjälp av de här informanterna får läsaren en 

upplevelse av systerskapets olika roller och vilket löfte det finns i detta, vilken kraft 

och vilja det finns i ropet på frihet och inflytande över sin egen varelse på olika sätt. 

Det är för den här undersökaren tydligt att ju mer informanterna lyssnas till och får 

utveckla sina tankar, ju mer kan även en man förstå, vare sig han vill ta till sig eller 

anser sig ha utsatt en endaste kvinna i sitt liv. #metoo verkar sammanfattningsvis ha 

kraften att bryta upp och utveckla förförståelsen hos kvinna, samhälle och sociala 

kretsar förutom på samhällsnivå för att så många underliggande strukturer synliggörs, 

utmanas och ifrågasätts simultant utifrån individen som kvinna, medborgare, förälder 

och professionell. Campbell, Dworkin och Cabral (2009) redogör inte i sina slutsatser 

om ett hopp om en större social förändring som verkar kunna påverka så många 

nivåer, kanske för att det då verkade så avlägset. 

Den här undersökningen har jag fört på tal i informella kontakter med olika 

personer, främst kvinnor, som intresserat sig för den. Majoriteten förmedlade explicit, 

eller implicit att de vet vad mina informanter hade att berätta om sin vardag – för det 

är deras vardag också, ty de är kvinnor de med. Det är knappt troligt att kvinnor skulle 

orka med sin vardag och vad den kan innehålla utan att ha andra kvinnor att berätta 

om det för. Män kan visa sig vara en motsträvig och nyckfull publik med kort minne 
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och inte sällan med stereotypt, heterosexuella, maskulina mönster i sina svar (Lorenz 

et al, 2017). En intressant aspekt av stödsystemen som författarna radar upp (ibid.) är 

att stöd inom familjen inte sällan är behäftat med misstro, skuldbeläggande och 

egocentrisk respons mitt ibland det positiva stödet. Enligt BRÅ:s siffror ovan (BRÅ, 

2018) är unga flickor tidigt utsatta på olika sätt, där det inte ett alltför långtgående 

antagande att stöd inom familjen är den första upplevelsen, vilken kan socialisera in 

flickor i att själva ge vagt stöd uppblandat med eufemisering – skönmålning -, ungefär 

som hur informanterna ovan beskriver det stöd de tidvis fått. 

 

Temat: Jag såg inte systrarna för alla männen.   Detta tema var kanske det 

mest tydliga i undersökningen och anknöt till en upplevelse av att män inte lyssnade 

på ett sätt som förmedlade att de tagit till sig vad de fått höra om upplevelsen av deras 

beteende. Här beskriver informanterna hur stöd tidigare upplevts, om både solidaritet 

kring och förminskande av mäns övertramp. En process var att #metoo på olika sätt 

gett ett helhetsperspektiv av hur vanligt detta är och på sikt gör eufemisering mer eller 

mindre omöjlig som ståndpunkt för att förklara att det nog handlade om enskilda män 

alla de här gångerna något råkade hända. En förnyad vilja att ta medsystrarnas 

berättelser på allvar och lägga ifrån skulden från den enskilda kvinnan och se det 

inträffade för vad det är och finna styrka i att orka kämpa emot och upprätthålla 

berättandet så att det påverkar de som måste påverkas: kollektivet män. 

 

För att anknyta till temat socialt stöd så utforskar Lorenz och medarbetare 

(2017) olika former av socialt stöd i en situation där den som utsatts delar med sig. De 

har i sin analys delat upp reaktionerna hos den andre i: positiva, negativa, blandade 

och icke-verbala. Därutöver har de också kodat för rollförskjutning, vrede och 

aggression mot förövaren, tendensen att ta från egna erfarenheter för att anknyta till 

det den andre har hört samt till reaktionen av att ha svikit. 

