
Maktordningar 
och motstånd

Hillevi Ganetz, Karin Hansson Hillevi Ganetz, Karin Hansson 
& Malin Sveningsson (red.)& Malin Sveningsson (red.)

Medverkande

Ulrika Andersson  
lunds universitet

Gunilla Carstensen  
stockholms universitet

Maud Eduards  
stockholms universitet

Hillevi Ganetz 
stockholms universitet

Ann Grubbström  
sveriges lantbruksuniversitet

Karin Hansson  
södertörns högskola

Lisa Lindqvist  
karlstads universitet

Nina Nyman  
åbo Akademi

Stina Powell  
sveriges lantbruksuniversitet

Malin Sveningsson  
göteborgs universitet

Linnea Wegerstad  
lunds universitet

Ann Werner  
södertörns högskola

Nordic academic press

den svenska #metoo-rörelsen samlade under sina första 
två år (2017–2019) mer än 100 000 deltagare från över 70 olika 
yrken och samhällsområden. I Maktordningar och motstånd 
belyser en grupp forskare rörelsen ur olika perspektiv och 
tecknar en flerdimensionell bild av hur #metoo-aktivismen i 
Sverige utvecklades i samspelet mellan teknik och kultur, so-
ciala och traditionella medier, och enskilda aktörers initiativ.

Genom nedslag i olika miljöer visar forskarna hur ett 
strukturellt förtryck i form av sexism, sexuella trakasserier 
och sexuellt våld uttrycks och förklaras. De visar även hur 
förtrycket normaliseras och förstärks i sammanhang som 
kännetecknas av gränslösa beteenden, maskulinitetsgörande 
och en utbredd tystnadskultur. Inte minst viktigt framkom-
mer i studien att sexuella trakasserier handlar om maktutöv-
ning. Förtrycket blir särskilt tydligt i branscher där många 
arbetar under prekära omständigheter och där bristen på 
utvägar ökar risken för de som vågar säga ifrån. Forsknings-
resultaten visar också hur olika diskriminerande grunder, 
som till exempel kön, ålder och anställningsform samverkar.

Boken ger en överblick över den  svenska #metoo-rörelsens 
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Inledning

#metoo – ett tvärsnitt 
genom samhället

Hillevi Ganetz, Karin Hansson & Malin Sveningsson

Hösten 2017 anklagades Hollywood-producenten Harvey Weinstein 
för grova sexualbrott. Den 15 oktober 2017 publicerade en av de utsatta, 
skådespelerskan Alyssa Milano, ett Twitter-inlägg där hon bad alla 
kvinnor som på ett eller annat sätt hade blivit offer för sexuella övergrepp 
att svara ”Me Too” om de också blivit utsatta. Användandet av frasen, 
som ursprungligen hade myntats av kvinnorättsaktivisten Tarana Burke 
på Myspace 2006, resulterade i en omfattande global social rörelse, 
vars mål var att visa hur utbrett det är med sexuella trakasserier och 
sexuellt våld. Problemets omfattning var väl belagt av forskare långt före 
#metoo (se t.ex. Lundgren 2001; Sojo m.fl. 2016; Stockdale m.fl. 2009). 
Även litteraturhistorien innehåller mängder av #metoo-vittnesmål, från 
antiken till idag (Witt-Brattström 2019). Det som var intressant med den 
aktuella #metoo-rörelsen var hur den lyckades organisera människor 
över hela världen, och lyfta upp frågan på den politiska dagordningen, 
på ett sätt som tidigare aktivism inte lyckats med.

I Sverige ledde #metoo-uppropet till omfattande reaktioner. Sexuella 
trakasserier, könsrelaterade maktstrukturer och våldtäktskultur diskute-
rades i medierna, på arbetsplatser, på politiska möten och i vardagsrum. 
Gatuprotester organiserades och kvinnor och icke-binära från olika 
branscher och intresseområden delade erfarenheter av sexuella övergrepp 
i sociala medier och utformade upprop som publicerades i landets 
ledande dagstidningar med namn som #tystnadtagning, #timeout, 
#medvilkenrätt, #underytan, #deadline, #imaktenskorridorer, #tyst-
iklassen; initiativ av skådespelare, idrottare, jurister, hedersförtryckta, 
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journalister, politiker respektive lärare (se en fullständig lista på upprop i 
slutet av boken). Uppropen undertecknades av en lång rad personer som 
antingen själva varit utsatta eller som sympatiserade med rörelsens mål. 

Genom uppropen fick #metoo i Sverige en särskild utveckling. När 
fler än hundra tusen kvinnor från olika branscher och områden slöt upp 
bakom över 75 #metoo-upprop ökade rörelsens synlighet och det bidrog 
till att medvetandegöra och påverka opinionen hos både allmänhet, 
beslutsfattare och lagstiftare. Den offentliga debatten i efterspelet av 
händelserna under 2017 fortsätter i stor utsträckning idag. Att rörelsen 
är långt ifrån överspelad internationellt visar sig i att nya upprop och 
#metoo-skandaler blossar upp med jämna mellanrum (se t.ex. El-Faizy 
2021; Local 2021; Savage 2020).

Även om #metoo-rörelsen främst beskrivs som en rörelse riktad mot 
sexuella trakasserier och våld mot kvinnor, kan den även sägas utgöra 
en radikal medvetandegörande feministisk rörelse mot olika sorters 
förtryck. Beröringspunkter finns med andra samtida rörelser som 
bekämpar diskriminering, som Black Lives Matter (Crawford m.fl. 2019). 
Rörelser som dessa har beskrivits som ett kollektivt minnesarbete som 
öppnar upp förträngda trauman och knyter ihop enskilda berättelser till 
en sammanlänkad väv. När denna väv av strukturellt förtryck synliggörs 
och ges offentligt erkännande öppnas en möjlighet till social förändring.

Bakom den enhetliga samling som manifesterade hur problemet med 
sexuella trakasserier är både systematiskt och utbrett, visar #metoo- 
rörelsen också på en heterogen verklighet, präglad av tydliga skillnader 
mellan olika områden. Forskning har visat på betydande skillnader 
i hur rörelsen framställdes och utvecklades i olika länder (Askanius 
och Møller Hartley 2019; De Benedictis, Orgad och Rottenberg 2019; 
Eilermann 2018; Erickson 2019; Fileborn, Loney-Howes och Hindes 
2019; Hasunuma och Shin 2019; Leifermann 2018; Nanditha 2021; 
Starkey, Koerber, Sternadori och Pitchford 2019). Men även inom ett 
land, som Sverige, visade uppropen att olika branscher präglas av högst 
skilda förutsättningar (Hansson, Sveningsson och Ganetz 2021). Dessa 
förutsättningar påverkar hur sexuella trakasserier tar sig uttryck i olika 
branscher, men ger också förklaringar till varför problemet förekommer, 
och pekar på strategier för att motverka det. Just därför menar vi att 
det finns mycket att lära sig genom denna rörelse. #metoo har skurit ett 
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tvärsnitt genom samhällskroppen och visat hur det ser ut under huden 
när sexism, sexuella trakasserier och våld används som härskartekniker 
för att upprätthålla informella hierarkier. När vi i denna antologi samlar 
forskning som belyser den svenska #metoo-rörelsen från en mängd olika 
perspektiv, är syftet att spegla rörelsens mångfacetterade karaktär och 
visa hur kön samverkar med andra diskriminerande ordningar. Boken 
innehåller studier av olika skeden i rörelsens utveckling och påverkan på 
olika branscher. Studierna samlar forskare från skilda ämnesdiscipliner, 
som data- och systemvetenskap, genusvetenskap, juridik, medie- och 
kommunikationsvetenskap, pedagogik och statsvetenskap. 

Boken består av tre delar som behandlar olika aspekter av rörelsen: 
hur den framställdes, hur den organiserades och vilka betydelser den 
fick för ett antal olika branscher.

Den första delen, Framställningar, rör bilden av #metoo och de 
problem som rörelsen adresserar, och hur olika uppfattningar speglades 
och utvecklades både i traditionella medier och i sociala medier, men 
även i andra sammanhang, som exempelvis rättegångar.

I det första kapitlet, ”Något annat än ’vem ska hängas ut nu?’ En 
innehållsanalys av svenska nyhetsmediers rapportering före och under 
uppropen”, ger Malin Sveningsson, Karin Hansson och Hillevi Ganetz 
en överblick av den svenska nyhetsrapporteringen om #metoo-rörelsen 
under den första intensiva perioden i slutet av 2017. Resultatet visar hur 
rapporteringen förändrades över tid och i samband med publiceringen 
av uppropen, från att huvudsakligen ha fokuserat på enskilda individer 
till att lägga större vikt vid det kollektiva. Tidigare forskning har visat 
hur mediers gestaltning av feministiska rörelser ofta har bidragit till 
att avlegitimera dem genom att förminska deras betydelse, framställa 
deltagarna som avvikande eller betona konflikter inom rörelsen. Här 
skiljer sig den svenska nyhetsrapporteringen av #metoo under 2017, då 
den bild som visades upp stärkte rörelsens legitimitet. Medierna betonade 
rörelsens genomslagskraft och stora uppslutning, och deltagarna och 
företrädarna förminskades eller misstänkliggjordes inte. Rörelsen 
beskrevs som präglad av enighet, och frågan om konflikter mellan olika 
grupperingar tonades ner. 