En av svårigheterna med Lorenz och medarbetares studie (ibid.) är att den 

använder självrapportering av händelser som kan ligga långt bak i tiden, dock framstår 

hågkomsterna och deras inverkan på den som berättade och den som tog emot som 

vivida och livsförändrande i många fall. Med kulturella reservationer finns likheter i 

materialet i förevarande studie och de interaktionsmönstren Lorenz och medarbetare 
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fann i sin mycket större studie. Frågan är om Lorenz studie (ibid.) replikeras, kommer 

#metoo ha inverkan om ett tiotal år och utbytet skett efter #metoo? Med tanke på att 

mörkertalet för sexuella trauman, övertramp, trakasserier från män mot kvinnor är 

stort och att kvinnor inte alltid ens själva reflekterar över vad de varit med om såsom 

väldigt fel (Hlavka, 2014) är det antagligen en svindlande mängd på olika sätt 

stödjande samtal som förs dagligen och har förts dagligen - redan utan #metoo-

perspektiv – om vad kvinnor fått vara med om för att de är just kvinnor. Vad som 

skulle känneteckna ett gott socialt stöd för exempelvis högskolestudenter är syftet med 

en undersökning av Edwards och Ullman (2018). Där uttalas vad som är försämrar 

återhämtning: egoistisk respons, klentrogenhet, skuld; relativt överensstämmande med 

Lorenz (2017) och medarbetares fynd ovan. Intressant är att på gruppnivå uppfattas 

den som ger stödet, som mer stödjande om den är: kvinna, inte har fördomar om 

sexuella övergrepp och partnervåld och kan påpeka hjälpsam coping hos den som 

berättar. Syftet med studien var att rusta deltagarna i att kunna dels ta emot berättelser 

om övergrepp och våld då refererade siffror visar på att uppåt 90% av de som faller 

offer för övergrepp och våld berättar för nära och kära om vad som hänt, liksom att 

många studenter faktiskt själv fått ge de stödet personligen. Slutsatserna av studien är 

att medverkandes attityder förändrades av att ha fått utbildningen särskilt vad gäller 

förväntad social värdering av offret. Då hela interventionen tog ett fåtal timmar i 

anspråk att utbilda inom, vore det värt att överväga om det kanske vore en väg framåt 

att prova att lansera något liknande för svenska förhållanden i högre utbildning för 

studentkårer, studentlänkar och studenthälsan. 

 

En sista studie som kan kasta ett kompletterande ljus över sökt och utövat 

socialt stöd i stort och med en mer heterogen informantgrupp med avseende på 

etnicitet, bakgrund och relationer till den som ger stödet är en intervjustudie av 

Ullman, Lorentz och O’Callaghan (2018). Där framträder ytterligare stöd för 

slutsatserna ovan, vidare att kliniker i olika sammanhang som som ger stöd till både 

brottsoffer och närstående kan behöva uppmärksamma att strategier för att skydda sig 

på olika sätt också på ett ställföreträdande (eng. vicariously) sätt påverkar även icke 

drabbade att inskränka sina liv för att skydda sig. 
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Det är i någon mån det undersökaren inte kunnat räkna med som kan vara det 

verkligt viktiga fyndet i undersökningen: Informant 3 om förändringar i samhället som 

inte syns apropå reklamens inflytande och sega rötter i sexualiserandet av kvinnor till 

att behaga betraktaren, talande exempel på mesosystem som samskapat ett 

makrosystem som i sin tur står att behöva förändras. Denna förändrings mekanismer 

kan åskådliggöras på olika sätt; Centola och medarbetare (Centola, Becker, Brackbill 

& Baronchelli, 2018) beskriver just sådana, dock artificiella, förlopp i sin artikel, där 

makrosystemen faktiskt i sina till synes rigida strukturer är möjliga att påverka genom 

pålästhet och engagemang och där den agerande och reflekterande minoriteten som 

bäst kunde beskrivas som försvinnande liten oktober 2017 (Novus, 2017) har nått den 

”kritiska massan” och har börjat påverka ett samhälle i grunden bara några månader 

senare (Leppänen, 2018). Vad kan nu vara anledningen till att en högröstad och 

upprörd minoritet av kvinnor, som rimligen delar upplevelsen av att vara utsatt kvinna 

med de flesta andra kvinnor enligt statistik representerad ovan, faktiskt försöker 

förändra samhället? Förändringen är främst skiftet från att en kvinna är sin egen och 

att hennes kropp är till för henne själv och inte för andra att bedöma opåkallat - eller 

skamma. 

 

Temat: Stopp. Min. Kropp.   Informant två beskriver en personlig process i att 

upptäcka sina gränser, sina livsvillkor som en kvinna bland andra och en kvinna bland 

män. Denna reflektion tycks kunna leda fram till vilja och våga att definiera sig själv 

och välja väg framåt. 

Att börja granska sina egna känslor, tankar och se mönster i livet och förstå om 

vad dessa tillsammans och hittills har inneburit för ens identitetsbygge och 

livshistoria. Hoppet som informant ett berättar om och ger uttryck för är 

omisskännligt, att hon som varit feminist så länge vågar gripas av hopp att den här 

gången ska det väl äntligen gå! Både informant ett och tre, slutligen anger 

genomgående att #metoo är kvinnors verk och att nu är det dags för kollektivet män att 

fortsätta sitt arbete genom att vara tysta, lyssna klart och agera som att de faktiskt har 

tagit in hur kvinnor haft det och vad kvinnor som grupp fortsättningsvis vill slippa. 

Detta är ett förlopp som beskrivs i litteraturen från en epok innan sociala 

medier och brett internetanvändande och framstår år 2018 som närmast profetiskt i 
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Klandermans och De Weeds (2000) avsnitt om gruppidentifikation och politisk protest 

i Self, identity, and social movements. Där beskrivs förloppet för effektiva protester 

med att först bygga en kollektiv identitet med hjälp av tre centrala koncept inom 

socialpsykologin: identitet, orättvisa och agentskap. 

Det de här informanterna beskriver och som den här undersökaren tolkar det, 

är ett första kollektivt steg mot att stå upp för jämställdhet, jämlikhet och individens 

frihet att bestämma över sin identitet och kropp på tjugoförsta århundradets vis: 

initierat genom sociala medier och gradvis förverkligat av individerna i kollektivet i 

gemensam aktion. En aspekt av denna identitet är att den behöver vara politisk; något 

som i viss mån återfinns i detta mindre sampels grad av politisk medvetenhet. Det 

faktum att även informant två börjar att explicit reflektera och artikulera kring sin 

situation i samhället som kvinna, mor och professionell gör att det finns viss fog för att 

det personliga kan bli politiskt ju mer samhälleligt och personligt stöd och utrymme 

det finns att dela sina tankar med andra fysiskt som digitalt. Den kopplingen var 

troligen inte riktigt möjlig att göra år 2000 på grundval av en slutgiltig, het tändande 

gnista från sociala medier en höst 17 år senare. 

 

Det personliga blir politiskt.   Hur är det möjligt att förstå de individuella 

skillnaderna i intervjugruppen med avseende på ideologi, idéer om problemlösning 

och sätt att resonera om mäns alltför starka inflytande på kvinnors livsvillkor? Hur kan 

det personliga som ju är politiskt kopplas till politiska och samtidigt psykologiska 

perspektiv på vad som kopplar, påverkar och formar en persons engagemang för en 

rörelse som #metoo? Professor Lauren E. Duncan vid Smith College har med olika 

medarbetare forskat inom politisk psykologi med kvantitativa metoder. Aktuellt för 

diskussionen av detta arbete är infallsvinkeln att personlighetspsykologin skulle kunna 

ha något att tillföra avseende människors olika benägenhet att anamma eller inte 

anamma politiska och sociala rörelser: framträdande politisk personlighet (eng. 

personal political salience, PPS) (Duncan, 2005, Duncan och Stewart, 2007).  