Trots att aktivisterna bakom uppropen i hög grad betonade vikten av 
att inte hänga ut enskilda individer och att lyfta strukturella problem, 
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så fokuserade en stor del av mediebevakningen på kända förövare. 
I kapitel 2, ”Kvinnligt ansvar och manligt offerskap. Representationer 
av kvinnor och män i den svenska mediebevakningen av #metoo” 
använder Lisa Lindqvist och Hillevi Ganetz kritisk diskursanalys för 
att analysera den svenska medietäckningen av tre fall av anklagelser 
om sexuell brottslighet mot kända män. Resultaten visar hur de ankla-
gande kvinnorna framställdes som vittnen och hjältinnor, vilket stärker 
uppfattningar om ett kvinnligt ansvar för att stoppa sexuella övergrepp 
för andra kvinnors skull, medan representationerna av de män som 
pekas ut som förövare byggde på avgränsningar mellan direkt olagligt 
och enbart ”misogynt” eller ”dåligt” beteende, vilket flyttade fokus från 
männens handlingar till frågan om hur skuldfrågan ska avgöras. Dessa 
framställningar pekar på närvaron av en hegemonisk juridisk diskurs, 
vilken begränsar diskussionen och främst presenterar individuella 
lösningar på det strukturella problemet med sexuella övergrepp. 

När det juridiska rummets fokus på enskilda individer ställs mot 
#metoo som en kollektiv rättviserörelse synliggörs komplexiteten i 
frågan om hur detta strukturella problem ska hanteras. I kapitel 3, 
”Straffsystemets janusansikte. Rättvisa i #metoo-relaterade domar 
om våldtäkt och förtal”, undersöker Ulrika Andersson och Linnea 
Wegerstad denna komplexitet genom att analysera två sammanhang 
där straffsystemet har aktualiserats i samband med #metoo. Det första 
är två polisanmälningar om våldtäkt med efterföljande rättegångar som 
direkt kan relateras till #metoo, i bemärkelsen att händelserna anmälts 
i anslutning till #metoo-uppropen. Det andra sammanhanget är de åtal 
och fällande domar för förtal som var en konsekvens av att kvinnor 
i samband med #metoo pekade ut påstådda förövare i sociala medier. 
Studierna synliggör dels att straffsystemet kan hjälpa den som utsatts 
för sexuellt våld och samtidigt agera repressivt mot den som berättar 
om sexuellt våld i andra sammanhang, dels att rättvisa kan ta sig många 
olika uttryck, både i den formella rätten och i informella sammanhang. 

I bokens andra del, Organisering, ligger fokus på hur uppropen 
utformades och organiserades i praktiken, och vad det innebar att hålla 
i denna omfattande aktivism.

I kapitel 4, ”Att legitimera en feministisk agenda. #metoo-uppropen i 
svenska nyhetsmedier” undersöker Karin Hansson, Malin Sveningsson 
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och Hillevi Ganetz de 28 första uppropens innehåll för att se hur dessa 
utformades för att ge rörelsen legitimitet. Utformningen av uppropen 
följde en klassisk mall och använde olika retoriska strategier för att få 
fram sitt budskap. Tidigare forskning har visat att medier som rapporterar 
om sexuella övergrepp ofta fokuserar på enskilda berättelser i stället för 
de underliggande problemen. Kapitlet visar hur organisationen och publi-
ceringen av uppropen etablerade ett nytt sammanhängande feministiskt 
förklarande ramverk som placerade problemet på en strukturell nivå, 
genom att rama in det som en arbetsmiljöfråga och genom att utforma 
rörelsens krav som allmänna och helt rimliga mänskliga rättigheter.

Organiseringen av uppropen skedde framför allt i digitala rum som 
kunde samla tusentals deltagare i intima semi-offentligheter där trau-
matiska upplevelser diskuterades kollektivt och uppropen formulerades. 
I kapitel 5, ”Att skapa trygga rum. Risk, tillit och feministisk kultur i 
organiseringen av #metoo”, visar Karin Hansson, Malin Sveningsson 
och Hillevi Ganetz den centrala roll som trygghetsfrågan spelade 
i organiseringen av uppropen. ”Trygghet” ska här förstås i en bred 
betydelse. Flera olika strategier användes för att skapa tillit och främja 
deltagarnas säkerhet. Även om individens känsla av trygghet var en 
central förutsättning för uppropens organisering fanns en motsägelse 
mellan behovet av olika typer av trygghet, som till exempel mellan 
tryggheten i att vara anonym och tryggheten i att känna en gemenskap. 
Inledningsvis betonades främst gemenskap och relationer och det 
läkande i att dela erfarenheter och stödja varandra. När uppropen 
växte i storlek och information ibland började läcka ut förflyttades 
säkerhetsstrategiernas fokus från utbyte och gemenskap till att reglera 
och minska kommunikationen i grupperna på sociala medier. Några 
av uppropens organisatörer upplevde deltagande i sociala medier som 
alltför riskabelt. I stället valde de kommunikationssätt som innebar 
en hög grad av distans mellan deltagarna för att minska risken för att 
känsliga personuppgifter spreds.

Kunskapsöverföringen mellan olika grupper var en annan central del 
av organiseringen av uppropen. I kapitel 6, ”#metoo som transnordisk 
rörelse. Feministisk kunskapsproduktion”, beskriver Nina Nyman, 
som var en av dem som organiserade #dammenbrister, betydelsen av 
denna kunskapsöverföring. Då #dammenbrister var ett upprop för den 
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finlandssvenska språkminoriteten i Finland låg influenserna från den 
svenska aktivismen nära till hands. Mellannordiska influenser har redan 
tidigare varit en viktig del av feminismens utveckling i Norden och 
#metoo kopplades därför till redan etablerade strukturer av feministisk 
kunskapsproduktion och kommunikation. Studien bygger på en auto-
etnografisk metod samt dokumentationen från den chatt där alla beslut 
och överväganden mellan administratörer för #dammenbrister togs. Då 
detta var uppropets enda kommunikationsmedel ger undersökningen 
en unik insyn i hur organiseringen gick till, samt visar hur erfarenheter 
från svenska upprop användes då beslut fattades. 

I bokens tredje del, Betydelser, har vi samlat fallstudier från enskilda 
branscher som beskriver hur #metoo-rörelsen tog form inom olika 
områden och ibland ledde till förändring för olika aktörer.

Trots att uppropen enades i användandet av feministiska förkla-
ringsmodeller, skilde de sig åt i flera avseenden. De olika uppropens 
narrativ kunde lyfta fram vissa lösningar framför andra, vilket har lett 
till konsekvenser för skeendena efter #metoo. Därför finns det anledning 
att granska dessa texter kritiskt. I kapitlet ”Genus, musikbransch och 
feministisk politik i #närmusikentystnar” analyserar Ann Werner 
musikbranschens upprop samt 64 av de vittnesmål som är tillgängliga 
i DN och på Svenskt Visarkiv. Fokus ligger på hur subjekten konstru-
eras i berättelserna, vilken bild av musikbranschen som arbetsplats 
som framträder och vilka åtgärder som föreslås. Resultatet visar hur 
berättelserna både konstruerar en ung, naiv överlevarfemininitet och 
en stark och aktiv feministisk femininitet hos de som undertecknar 
uppropet. Samtidigt etableras en heterosexuell norm som döljer andra 
möjliga dimensioner genom att berättelserna ensidigt beskriver sexuella 
trakasserier och sexuellt våld som könsbaserat och heterosexuellt. 
Uppropet pekar ut flera åtgärder för att lösa problemet. Huvuddelen 
av dessa är dock svåra att genomföra på grund av musikbranschens 
ekonomiska strukturer med få fasta anställningar.

Undersökningen av andra branscher visar hur osäkra ekonomiska 
villkor spelar roll. I kapitel 8, ”#deadline och sexuella trakasserier bland 
svenska journalister. Förklaringar, konsekvenser och strategier”, beskriver 
Malin Sveningsson, Hillevi Ganetz och Karin Hansson #metoo-aktivism 
inom den svenska journalistkåren. Trots att medier spelade en viktig 
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roll i #metoo-rörelsen har forskningen om #metoo och journalistik mest 
fokuserat på journalister i deras roll som nyhetsleverantörer, medan 
mindre är känt om deras engagemang i rörelsen. Genom kvalitativa 
analyser av texter och intervjuer undersöker författarna hur deltagare i 
den svenska journalistbranschens #metoo-upprop #deadline reflekterar 
över och förstår sexuella trakasserier inom sin bransch, samt hur de 
ser på uppropets roll och det fortsatta arbetet för jämställdhet. Studien 
visar att sexuella trakasserier betraktas som ett strukturellt och kultu-
rellt problem, knutet till interaktioner, nätverk, status och makt inom 
organisationer. Osäkra anställningar ses som en särskild riskfaktor, som 
blir extra märkbar när den kombineras med andra underordningar. 
Samtidigt hindrar professionskulturen, ideal och självbild, liksom 
journalisternas dubbla roll, journalister från att identifiera sig som 
offer. Ett begrepp som ofta används för att förklara varför anställda inte 
berättar om, och protesterar mot, oegentligheter, är ”tystnadskultur”. 
Journalistikbranschens särskilda villkor verkar ytterligare förstärka 
sådana tystnadskulturer. 