 

”Personal political salience (PPS) can be defined as the propensity to internalize, 

as central to one’s self-definition, engagement with political events, issues,or 

ideologies.” (Duncan, 2005, s. 966) 
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Detta perspektiv blir intressant då resultatet anger att de två informanterna med 

starkast idépolitisk koppling också är de som har mest uttalade uppfattningar om hur 

män historiskt har lyckats beskära kvinnors frihet och även idag hur de påverkar 

kvinnors rätt till tillträde och att få vara ifred på olika arenor, respektive hur män bör 

agera eller vara inaktiva, för att stötta kvinnor. Personal political salience, PPS, visar 

sig inte korrelera med politisk expertis per se (Duncan, 2005) vilket innebär att det inte 

behövs någon särskild utbildning eller specialintresse för att ändå ha en hög PPS; det 

som betydde något var om politiska rörelser betydde något för en på ett personligt 

plan, vilket #metoo verkar göra för många kvinnor och en växande skara män. Det 

personliga har förutsättningen att bli politiskt om det är tillräckligt angeläget och berör 

tillräckligt många och vidaresänds till så många som möjligt. 

 

Om deltagandet i intervjun.  Om själva undersökningen angav medverkande 

att de tyckte att det var intressant att närma sig ämnet ur vinkeln att tala om 

upplevelsen, även om alla tre informanterna på olika vis berättade om hur pojkar och 

män betett sig illa och kränkande blev sättet att tala om det i intervjuerna ännu ett sätt 

att förstå mer om vad som hänt och att artikulera kring kvinnors rätt att röra sig fritt i 

alla sammanhang och bevara sin personliga och fysiska integritet. Även detta något 

som med lätthet går att inordna i Bronfenbrenners (1979) teori om det ekologiska 

perspektivet: att ju mer människan agerar på de olika nivåerna i samhället, samtalar 

och reflekterar, delar erfarenheter och utökar diskursen ju mer går det att se individens 

reciproka inverkan på alla nivåer.  

 

Metoddiskussion 

Urval 

Händelsevis var de tre medverkande socionomer, en utbildning undertecknad 

också har en examen i. Den karaktäriseras i stort av studier inom socialt arbete, social 

dynamik, sociologi samt praktik inom socialt arbete och professionell samt personlig 

reflektion. Det är möjligt att resultatet av denna undersökning påverkats av dessa 

faktorer, även om två informanter redan tidigt i livet anammat feminismen som 

politisk åskådning, långt före studierna. Jag föreställer mig att det akademiskt fanns en 
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jämlikhet i intervjusituationen som positivt påverkade intervjuklimatet och att det 

oaktat mitt eget åtagande att sätta förförståelsen inom parentes uppstod ett tempo i 

intervjuerna som gjorde att mycket material kom fram på relativt kort tid. 

 

Datainsamling 

Jag slogs av hur viktigt det var att följa intervjupersonen kring det den ville 

berätta sin upplevelse och vilket sätt den ville göra det. Ingen intervju var den andra 

lik, trots att intervjuguiden var densamma. En aspekt av att intervjua kvinnor om 

#metoo som man var att jag upplevelsemässigt är exkluderad från hur kvinnors villkor 

ser ut då jag aldrig definierat mig som kvinna. Det kan ha gjort det lättare för 

informanterna att berätta fritt om hur det är att vara kvinna om jag visar på en 

nyfikenhet och öppenhet samt inte tar åt mig och går i försvarsställning, som man, för 

kollektivet mäns sätt att beskrivas i intervjun och snarare ger uttryck för empati för 

livsföringen de beskriver. Jag tänkte mycket efteråt vilket personligt ansvar jag har 

även för andra mäns sätt att vara på och inser väsentligt mycket mer om min egen roll 

i att främja ett samhälle för alla. Svagheten i att skriva ett arbete av den här karaktären 

enskilt är att vissa metodavvägningars konsekvenser först blir synliga i efterhand, jag 

tänker för min egen del på svårigheten med att inte framkasta tolkningar i stunden till 

följd av vad informanten säger, utan att mana fram informantens upplevelse bit för bit 

utan att antyda något om vad det är jag tänker kring vad som kommer fram i stunden. 

Med exempelvis en pilotintervju hade jag kunnat få en längre startsträcka till att kunna 

sitta still och låta informanten berätta utan att mina eventuella tolkningar som 

intervjuare ska ta plats i rummet. Samtidigt är engagemanget viktigt för att bibehålla 

kontakten med informanten och en del i dansen efter ny information som Finlay 

(2017) så vältaligt beskriver ovan. 