#metoo-rörelsen bidrog i flera branscher till en välbehövlig översyn 
av professionens värdegrund och hur denna omsattes i praktisk hand-
ling. I kapitel 9, ”Gränslösa relationer och tystnadskulturer. En studie 
av Svenska kyrkans #metoo-upprop #vardeljus”, undersöker Gunilla 
Carstensen #metoo-rörelsens betydelse för Svenska kyrkans organi-
satoriska arbete med jämställdhet och likabehandling. Det empiriska 
materialet består av policydokument och interna utbildningar, samt 
intervjuer och fokusgrupper med nyckelpersoner som arbetar med 
och är engagerade i dessa frågor i Svenska kyrkan. Resultatet visar på 
en institutionaliserad gränslöshet i form av en ”kramkultur” och en 
diskurs om förlåtande, som gör att gränslösa beteenden kan passera. I 
denna gränsöverskridande kramkultur osynliggörs sexuella kränkningar 
och övergrepp. Kulturen öppnar gränser för maktutövning: när fysisk 
beröring i form av kramar väl accepteras, så kan gränser för andra 
överträdelser förskjutas. Överskridandet av gränser och avsaknaden 
av distans mellan individer gör att det blir svårare att se kränkningar 
när de förekommer.

Uppropen visar också att det främst är unga personer som utsätts 
för sexuella trakasserier och våld, och att inte heller universiteten  
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är en plats fredad från diskriminering. Tvärtom är det ofta här som 
informella maktstrukturer etableras. I kapitel 10, ”Från hashtag till 
handling. Skogsutbildningens #metoo-rörelse i spåren av #slutavverkat” 
beskriver Ann Grubbström och Stina Powell hur skogsnäringens upprop 
#slutavverkat inspirerade kvinnliga studenter att med stöd av lärare och 
ledning skriva ett öppet brev, där de vittnar om diskriminering och 
sexuella trakasserier inom sin utbildning. Viktiga förklaringar till att 
problemen kvarstått under så lång tid, trots en mängd insatser, var även 
här en tystnadskultur som medfört att sexistiska beteenden inte väckt 
några eller otillräckliga reaktioner. Hierarkier inom studentgruppen, 
där starka traditioner och normer förts vidare från äldre till yngre 
studenter, var också en del av förklaringen. Exempelvis har sexistiska 
skämt i alltför hög grad accepterats i miljöer som sociala medier och 
vid studentkåren, där få har vågat reagera av rädsla för att själva råka 
illa ut. Här skapade #slutavverkat och det öppna brevet diskussioner 
och en ökad medvetenhet och möjliggjorde nya initiativ. 

Forskningen om #metoo-rörelsen visar att sexism återfinns inom 
alla områden, men även att branschers olika förutsättningar har bety-
delse för förtryckets form och uttryck. Rörelsen har också visat att 
den feministiska beredskapen skiljer sig mellan olika områden. I det 
sista kapitlet, ”Feministiska infrastrukturer. #sistaspikenikistan och 
#skiljagnarnafrånvetet”, beskriver Karin Hansson, Hillevi Ganetz och 
Malin Sveningsson samspelet mellan feministisk infrastruktur och 
#metoo-aktivism i svensk byggindustri och de gröna näringarna. Då 
dessa branscher är i omvandling kännetecknas de av en dissonans mellan 
formella och informella praktiker. Formella incitament som uppmuntrar 
kvinnor och övriga ”andra” att arbeta i miljöer som tidigare dominerats 
av vita män, kolliderar här med informella maktstrukturer där en ”giftig 
maskulinitet” upprätthålls genom sexism och sexuella trakasserier. 
Genom analyser av medietexter och intervjuer med nyckelpersoner 
från de två sektorerna visar kapitlet hur #metoo-aktivism är inbäddad 
i en stödjande social, kulturell och teknisk infrastruktur. I båda bran-
scherna fanns en sådan feministisk infrastruktur på plats före #metoo, 
bestående av en medvetenhet om problemet med sexuella trakasserier 
och övergrepp, kunskap om feministiska förklaringsmodeller, etablerade 
feministiska nätverk på nätet och en stödjande feministisk kultur. 
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Tillsammans med en utbredd digital och feministisk mediekunnighet 
blev denna infrastruktur avgörande för rörelsens organisation. 

I det avslutande kapitlet, ”#metoo – ett självförsvar”, presenterar 
Maud Eduards tre sammanvävda argument för vad #metoo är: mod, 
politik och feminism. Hon hävdar att #metoo-rörelsen uppvisar mod 
genom att bryta mot normer och lagar om vad som får sägas och inte 
i en sexistisk kultur. För det andra visar hon hur #metoo är politik, 
det vill säga ett strukturellt och kollektivt ansvar, inte något som ska 
härbärgeras av enskilda kvinnor. Slutligen argumenterar hon för att 
#metoo som kollektiv handling är ett feministiskt ställningstagande 
i sig, mot ett sexualiserat förtryck som tillåts pågå – trots löften om 
motsatsen. #metoo kan alltså ses som en kvinnornas revolt mot ett 
rättssystem som inte fungerar, mot partipolitikens förminskning av 
problemet och mot en alltför konsensusorienterad jämställdhetspolitik.

Sammanfattningsvis visar denna antologi på mångfalden i de sam-
manhang som #metoo landade i. När man annars diskuterar sexuella 
trakasserier i allmänhet riskerar resonemanget att bli alltför ytligt. 
För att förstå de specifika omständigheter som ligger bakom sexuella 
trakasserier menar vi att man behöver studera olika sammanhang 
separat och fokusera på vad som är specifikt för det enskilda samman-
hanget. Det handlar här om att studera de särskilda förutsättningar 
och riskfaktorer som gör sexuella trakasserier möjliga, och som pekar 
på genomförbara strategier för att förebygga och åtgärda dem. Med 
denna bok vill vi bidra till att kontextualisera de förtryckshandlingar 
som sexism, sexuella trakasserier och sexuellt våld utgör. Resultaten 
visar på hur olika diskriminerande grunder, som till exempel kön, ålder 
och anställningsform, samverkar. Bokens genomgång av perspektiv på 
den svenska #metoo-rörelsen erbjuder kunskap om hur faktorer och 
mekanismer samspelar, både vad gäller synen på problemets uppkomst 
och vilka strategier som skulle kunna motverka förtryck och möjliggöra 
förändring.

Tack vare mångfalden i materialet kan vi peka ut några gemensamma 
nämnare som präglar de fallstudier som beskrivs i denna antologi. 
En första gemensam nämnare handlar om de riskfaktorer som gör 
att diskriminerande informella förtryckshandlingar kan uppstå och 
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upprätthållas. Dessa riskfaktorer kan delas in i juridiska, kulturella 
och strukturella riskfaktorer. 

Juridiska riskfaktorer handlar om svårigheter att komma åt förtrycks-
handlingar genom otydliga lagar och regler eller att lagarna och reglerna 
inte efterlevs. Kulturella riskfaktorer handlar om hur förtryckshandlingar 
tystas eller normaliseras i olika kontexter. Exempel på detta kan vara 
gränslösa beteenden som genikultur och kramkultur, maskulinitets-
görande i form av machokultur eller en förlåtelsekultur som lägger 
skulden på offret. Den vanligaste riskfaktorn är vad som brukar kallas 
tystnadskulturen, som effektivt lägger locket på försök att påtala problem.

Strukturella riskfaktorer kan till exempel handla om ekonomi. Aktö-
rerna kan leva under prekära omständigheter och ha svårt att hitta 
arbete eller en trygg anställning. Det kan också handla om bristen på 
valmöjligheter, att det finns få arbetsgivare att välja på eller få utbildningar 
att gå. Om det finns få alternativ för individer som hamnat i en konflikt 
och vill byta arbetsgivare eller utbildning koncentreras makten, och 
risken ökar för de som vågar säga ifrån.

En andra gemensam nämnare handlar om hur riskfaktorer kan 
begränsas. Identifierandet av riskfaktorer kan leda till förändring genom 
stärkandet av goda juridiska, kulturella och strukturella praktiker som 
minskar orsaken till förtryckshandlingar. De juridiska riskfaktorerna 
kan minskas genom översyn av regler och handlingsplaner och genom 
att man ser till att de lagar och riktlinjer som redan finns efterlevs. Här 
pekar #metoo dock ut svårigheterna i att lösa strukturella problem 
inom ett juridiskt system som har fokus på individuella rättigheter och 
skyldigheter. När det gäller kulturella riskfaktorer har det genomförts 
försök att ändra på skadliga kulturer genom olika medvetandehöjande 
aktiviteter och utbildning av individer i arbetsledande funktioner. De 
strukturella riskfaktorerna verkar svårast att eliminera, eftersom de 
skulle kräva en ny fördelningspolitik och en omfördelning av makt, 
exempelvis genom att det skapas en tryggare arbetsmarknad och mindre 
skillnader mellan olika positioner i det socioekonomiska rummet. Det 
visar hur viktigt det är att tydliggöra hur förtryckshandlingar samverkar 
med exploatering i olika former.