 

Jag har försökt att göra mig förtrogen med metodlitteraturen under det här 

arbetets gång. Något dessa böcker inte förberedde mig på var känslan och upplevelsen 

av att vissa vändningar i intervjuerna varit svåra att förutse och det har stundvis varit 

en utmaning att hitta spår framåt för att fortsätta kunna reflektera över #metoo 

gemensamt. Med en helstrukturerad intervjuguide hade det här arbetet inte gått att 

genomföra, det var en stor utmaning att förbli en naiv upptäckare i vissa led av 
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undersökningen även i situationer där intervjufynd gick helt i linje med vad det kunde 

vara möjligt att tänka sig. Men än mer i situationer där det inte alls gick att förutse 

informanternas svar och det ställde stora krav på den här författarens förmåga att tänka 

snabbt för att behålla grundinställningen i kvalitativa undersökningar, i synnerhet de i 

IPA-tradition: att det finns inga rätt och fel i upplevelser. Kort sagt: när intervjun tar 

upp relevanta fynd du inte alls kunde räkna med är det viktigt att bli kvar i stunden 

snarare än att hamna i tankar och kval om hur det här kommer att passa in i resultatet. 

Ingen intervjuad angav att den upplevde vare sig under intervjun eller efteråt att 

den väckt några jobbiga tankar eller gjort att det varit svårt att samtala om intervjuns 

egentliga ämne. Samtliga informanter uttryckte uppskattning för beredskapen från 

författarens och handledarens sida att vara till tjänst för individuell stödkontakt eller 

hänvisning till annat stöd för det fall att intervjuerna skulle väcka sådana känslor. 

Förförståelse 

Min egen förförståelse är av mer sammansatt karaktär, dels är jag 

masterstudent inom psykologi på psykologprogrammet, dels är jag socionom, dels har 

jag en bred arbetslivserfarenhet. Hela min studietid och större delen av mitt 

examinerade yrkesliv har präglats av att vara ensam man eller i väsentlig minoritet. 

Samtliga aspekter gör en djupare reflektion om jag har visat en rätt känslighet för 

sammanhanget enligt Smith (2009) nödvändig. Mitt åtagande i detta speglas på olika 

sätt ovan och jag har försökt att förmedla en öppenhet och en attityd kring att inget är 

rätt eller fel när det gäller informanternas upplevelser och har försökt att låta det 

gemensamma utforskandet präglas av den icke-dömande andan. 

 

Validitet och reliabilitet 

Smith (2008) anger att utvärdering av implementeringen av Yardleys fyra 

kriterier ovan även efter slutförd studie kan visa på giltighet och hederlighet vad gäller 

framställning av kvalitativ forskning. Jag har ovan försökt att dokumentera 

förberedelser och genomförande av studien, med särskilda tankar kring öppenhet för 

vad för fynd som kommer fram och anpassning för vad de intervjuade har för 

upplevelser kring #metoo. Jag har velat teckna en bild av hur jag arbetat under resans 

gång och hur jag tänkt kring att vara systematisk och metodtrogen. En brist är att jag 

varit ensam författare och så inte haft någon helt förtrogen med arbetet att diskutera 
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vägval, tolkningar, problem och svårigheter jag har upptäckt och behövt förhålla mig 

till utom med min handledare Gisela Priebe. En medförfattare hade kunnat 

komplettera och nyansera de perspektiv jag ovan framhåller och resonerar kring och är 

en insikt jag kommer att med mig framledes i kommande undersökningar. 

Transparens, metodtrohet, manualkunskap och engagemang ser jag som i vart fall 

nöjaktigt tillgodosedda genom ovan, den sista punkten om relevans och möjligheten 

till påverkan tänker jag att den uppfylls av att studien är den första i sitt slag och att 

fynden i någon mån kan informera kommande forskare och beslutsfattare till att tänka 

vidare om hur frågan om ett jämställt samhälle skall ställas och kunna besvaras.  
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Framtida forskning 

 