Vi hoppas att denna antologi ska bidra till ökad kunskap om risk-
faktorer för förtryckshandlingar inom olika områden samt möjliga 
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strategier för att minska dessa. Genom att studera en rad olika exempel 
på hur #metoo-aktivismen i Sverige utvecklades vill vi ge en mer mång-
dimensionell framställning av denna rörelse.

Vi vill tacka alla författare och anonyma granskare för deras bidrag 
till denna antologi, samt Vetenskapsrådet som finansierat projektet och 
utgivningen av boken (nr 2018-01824). Speciellt vill vi tacka organisa-
törerna och deltagarna i #metoo-uppropen för deras tid, engagemang 
och värdefulla insikter. Med denna antologi vill vi ge något tillbaka till 
rörelsen genom att göra våra resultat tillgängliga för en svenskspråkig 
läsekrets.

Referenser
Askanius, Tina och Jannie Møller Hartley (2019). Framing Gender Justice. Nordicom 

Review, vol. 4 , nr 2, s. 19–36. https://doi.org/10.2478/nor-2019-0022
Crawford, Bridget, Linda Greene, Lolita Inniss, Mehrsa Baradaran, Noa Ben-Asher; 

I. Capers m.fl. (2019). Talking About Black Lives Matter and #MeToo. Elisabeth 
Haub School of Law Faculty Publications. https://digitalcommons.pace.edu/
lawfaculty/1154

De Benedictis, Sara, Shani Orgad och Catherine Rottenberg (2019). #MeToo, 
popular feminism and the news: A content analysis of UK newspaper coverage. 
European Journal of Cultural Studies, vol. 22, nr 5–6, s. 718–738. https://doi.
org/10.1177/1367549419856831

Eilermann, Wiebke (2018). Constructing # MeToo: A Critical Discourse Analysis of 
the German News Media’s Discursive Construction of the #MeToo Movement. 
Malmö University.

El-Faizy, Monique (2021, februari). After a sluggish start, #MeToo movements pick 
up steam in France. France25. https://www.france24.com/en/france/20210217-
after-a-sluggish-start-metoo-movements-pick-up-steam-france

Erickson, Kira (2019). Framing Feminism: How U.S. and French Media Frame 
#MeToo and #BalanceTonPorc from a Feminist Perspective.

Fileborn, Bianca, Rachel Loney-Howes och Sophie Hindes (2019). #MeToo has 
changed the media landscape, but in Australia there is still much to be done. 
The Conversation.

Hansson, Karin, Malin Sveningsson och Hillevi Ganetz (2021). Organizing safe 
spaces: #MeToo activism in Sweden. Computer Supported Cooperative Work 
(CSCW), vol. 30, nr 5–6, s. 651–682. https://link.springer.com/10.1007/s10606-
021-09410-7

Hasunuma, Linda och Ki-young Shin (2019). #MeToo in Japan and South Korea: 
#WeToo, #WithYou. Journal of Women, Politics & Policy, vol. 40, nr 1, s. 97–111. 
https://doi.org/10.1080/1554477X.2019.1563416

Leifermann, Renée (2018). The Framing of Sexual Harassment in German Online 
Newspapers: A Critical Discourse Analysis of the Online News Coverage of the 



maktordningar och motstånd

18

Two Biggest German Newspapers on Sexual Harassment in the Light of #MeToo 
in Late 2017. Malmö universitet, Kultur och samhälle. http://muep.mau.se/
handle/2043/26497

The Local (2021, 20 juli). ’When I said no’: Danish women in campaign against sexual 
assault victim blaming. The Local. https://www.thelocal.dk/20210720/when-i-
said-no-danish-women-in-campaign-against-sexual-assault-victim-blaming/

Lundgren, Eva (2001). Slagen dam: Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige: 
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kapitel 1

”Något annat än ’vem 
ska hängas ut nu?’”

En innehållsanalys av svenska tidningars 
rapportering före och under uppropen

Malin Sveningsson, Karin Hansson & Hillevi Ganetz

#metoo-rörelsen var ett globalt fenomen, men vi kan ändå se att dess 
uttryck och genomslagskraft varierade mellan olika länder (Askanius 
och Hartley 2019; Hasunuma och Shin 2019; Skare Orgeret 2019; Starkey, 
Koerber, Sternadori och Pitchford 2019). I Sverige fick rörelsen mycket 
stor uppmärksamhet i medierna. En sökning på Mediearkivet Retriever1 
visar att svenska nyhetsmedier publicerade över 77 000 artiklar om 
#metoo under 2017 och 2018, och undersökningar som jämfört olika 
länders rapportering fann att svenska medier skrev mer om #metoo än 
exempelvis danska (Askanius och Hartley 2019). Liksom i andra länder 
riktades en del av de svenska mediernas uppmärksamhet mot kändisar 
och profiler från kultur- och underhållningsindustrin som vittnade 
om eller anklagades för sexuella övergrepp. Vad som var speciellt för 
Sverige var dock att en stor del av medierapporteringen handlade om 
kollektiva initiativ genomförda av vanliga privatpersoner. Den svenska 
#metoo-rörelsen bestod till stor del av gräsrotsrörelser, där kvinnor från 
ett stort antal branscher och intresseområden samlades i grupper för 
att dra uppmärksamhet till förekomsten av sexuella trakasserier i sina 
respektive sammanhang. Utöver att organisera demonstrationer och 
debatter samlade grupperna också in vittnesmål och namnunderskrifter 
samt utarbetade uppropstexter. Sammanlagt skrevs 78 upprop, varav 62 
publicerades i olika branschtidningar och nyhetsmedier, framför allt 
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i Dagens Nyheter (20 upprop), Svenska Dagbladet och SVT (7 upprop 
vardera) (Hansson 2020). 

Uppslutningen kring uppropen tyder på att rörelsen väckte ett stort 
engagemang i Sverige. Detta har förmodligen flera förklaringar. Till 
att börja med har Sverige en lång tradition av politiskt engagemang för 
ökad jämställdhet. Detta är betydelsefullt, då tidigare forskning har 
visat att även för digitala rörelser med aktivistisk agenda är användandet 
av sociala medier inte tillräckligt för att rörelsen ska spridas; en viktig 
förutsättning för framgångsrik feministisk nätaktivism är att det finns 
en tillåtande feministisk diskurs generellt (Moitra m.fl. 2020; Irshad 
m.fl. 2021). Den feministiska infrastruktur som redan fanns på plats 
hade alltså betydelse för kampanjens genomslag (se kapitel 11 i denna 
bok). För det andra finns det i Sverige en stark facklig rörelse, vilket 
får betydelse då en stor del av det svenska #metoo-engagemanget 
ägde rum inom ramen för olika yrkesgrupper. För det tredje har det 
i Sverige tidigare lanserats liknande kampanjer, som #prataomdet, 
som kan ha banat väg för #metoo (Pollack 2019). En fjärde faktor som 
pekats ut som betydelsefull var det faktum att rörelsen fick så stort 
utrymme i medierna. Trots att #metoo-rörelsen var en viral kampanj 
som spreds via personliga nätverk i sociala medier har ”gammalme-
diernas” rapportering pekats ut som avgörande för #metoo-rörelsens 
synlighet, så att den kunde nå en bredare publik (De Benedictis, Orgad 
och Rottenberg 2019). 

Tidigare forskning har visat att mediers framställning av feministiska 
rörelser historiskt har bidragit till att avlegitimera dem. Genom att tilldela 
dem begränsad uppmärksamhet i medierna har man bidragit till att 
marginalisera feminismen och få den att framstå som oviktig (Lind och 
Salo 2002; Rhode 1995). Att de svenska medierna rapporterade mycket 
om #metoo var därför betydelsefullt, eftersom det uppmärksammade 
ämnet och fastställde det som viktigt. Men något som kanske är ännu 
viktigare är hur man rapporterade: vilka ämnen man diskuterade i 
samband med rörelsen och hur man framställde den. Även om vad 
som skrivs och sägs i medierna inte i sig skapar eller orsakar opinion 
är det en del i den process genom vilken individer skapar mening 
(Gamson och Modigliani 1989). Med andra ord: även om den omfattande 
medierapporteringen inte i sig skapade engagemanget kring #metoo så 
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utgör den en fond som är viktig att känna till för att förstå utvecklingen 
av den svenska #metoo-rörelsen. 

Flera tidigare studier har analyserat mediernas rapportering om 
#metoo-rörelsen. Vissa är mer övergripande och fokuserar på mediernas 
inställning till och förklaring av rörelsen (Askanius och Hartley 2019), 
eller gör nedslag i några av de händelser som svenska medier rapporterade 
mest om (Pollack 2019). Andra studier har ett mer avgränsat fokus. Flera 
studier undersöker exempelvis hur frågan om sexuella trakasserier 
beskrevs och förklarades i medierna, vilka lösningar och åtgärder som 
förordades eller vem som utpekades som ansvarig (Bloomfield 2019; 
De Benedictis m.fl. 2019; Hansson, Sveningsson, Ganetz och Sandgren 
2020). Andra studier analyserar hur offer och förövare framställdes 
(Lindqvist och Ganetz 2020; Starkey, Koerber, Sternadori och Pitchford 
2019), vems erfarenheter som speglades (De Benedictis m.fl. 2019) och 
i vilken utsträckning mediebevakningen stödde rörelsen (Askanius 
och Hartley 2019; De Benedictis m.fl. 2019). Några studier jämför även 
medierapporteringen i olika länder (se t.ex. Starkey m.fl. 2019; Hasunuma 
och Shin 2019; Askanius och Hartley 2019). 

Vad det däremot finns mindre av är analyser som knyter medierap-
porteringen till den breda gräsrotsaktivism som växte fram i Sverige. 
Här är det särskilt intressant att jämföra den rapportering som gjordes 
före och under tiden för uppropen. I detta kapitel ska vi undersöka hur 
svensk press framställde #metoo-rörelsen dels under dess inledande fas 
och dels under tiden som de svenska branschuppropen organiserades och 
publicerades. Vad skrev man om #metoo, och förändrades det mellan 
de båda faserna? Hur stort genomslag fick uppropen i medierna, och 
vad skrev man om dem? Hur framställdes rörelsen överlag?

Mediers framställning av feministiska rörelser
Medier spelar en viktig roll i formandet av våra världsbilder. En teori 
som intresserar sig för mediernas effekter är agenda setting, eller dagord-
ningsteorin som den kallas på svenska (McCombs och Shaw 1972). Enligt 
teorin styr mediernas rapportering vilka frågor som nyhetskonsumenter 
ser som viktiga. Sedd i detta ljus är mediernas rapportering om händelser 
avgörande för sociala rörelsers utveckling. Genom att rörelsens frågor, 
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påståenden och anhängare uppmärksammas sätts rörelsen på agendan, 
för allmänheten såväl som för myndigheter och politiker. Därmed kan 
man säga att medierapporteringen utgör ett viktigt steg mot förändring 
(Andrews och Caren 2010).

Medan dagordningsteorin fokuserar på vad medierna rapporterar 
om, till exempel en specifik fråga, handlar framing-, eller gestaltnings-
teorin, som den ibland kallas, om hur dessa frågor framställs, eller 
ramas in. Mediernas frames, eller tolkningsramar, erbjuder tolkningar 
och styr publikens uppmärksamhet i en specifik riktning, och har 
beskrivits som centrala organiserande idéer som gör det möjligt för 
publiken att förstå och bilda sig en uppfattning om olika händelser 
och fenomen (Gamson och Modigliani 1989). Att rama in en händelse 
är enligt Entman (1993, s. 52) att välja vissa aspekter av en uppfattad 
verklighet och göra dem mer framträdande i texten, på ett sådant sätt 
att de främjar en viss problemdefinition, kausal tolkning, moralisk 
värdering och/eller rekommendation för hur det beskrivna fenomenet 
ska behandlas. Genom att vissa aspekter av ett ämne betonas framför 
andra styrs publikens förståelse av den händelse eller det problem som 
beskrivs, och i förlängningen hur den värderar frågan och väljer att 
agera (de Vreese 2005; Entman 1993). 

De tolkningsramar som medierna erbjuder till händelser och frågor 
kan bidra till att forma den allmänna opinionen, och detta gör dem 
relevanta för sociala rörelser. Genom att medietexter lyfter fram vissa 
aspekter framför andra styr de publikens förståelse av den sociala 
rörelsen och dess syften och kan bidra till att legitimera eller avlegitimera 
rörelsen (Nicolini och Hansen 2018). Mediernas inramning av sociala 
rörelser kan därmed i hög grad påverka deras chanser att nå ut och leda 
till social förändring.

Som tidigare nämnts har mediernas framställning av feministiska 
rörelser ofta bidragit till att avlegitimera dem (Bronstein 2005). Detta 
har gjorts på flera sätt. Feministiska rörelser har till exempel fått relativt 
lite uppmärksamhet i medierna, vilket har bidragit till att marginalisera 
dem och få dem att framstå som oviktiga (Lind och Salo 2002; Rhode 
1995). Feminism och feminister har även framställts på sätt som forskare 
menar minskat deras legitimitet i allmänhetens ögon. När feministiska 
rörelser väl har förekommit i medierna har journalister ofta inte tagit 
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dem på allvar, exempelvis genom att använda citattecken runt ord 
som ”befrielse” (Ashley och Olson 1998) eller genom att framställa 
deltagarna som oseriösa (Wendt och Eduards 2010). Man har också 
framställt feministiska rörelser som ineffektiva eller i avsaknad av stöd 
(Mendes 2011), bland annat genom att underskatta antalet deltagare 
vid evenemang som demonstrationer (Ashley och Olson 1998; Rhode 
1995). Relaterat till detta är även negativa skildringar av rörelserna 
som präglade av konflikter mellan feminister och ”vanliga kvinnor”, 
eller mellan olika undergrupperingar inom den feministiska rörelsen 
(Bronstein 2005; Wendt och Eduards 2010). Som Wendt och Eduards 
visar passar mediernas upprepade rapporter om konflikter och kaos väl 
ihop med den etablerade idén om grälande kvinnor: ”kvinnor som tjafsar, 
kvinnor som är röriga och inte kan samarbeta” (Wendt och Eduards 
2010, s. 34). Enligt Wendt och Eduards tjänar detta återberättande om 
stridigheter inom rörelsen till att flytta fokus från konflikten mellan 
män och kvinnor till konflikter mellan kvinnor.

När det gäller framställningen av de individer som deltar i eller 
företräder feministiska rörelser har tidigare forskning funnit ett antal 
återkommande drag i medierapporteringen. I en lingvistisk analys 
om tv- och radionyheters framställning av feminism identifierade 
Lind och Salo (2002) fem övergripande tolkningsramar. Den första, 
demonisering, beskriver feminister som fientliga, aggressiva och anti-
demokratiska och som lesbiska, manshatande bh-brännare (se även 
Mendes 2011; van Zoonen 1992; Wendt och Eduards 2010). Inom denna 
tolkningsram kontrasteras feminister ofta mot ”vanliga kvinnor” och 
framställs som extrema eller avvikande (Ashley och Olson 1998; Rhode 
1995; van Zoonen 1992). Den andra tolkningsramen, personalisering/
trivialisering, riktar mer fokus mot enskilda feministers personlighet, 
utseende och stil än mot sakfrågorna de engagerar sig i. Feminister har 
exempelvis ofta beskrivits som fula och oattraktiva, med håriga ben 
och en förkärlek för lågklackade skor och manhaftiga kläder (se t.ex. 
Ashley och Olson 1998; Bronstein 2005; Rhode 1995; Terkildsen och 
Schnell 1997; Wendt och Eduards 2010). Den tredje tolkningsramen, 
målsättningar, fokuserar på vad rörelserna vill åstadkomma, som 
jämställdhet, jämlikhet och olika typer av rättigheter (se t.ex. Terkildsen 
och Schnell 1997; van Zoonen 1992). I den offergörande tolkningsramen 
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(se t.ex. Ashley och Olson 1998) framställs individer som svaga och 
utsatta, medan tolkningsramen agens ramar in rörelserna och deras 
deltagare som starka och handlingskraftiga. 

Lind och Salo (2002) kom i sin analys fram till att jämfört med 
kvinnor generellt utmålades feminister oftare som starka och handlings-
kraftiga, och de framställdes mer sällan som offer. De personaliserades 
och trivialiserades också mindre ofta än andra kvinnor. Ändå var det 
tydligt att frågor om utseende och civilstånd fortfarande var viktiga 
för mediernas framställning – ofta viktigare än sakfrågorna. Särskilt 
framträdande i materialet var den demoniserande tolkningsramen, där 
feminister framställdes som udda och avvikande. Genom att analysera 
i vilka sammanhang feminism och feminister diskuterades kunde Lind 
och Salo även se att det förmedlades en bild av feminism som irrelevant 
eller svårapplicerbart i vanliga människors dagliga liv. Detta, menar Lind 
och Salo, kan bidra till att stöta bort människor som annars kunde ha 
varit intresserade av att engagera sig i feministiska rörelser.

Feministiska rörelser har förändrats sedan 1990-talet, då mycket av 
den forskning som återges ovan utfördes. För att undersöka om även 
rapporteringen förändrats gjorde Bronstein (2005) en uppföljande 
studie. Hon tänkte att tredje vågens feminister, med sin annorlunda 
framtoning jämfört med sina föregångare från andra vågen, kanske 
framställdes på ett annat sätt. Bronstein fann att tredjevågare fram-
ställdes som mindre fientliga och mindre avvikande än andravågare. 
Den nya feminismen utmålades också som mindre ställningstagande 
i sitt politiska engagemang än sin föregångare, vilket framställdes 
som positivt (Bronstein 2005, s. 794). För båda generationerna ägnade 
medierna dock mer fokus åt aktivisternas utseende än åt rörelsernas 
sakfrågor: tredjevågarna fick beröm för sitt anammande av mode och 
makeup, medan andravågarna visades upp som avskräckande exempel 
på den arketypiska ”fula feministen”. 