Utgångspunkter för en fortsatt utveckling 

En förutsättning för framtida forskning om den sociala rörelsen #metoo är att det 

blir en rörelse som överlever och växer, en som fortsätter att engagera kvinnor och 

väcka män enligt den här författaren. Min tanke om att undersöka anslaget hos 

#metoo, hos kvinnor i Sverige visar på att sociala rörelser står att påverka oss alla, 

direkt som indirekt. Att ta vara på insikter om vad för slags engagerade personer som 

kan komma att leda och ta vid sociala rörelser på olika sätt, dels genom PPS och att 

inse att politisk expertis inte är ett måste för att engageras personligt och starkt är att 

också behöva inse vad för slags egenskaper hos den Centola och medarbetares 

(Centola, Becker, Brackbill & Baronchelli, 2018) kritiska massa som kan göra dessa 

rörelser än mer livskraftiga och inflytelserika. Dels kan och borde den fortsatta 

utvecklingen av #metoo dra lärdom av vad existerande forskning har att säga om 

embryot till #metoo och insikten att det räcker med att engagera och inkludera 

personer med personligt engagemang. Ty forskning om #metoo är forskning om 

sociala rörelser i stort. 

Att personligt engagerade personer är ett komplement till snarare än utfyllnad 

till politiskt och ideologiskt pålästa frontfigurer gör det avgörande för den fortsatta 

vågrörelsen av frigörelse att inkludera och erkänna alla vanliga människor som inte 

tidigare upplevt någon särskild anledning till att ansluta sig till #metoo för att de inte 

är tillräckligt feministiska i sin analys av samhället och dess strukturer. Louise E. 

Duncans forskning ovan går att förstå som att den gör gällande att personligt 

engagemang i sin tur ger upphov till ett större intresse för idépolitik. Vilket i 

förlängningen leder till att bli mer påläst och ha bättre svar på frågor relaterade till 

huruvida jämlikhet för kvinnor verkligen äter upp männens personliga frihet. Ett stärkt 

förtroende och större kunskaper leder till fler framgångsrika åtaganden att kunna 

tillbakavisa retorik om att mans-kakan så att säga blir mindre för att kvinnor å sin sida 

uppnår större jämlikhet, vilket är en chimär. Om än tydligen relativt tilltalande för 

reflektionssvaga motkrafter mot jämlikhet, i deras retorik – och för deras följare. Så ett 

sätt att bidra psykologiskt för att stärka #metoo är att skriva debattartiklar och starta 

studiecirklar som mobiliserar även kvinnor som inte tror att de ”kan” tillräckligt för att 
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bidra, vilket leder till att fler människor kan förändras och medverka i framtida 

forskning. Ergo: förutsättningen för framtida forskning om #metoo är, inte helt 

okontroversiellt, alltså att rörelsen växer, erkänns och utökas med fler och mer 

heterogena grupper av individer och olika könstillhörighet. 

Forskning idag och imorgon 

Ovanstående studie ger viss näring till föreställningen att fokusgrupper skulle 

kunna vara ett vetenskapligt hållbart sätt att fortsätta den angelägna undersökningen av 

#metoo och utvecklingen i olika grupper kvinnor i samhället, då i varje fall detta lilla 

urval föreföll rörande eniga om att det är utmanande, hur ofta det är utmanande och 

var det är utmanande att vara kvinna på så många arenor.  

Fokusgrupper är dessutom ett logistiskt tilltalande koncept för att kunna höra 

fler personers röster samtidigt och se om processen att berätta för andra ger större 

förståelse av hur tillvaron påverkar en själv. Willig och Rogers (2014) utvecklar denna 

infallsvinkel i sitt kapitel om Community psychology, (sv. samhällspsykologi), vilken 

har ett fokus på inkludering, multikulturalism, bemyndigande och intresset för hur 

sociala normer påverkar människor. De anför också andra perspektiv än de 

intervjuande kvalitativa, såsom action research och litteraturstudier samt undersökares 

narrativ. Action research skulle kunna vara en benämning på panelsamtal om sexuell 

utsatthet, involverande: utsatta, relevanta professionella, beslutsfattare och 

institutioner för att i samma sfär kunna identifiera problem med företeelsen, sätt att 

utmana förställningar kring dess existens idag. Detta för att dela och disseminera 

kunskaper på flera nivåer och höja kollektiv medvetenhet om individers upplevelser 

och trauman, prevalens, skyddsåtgärder och handlingsplaner för kollektivt agerande. 