En viktig iakttagelse som Bronstein gjorde var att där rapporteringen 
om andra vågens feminister ofta fokuserat på konflikten med män (därav 
bilden av dem som manshatare) fokuserade rapporteringen om tredje 
vågens feminister mer på konflikten med deras feministiska föregångare. 
Det framstod då som att den nya generationens feminister egentligen 
inte har något emot patriarkala system och könsmaktsordning, utan 
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att den verkliga fienden är den förra generationens feminister som inte 
unnar andra kvinnor att ha färgglada kläder och läppstift. På det viset, 
menar Bronstein, skapas bilden av en rörelse som mer oenig än den 
egentligen är. Bronstein konstaterar att även om de nya feministiska 
rörelserna beskrivs i mer positiva ordalag än sina föregångare, så görs 
det på ett sätt som även det avväpnar och avlegitimerar rörelsen. 

Som Bronsteins studie visar verkar det som att mediernas fram-
ställning av feministiska rörelser fortfarande bidrar till att avlegitimera 
feminister och feministiska rörelser. Med tanke på hur mycket de svenska 
medierna rapporterade om #metoo under hösten 2017 finner vi det 
intressant att undersöka om denna avlegitimisering återfinns även 
i detta sammanhang, eller om den svenska #metoo-rörelsens lokala 
gräsrotsaktivism framställdes annorlunda. 

En innehållsanalys av sex 
tidningars rapportering

Syftet med denna studie är att undersöka hur den svenska rapporteringen 
om #metoo-rörelsen såg ut, dels under dess inledande fas och dels under 
tiden för de svenska branschuppropen. Den första fasen definieras här 
som tiden mellan de första rapporterna om Weinstein-affären och det 
första publicerade svenska branschuppropet, det vill säga mellan den 17 
oktober och den 9 november 2017. Det vi kallar den andra fasen utgörs 
av perioden mellan den 10 november och 31 december samma år, som 
var den period då den största delen av de offentliggjorda uppropen 
publicerades (48 av 62 upprop). Det var också den period som var mest 
intensiv med avseende på antalet publicerade medietexter om #metoo.

En sökning på Mediearkivet på ”#metoo” resulterade i ett mycket stort 
antal texter för den utvalda perioden, varpå ett urval behövde göras. Som 
ett led i att undvika dubbletter och överlappande artiklar valde vi att 
avgränsa materialet till tryckta nyhetsmedier, snarare än online-nyheter. 
De senare förekommer ofta i flera versioner, som uppdateras och får 
nya rubriker, och delar av texterna återanvänds i nya artiklar. Detta 
gör det svårt att avgöra om en viss artikel ska ses som en ny, unik text. 
Vi bedömer att de valda tidningarnas rapportering om #metoo ändå 
kommer att erbjuda en representativ bild, då forskning har visat att det 
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inte finns någon signifikant skillnad i innehåll mellan stora tidningars 
rapportering om händelser online jämfört med i tryck (Ghersetti 2014). 

Urvalet avgränsades vidare till de sex största svenska dagstidningarna, 
vars räckvidd vid insamlingstillfället varierade mellan 172 000 och 
583 000 läsare per dag:

Tabell 1.1. Analyserade tidningar fas 1 och 2: antal artiklar

Fas 1: 
17 oktober–9 november 2017

Fas 2: 
10 november–31 december 2017

Tidning antal artiklar (N) andel (%) antal artiklar (N) andel (%)

Aftonbladet 23 8 83 11

Dagens Nyheter 67 25 226 29

Expressen 95 35 185 24

Göteborgs-Posten 24 9 81 10

Svenska Dagbladet 40 15 127 16

Sydsvenskan 23 8 79 10

Summa 272 100 781 100

De utvalda tidningarna har en viss bredd: materialet inkluderar både 
morgon- och kvällstidningar och representerar publikationer med olika 
politisk orientering. Göteborgs-Posten och Sydsvenskan har en regional 
vinkel, medan övriga fyra tidningar kan karaktäriseras som rikspress. 

En sökning på ordet ”#metoo” gjordes i Mediearkivet Retriever för 
de sex tidningarna under den valda perioden. Sökningen resulterade 
i 439 träffar för fas 1 och 3 192 för fas 2. Artiklar med mindre än 100 
ord sorterades bort för att utesluta notiser och så kallade puffar från 
förstasidan. En manuell sortering gjordes där dubbletter och artiklar 
som inte handlade om #metoo sorterades bort, liksom insändare och 
debattartiklar, så att endast redaktionellt innehåll med relevans för 
rörelsen återstod. Inom detta spann återfinns både nyhetstexter och 
opinionstexter, som ledare och krönikor. Det slutliga urvalet utgjordes 
av 272 artiklar från fas 1 och 781 från fas 2, det vill säga sammanlagt 
1 053 artiklar.
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Metoden som har använts kan beskrivas som en kvalitativ innehålls-
analys med kvantitativa inslag. I ett första skede gjordes en kvantitativ 
kodning av artiklarna i SPSS, där vi kodade ett antal ID-variabler, 
som tidningarnas namn, publiceringsdatum och artikelns titel och 
genretillhörighet. Utöver detta tillkom ett antal innehållsvariabler, 
där de som använts i detta kapitel är ”Primär händelse som artikeln 
rapporterar om” och ”Vilket upprop texten handlar om”. Vid sidan av 
detta har variabler som huruvida påstådda förövare namngavs, och 
vilka dessa personer var, kommit till användning.

För att besvara frågan om vilken typ av händelser artiklarna rappor-
terade om gjordes en fritextkodning. Här var kodningsanvisningarna 
att den primära händelsen skulle definieras som a) det som lyfts upp i 
rubrik/ingress och/eller b) det som får mest utrymme i artikeln och/
eller c) det som nämns först i brödtexten. Fritextsvaren kategoriserades 
sedan i en tematisk analys (Braun och Clarke 2008), där de olika temana 
motsvarade typer av ämnen. 

Syftet med en tematisk analys är att identifiera återkommande 
mönster i ett givet material. Vanligtvis görs en sådan analys tvärsöver 
materialets texter, där varje enskild text kan innehålla mer än ett tema. 
I vår analys har vi i stället kategoriserat artiklarna som helhet, utifrån 
deras primära ämne. En tematisk analys kan vara induktiv och skapa 
teman nedifrån och upp, eller utgå från redan existerande teman som 
inspirerats av teori och tidigare forskning. I vår analys hade vi vissa idéer 
om vilka typer av ämnen som materialet skulle innehålla. För andra 
ämnen var kodningen mer induktiv och växte fram allteftersom ämnena 
identifierades i materialet. I fritextkodningen tilldelades artiklarna koder 
(etiketter som kortfattat beskrev den händelse som artikeln primärt 
rapporterade om), och allteftersom analysen fortgick kunde koderna 
grupperas i teman som motsvarade typer av ämnen. Listan på teman 
utvecklades och justerades allteftersom analysen pågick: teman lades 
ihop och delades upp och nya tillkom. Denna öppna process pågick 
under genomgången av de första 150 artiklarna. I fas 2 användes samma 
teman som identifierats i analysen av fas 1, men vi kodade om kategorin 
”övrigt”, då ett av de ämnen som det skrevs ganska få artiklar om i fas 1 
nu utgjorde en betydligt större del. Detta ämne kom därför att skiljas ut 
och blev ett eget tema i båda faserna. Sammanlagt resulterade analysen 
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i tolv teman. I nästa steg användes temana som variabelvärden, för 
att se hur ofta de olika typerna av ämnen förekom i materialet. Dessa 
frekvenser ligger också till grund för en jämförelse mellan de två faserna 
för att se om, och i så fall hur, rapporteringen förändrades när uppropen 
började offentliggöras. 

Frågan om vilka upprop som nämndes i artiklarna kodades även 
den i SPSS, där varje uppropsgrupp tilldelades ett variabelvärde. Vissa 
artiklar nämner mer än ett upprop, eller diskuterar icke-namngivna 
upprop. Dessa tilldelades variabelvärdena ”Flera upprop” respektive 
”Inte urskiljbart”. 

Syftet med den kvantitativa analysen var att ge en översiktsbild 
av rapporteringen på en övergripande nivå. Analysen var också en 
del av urvalsprocessen, då kodningen i SPSS var ett sätt att sortera 
materialet som underlättade återhämtning av artiklar om de olika 
ämnena och uppropen. Vid sidan av den kvantitativa översikten har vi 
också genomfört en kvalitativt orienterad analys, för att visa vad man 
skrev om de olika ämnena och om uppropen under de två studerade 
perioderna. Här gjordes en genomläsning av artiklarna för att identifiera 
de centrala dragen, där vi lyfter fram framträdande fall och perspektiv 
under perioderna och illustrerar dem med citat.

En översikt av rapporteringen om #metoo
I detta avsnitt ska vi undersöka frågan om vilka ämnen man rapporterade 
om i samband med #metoo-rörelsen, före och under tiden för uppropen. 
Som beskrivits ovan identifierades tolv teman, eller typer av ämnen. I 
bild 1 nedan visas hur stor del av rapporteringen som utgörs av de olika 
temana i de valda tidningarna under de två perioderna. 

Under den första fasen är det tre teman som skiljer ut sig storleks-
mässigt: ”#metoo och sexism generellt” (23 procent), ”Anklagelser om 
övergrepp/trakasserier” (17 procent) och ”Vittnesmål om övergrepp/
trakasserier” (16 procent). Mer än hälften av artiklarna handlade 
om ett av dessa tre teman. Resterande teman samlar vardera mindre 
än 10 procent av artiklarna och är, i storleksordning: ”Evenemang 
och aktiviteter”, ”Kritik mot arbetsgivare”, ”Åtgärder, orsaker och 
konsekvenser”, ”Juridiska frågor”, ”Försvar av anklagad”, ”Följder för 
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anklagad” och ”Konstnärliga verk”. De tre sistnämnda temana innehöll 
under denna period mycket få artiklar. Vid sidan av dessa teman skapades 
en ”Övrigt”-kategori med texter som inte passade in i de andra temana. 
Här återfinns exempelvis texter med information till utsatta om vart 
man kan vända sig för att få stöd och intervjuer med experter inom 
krishantering som uttalar sig om strategier för skademinimering för 
anklagade personer och organisationer.

I den andra fasen är fortfarande ”#metoo och sexism generellt” det 
tema som samlar flest artiklar (21,9 procent). På andra plats, med nästan 
lika många artiklar, kommer nu ”Evenemang och aktiviteter”, som ökat 
i betydelse i och med rapporteringen om uppropen (21,7 procent). Det 
som i fas 1 samlade relativt få texter (”Övrigt”), upptar nu betydligt 
större plats (10 procent). En översiktlig genomgång av dessa artiklar visar 
att de framför allt består av texter där man talar om #metoo, men som 
sekundärt i förhållande till artikelns övriga innehåll. Det kan exempelvis 
röra sig om porträtt av kända politiker och företagsledare, artiklar 
om det amerikanska senatsvalet och reportage från Nobelfesten och 
Fotbollsgalan, som är en tv-sänd gala där priser delas ut till spelare som 
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Figur 1.1. Ämnen i rapportering om #metoo. Andel i procent av texterna som 
rapporterar om de olika temana under de två undersökta perioderna: 17/10–9/11 
(N = 272) respektive 10/11–31/12 2017 (N =781).
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utmärkt sig under året. Vår tolkning av detta är att #metoo gav ett brett 
eko i olika sammanhang, så att även artiklar som primärt handlade om 
andra ämnen diskuterade detta i relation till #metoo. I ”Övrigt”-kategorin 
finns även några texter som framför kritik mot personer som opponerat 
sig mot rörelsen. Man diskuterar exempelvis en kolumn i Aftonbladet 
där den f.d. utrikeskorrespondenten Staffan Heimerson jämför #metoo 
med Stalins utrensningar. Artiklarna diskuterar dels kolumnen i sig, 
men även om det var rätt eller fel av Aftonbladet att avsluta Heimersons 
uppdrag på grund av den.

Allteftersom tiden gick och rörelsen utvecklades rapporteras det mer 
om åtgärder, liksom om följder för anklagade personer. Något som är 
intressant är hur vissa av de ämnen som man rapporterade mycket om i 
fas 1 utgör en betydligt mindre del av texterna i fas 2. Hit kan exempelvis 
räknas ”Anklagelse om övergrepp/trakasserier” och ”Vittnesmål om 
övergrepp/trakasserier”, som under fas 2 halverar sin andel av artiklarna. 
Detta kommer att diskuteras närmare i kapitlets nästa del.

Rapporteringens innehåll
I denna del av kapitlet ska vi se lite närmare på innehållet i de artiklar 
som skrevs om de olika typerna av ämnen. För att göra genomgången 
mer sammanhållen har vi valt att presentera temana grupperade i tre 
övergripande grupper, där de ingående temana anknyter till varandra: 
Rapporter och reflektioner om #metoo som fenomen; Rapporter om 
specifika övergrepp och trakasserier och dess följder, och slutligen 
Rapporter om rörelsens aktiviteter och resultat.

#metoo som fenomen
Den första gruppen består av fyra teman där man på olika vis rapporterar 
om och reflekterar över #metoo som rörelse och fenomen. Det första 
temat, som var det största under båda faserna, handlar om #metoo och 
sexism generellt. Texterna inom detta tema ger allmänna beskrivningar av 
och kommentarer till #metoo samt dess omfattning och utveckling. Vissa 
artiklar rapporterar om och reflekterar över sexism, sexuella övergrepp 
och trakasserier i allmänhet, utan att peka ut några specifika personer 
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som offer eller förövare. Andra rapporterar om och reflekterar över 
resultat från undersökningar om omfattningen av sexuella trakasserier. 
En vanlig reflektion som framförs är att sådana är mycket vanligare än 
man tidigare känt till:

Att sexuella trakasserier, kränkningar och ofredande är ett samhälls-
problem visste vi nog förut. Men metookampanjen har visat att omfatt-
ningen tyvärr är mycket större än de flesta av oss visste. Det är mycket 
bra att vi fick kunskap om det. Då är det lättare att göra något åt det. 
(Mellin 2017: Aftonbladet, 1 november, s. 12)

En invändning som har framförts (se t.ex. Lindqvist och Ganetz 2020) är 
att förekomsten och utbredningen av sexuella trakasserier och övergrepp 
inte borde ha varit så förvånande, då detta behandlats i ett flertal tidigare 
forskningsrapporter (för svenska exempel, se Lundgren 2001; Heimer m.fl. 
2014). Men att döma av många artiklar i vårt material innebar #metoo 
något av ett uppvaknande. Vår tolkning av denna motsägelse är att 
frågan blev mer konkret när den inte längre presenterades som anonyma 
siffror i statistik, utan i form av vittnesmål från verkliga kvinnor från 
olika delar av samhället som berättade om sina upplevelser. Människor 
som inte hade egna erfarenheter av sexism fick genom rapporteringen 
insikt om problemets storlek, och de som hade erfarenheter fick dessa 
speglade i andras berättelser (jfr Fraser 2005). Som Mendes m.fl. (2019) 
säger, består skillnaden som #metoo utgjorde inte så mycket av att 
tystnaden äntligen bröts, utan av att rörelsen genom sin omfattning och 
massiva respons gjorde att allmänheten på allvar började lyssna på de 
berättelser som offer för sexuella övergrepp förmedlade. Den här typen 
av rapportering gjorde även att frågan kom nära läsarna och placerade 
den globala händelsen i den egna kontexten – geografiskt och kulturellt 
såväl som socialt och emotionellt. 

Berättelser som beskriver #metoo som ett uppvaknande återfinns 
även i rapporteringens andra fas, där framför allt manliga skribenter 
berättar om hur #metoo fått dem att inse hur mycket kvinnors levnads- 
och arbetsvillkor skiljer sig från deras egna. Här finns till exempel Erik 
Helmersons artikel i Dagens Nyheter, där han reflekterar kring journa-
listkollegan Jennifer Wegerups berättelser om hur hon återkommande 
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utsatts för sexuella trakasserier i arbetet. Genom att försätta sig själv i 
Wegerups situation ger Helmerson uppvaknandet en röst, där han visar 
hur ”polletten trillat ner” och hur han blivit medveten om de privilegier 
han haft som man. 

#jagharaldrig varit rädd för att dela hotellrum med arbetskompisar. 
Eller för den delen hotell. Ingen har försökt sparka in min dörr mitt i 
natten för att ha sex med mig – trots att alkohol ett antal gånger varit 
inblandat. Aldrig varit rädd, aldrig kommit på tanken på att behöva 
vara rädd. Vi har gått och lagt oss i var sin säng, var sitt rum, och sovit 
till nästa morgon när vi gjort vårt jobb. När jag öppnat sms från mina 
chefer har jag aldrig behövt tänka på att de ska innehålla bilder eller 
beskrivningar av deras könsorgan. Om det hände skulle jag nog tro 
att jag drömde, eller att världen glidit ur sin axel och allt plötsligt var 
möjligt. (Helmerson 2017: Dagens Nyheter, 30 november, s. 5)

Flera av temats artiklar diskuterar begreppen skuld och skam, där man 
framför allt talar om hur #metoo-rörelsen inneburit ett återförande av 
skuld från offer till förövare: 

Kvinnor har länge tagit hänsyn till förövarnas omgivning. Det har 
hänsynslöst utnyttjats. #metoo innebär inte att ansvaret stannar vid 
utpekandet. Kvinnor och deras allierade förflyttar skam för att ingens 
dotter eller son ska betala priset för mäns skamlöshet. Att fortsätta ge 
rum för den som riskerar att tystas är ett kollektivt arbete som redan 
påbörjats. (Hjorth 2017: Dagens Nyheter, 25 november, s. 9)

Som citatet ovan visar understryker dessa artiklar ofta det kollektiva 
arbetet, och vikten av solidaritet mellan kvinnor. Detta skiljer sig en del 
från hur medier tidigare framställt feministiska rörelser, som präglade 
av konflikter mellan feminister och ”vanliga kvinnor” eller mellan olika 
undergrupperingar inom den feministiska rörelsen (Bronstein 2005; 
Wendt och Eduards 2010). Här betonar man i stället samhörighet och 
enighet mellan kvinnor.

En jämförelse mellan de båda perioderna visar att temat utgör ungefär 
lika stor andel av samtliga artiklar men att texterna skiftar karaktär. 
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I rapporteringens andra fas återfinns färre översiktliga beskrivningar 
av #metoo, sannolikt på grund av att rörelsen hunnit bli välkänd för 
allmänheten. Däremot jämför flera texter #metoo-rörelsens utbredning 
och uttryck i olika länder. I samband med det problematiserar man även 
deltagandet i rörelsen, exempelvis genom diskussioner om villkor som 
gör det svårt eller omöjligt för utsatta kvinnor att berätta, som att man 
lever i en hederskultur, där det kan vara förknippat med stora risker 
för offer för sexuellt våld att anmäla gärningsmännen. 