Det hade även varit spännande att se vad gruppformatet hade genererat för 

empiri när det gäller personer som definierar sig som män nu och om tio år. Vilka 

undersökningsmetoder kommer att vara teknologiskt möjliga år 2022 eller 2027, d.v.s. 

fem och tio år efter #metoo i fortsatta undersökningar om eventuella förskjutningar 

och utjämning mellan kvinnors och mäns livsvillkor och identitet? 
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Bilaga 1 – Affisch 

 

Vill just Du vara en av de allra första kvinnorna att dela med dig 

av hur just du upplevt #metoo 

 

- och samtidigt skapa ny kunskap om detta? 

Då är detta studien för just dig: 

 

Jag heter Johan, jag läser sista terminen på psykologprogrammet vid Lunds 

universitet. Jag planerar avsluta mina studier med ett examensarbete om #metoo och 

upplevelser kring detta hos några kvinnor i Sverige. 

Sedan tidigt i höstas har jag mer och mer kommit att fundera över #metoo, en som jag 

förstår det, vital och stark rörelse för frigörelse och kamp för kvinnors rättigheter till jämlikhet 

och rätten att slippa sexuella trakasserier och brottsliga handlingar riktade mot sig. 

   Jag vill bidra till att öka och sprida kunskapen om kvinnors tankar om sig själva, andra 

kvinnor, män och relationer och deras upplevelse av att vara kvinna i ett samhälle i 

förändring. Jag erbjuder dig att träffas där du kan eller på Lunds universitet och dela med dig 

av din upplevelse av att vara kvinna idag i ett samhälle där #metoo har gjort ett stort avtryck. 

Alla intervjuer kommer att spelas in, nedtecknas till text, analyseras och därefter 

kommer efter godkänt arbete allt arbetsmaterial att förstöras. Jag som intervjuare utlovar 

anonymitet, att du kan medverka anonymt, etiskt bemötande och att du kan när som helst, om 

du vill det, avbryta intervjun utan att behöva uppge skäl för detta. På begäran översänder jag 

ett exemplar av färdigt arbete i den form du väljer som tack för din vilja att dela med dig! 

 

Jag har inte så många önskemål på dig som intervjuperson utom att: 

Du är över 18 år 

Definierar dig som kvinna 

Har reflekterat över #metoo och dig själv samt inte har en personlig erfarenhet av att 

vara offer för mäns sexualiserade våld mot kvinnor  

… och har cirka en timme över i februari/mars månad för en personlig intervju och vill 

dela med dig och öka på akademisk kunskap om hur det är att vara kvinna idag, på olika sätt. 

Jag själv är boende i Hässleholm i nordöstra Skåne och kan ta mig till hela Skåne och 

Blekinge. 

 

Tack för att du läste detta! 

 

 

Vänligen, 

Johan Rintamaa 

 

0707784900 

metoo2018@gmail.com 
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Intervjuguide Johan Rintamaa 

 

Inledning: 

Hur skulle du vilja berätta om dig själv? 

Hur kom det sig att du ville medverka i studien? 

Om upplevelsen av metoo: (-> prompter) 

När fick du reda på om metoo? -> specificera om väl generellt 

Hur minns du första gången? - > Om du tänker på din egen reaktion? 

(personligt perspektiv) 

Första tanken om #metoo? 

Hur är din syn nu? -> Vad tänker du om det? 

Har du någon upplevelse av förändring i bemötandet av dig? -> vad tänker du är 

skillnaden? - > vad beror den på? 

Har #metoo lärt dig något nytt om dig själv? - > Har något med #metoo överraskat 

dig? 

Kunde du ha nåtts av de här insikterna på annat sätt? 

(Skulle du vilja berätta något annat som jag inte har tagit upp och som du tycker att jag 

borde ha frågat om?) 

 

Avslutande: Hur var det här för dig att tala om detta med mig på det här sättet? Finns 

det något du tänker att jag inte täckt in som du skulle vilja berätta om? 