I den andra fasen rapporteras fortfarande om utbredningen av 
sexuella övergrepp, men i spåren av uppropen som börjar publiceras 
är dessa rapporter oftare preciserade till olika sammanhang, yrken och 
branscher. Man gör också jämförelser mellan generationer, där både 
unga och gamla människor får uttala sig om sina erfarenheter och sin 
syn på sexism och sexuella trakasserier. Detta, menar vi, bidrar till att 
förmedla en bild av en rörelse som förenar människor över klass- och 
generationsgränser.

Relaterat till föregående tema är de texter som specifikt reflekterar 
över #metoo-rörelsens orsaker och konsekvenser. I flera av dessa texter 
uttalar sig experter och organisationer om sexuella övergrepp och 
trakasserier och lyfter orsaker som framför allt berör normer, kultur och 
destruktiva mansroller. Redan under första fasen används feministiska 
förklaringsmodeller som betonar betydelsen av övergripande strukturer, 
och detta förstärks under den andra fasen, då sexuella övergrepp analy-
seras som en del av olika maktstrategier. Även om teorier och begrepp 
sällan nämns vid namn syns det tydligt i flera av texterna hur författarna 
lyfter in tankar om homosocialitet mellan män, liksom hegemonisk 
maskulinitet, där den patriarkala makten vilar på missbruk av kvinnor:

Den man som bemäktigar sig en kvinna visar för de andra männen vem 
som bestämmer, vem som är kung. Kvinnor är, som Lisa Magnusson 
träffande skrev på ledarplats i Dagens Nyheter häromveckan, aldrig 
något annat än ”rekvisita” – för alfahannarna, och till viss del för deras 
följare. Så ser patriarkatet ut. Det handlar inte, åtminstone inte primärt, 
om njutning, utan det är ett ”jobb” som ska göras. Gång på gång. 
Tillbaka får alfamannen underkastelse, respekt – och ett slags beundran. 
(Bennich-Björkman 2017: Svenska Dagbladet, 25 november, s. 38)
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När artiklarna diskuterar #metoos konsekvenser är de oftast optimistiska. 
De jämför rörelsen med suffragetternas kamp för rösträtt, och talar om 
rörelsens potential till förändring. Kriminologen och debattören Nina 
Rung kallar till exempel #metoo ”det största som hänt kvinnors frigörelse 
sedan 1970-talet” (Delling 2017, s. 14). Ett fåtal artiklar diskuterar dock 
även potentiellt negativa konsekvenser, exempelvis menar en skribent 
att rörelsen skulle kunna leda till mer ojämlikhet och segregering, 
då manliga chefer som en följd av #metoo skulle avstå från att tala 
enskilt med kvinnliga medarbetare för att inte kunna bli beskyllda för 
trakasserier (Abramovicz 2017, s. 2). Under fas 2 breddas bilden något, 
där man bland annat problematiserar motiven för att anmäla personer. 
En artikel i Expressen diskuterar till exempel hur sexskandaler kan 
användas i maktspel för att skada politiska motståndare (Gröning 
2017, s. 17). Flera artiklar diskuterar konsumentmakt, framför allt inom 
kulturlivet, som till stor del stöds och finansieras av en kvinnlig publik. 
Här menar man att om den stora kvinnliga publiken slutade köpa biljetter 
och på annat sätt sponsra de gränslösa kulturmännen, så skulle detta 
leda till förändring. I samband med detta diskuteras även risken att 
viktig kultur rensas bort.

Beröringsskräcken är så stor att vi riskerar att stå inför en omfattande 
korrigering och utrensning. Hur ska vi kanalisera paniken som sprider 
sig när vi ser hur infekterat hela samhället är av mäktiga män (och en 
och annan kvinna) som utövar sin makt genom något som liknar sex? 
(Francke 2017: Sydsvenskan, 17 november, s. C6)

I diskussionerna om cancelkultur återfinns några av de få kritiska röster 
som påträffades i materialet. Det är dock viktigt att nämna att de som 
regel inte uttrycker kritik mot själva rörelsen, utan det man diskuterar 
är snarast var man ska dra gränsen för fördömandena och vikten av 
att skilja på verk och person.

Gruppens tredje tema, konstnärliga verk, samlar artiklar som 
diskuterar verk från konst, litteratur, musik och teater i relation till 
#metoo. Några exempel är den svenska visskatten, skulpturerna utanför 
Kungliga slottet i Stockholm och andra historiska verk, där motiv som 
kan tolkas som sexuella övergrepp mot kvinnor problematiseras och 
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där historiska konstnärers relation till sina modeller diskuteras. Till 
temat hör även recensioner av nya verk, som exempelvis Anna Odells 
film om Mikael Persbrandt, liksom nyheter om, och recensioner av, 
böcker och filmer som specifikt handlar om #metoo. Under den första 
perioden var temats andel av artiklarna mycket liten, medan betydligt 
fler artiklar publicerades under den senare perioden. Detta tolkar vi som 
ett tecken på att #metoo gjorde intryck i samtiden, dels genom att teman 
från rörelsen togs upp i konsten, men även genom att kopplingar till 
#metoo gjordes i en stor bredd av ämnen, som exempelvis i recensioner 
av musik, film och scenkonst.

I gruppens fjärde och sista tema diskuteras den juridiska aspekten av 
#metoo. Artiklar i den här kategorin informerar om lagar och pressetiska 
riktlinjer och reder ut vad man får och inte får säga och göra som 
privatperson eller företrädare för en medieorganisation. Artiklarna 
upplyser till exempel om att man kan göra sig skyldig till förtal om man 
pekar ut någon som brottslig eller klandervärd, även om uppgifterna 
är sanna. Artikelförfattarna tar ofta stöd av experter inom juridik, 
som Advokatsamfundets dåvarande ordförande Anne Ramberg och 
professorn i civilrätt Mårten Schultz (se t.ex. Nilsson 2017, s. 22). Några 
artiklar tar upp fallet med Cissi Wallins anklagelser mot Fredrik Virtanen 
och diskuterar frågor om pressetik. I samband med detta uttalar sig 
chefredaktörer för olika tidningar och redogör för sina överväganden 
i samband med namnpubliceringar.

Under den första analyserade perioden är det framför allt i detta tema 
som vi finner artiklar som ifrågasätter eller kritiserar #metoo-rörelsen. 
Som ovan nämnts innehöll materialet som helhet mycket få artiklar 
som var kritiska till rörelsen, och även dessa inleds typiskt sett med 
att uttrycka stöd till sakfrågan eller rörelsen i stort, genom fraser som 
”Sexism ska bekämpas” och ”#MeToo är en fantastiskt bra kampanj på 
många sätt” (Marteus 2017). Askanius och Hartley (2019) har tidigare 
visat hur svenska medier var betydligt mer positivt inställda till #metoo 
än sina danska motsvarigheter, vilket de förklarar med inställningen till 
feminism och jämställdhet. Sverige har en tradition av jämställdhets-
arbete och det finns en uttalad konsensus om jämställdhet som något 
bra och eftersträvansvärt, vilket också återspeglas i vår lagstiftning. 
Detta förhållande kan förklara den tydlighet med vilken artiklarna 
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tar ställning för kvinnors lika villkor och mot sexuellt våld. Den kritik 
som framförs i artiklarna inom det här temat är i stället noggrant riktad 
mot vad som ses som pöbelmentalitet och lynchjustis och mot processer 
som åsidosätter individers rättssäkerhet.

Under fas 2 minskar andelen artiklar som diskuterar juridiska 
aspekter. Detta kan tolkas som stöd för ståndpunkten att människor 
sveptes med av kraften i rörelsen och inte ifrågasatte när etik och lagar 
överträddes (se t.ex. Truedson 2020). Samtidigt visar de artiklar som 
trots allt publiceras på en mer kritisk hållning, där man utöver att 
ifrågasätta mediernas namnpublicering börjar fråga om #metoo gått 
för långt och varna för att revolutionen ska gå överstyr: 

Innan det är försent och Metoo övergår i galenskap måste vi besinna 
oss. Revolutionens goda sida är uppenbar, insikten att vår omskrutna 
svenska jämställdhet i stora delar var en illusion. Men den onda sidan 
av revolutionen är också uppenbar, eller borde vara det: lynchjustisen, 
personliga hämndmotiv som plötsligt fått trovärdighetens vingar, råa 
politiska motiv, strävan att skada konkurrenter, missriktad feministisk 
ambition att undergräva rättssäkerheten eller gammaldags svart hat 
som nu kan kläs upp i Metoos silverglänsande rustning. (Guillou 2017: 
Aftonbladet, 10 december, s. 40).

I den citerade texten ser vi hur artikelförfattaren, vid sidan av att 
uppmärksamma pöbelmentalitet och lynchjustis, även misstänkliggör 
motiven bakom anmälningarna. Något som är intressant här är även 
formuleringen om en ”feministisk ambition att undergräva rätts-
säkerheten”. Detta skulle kunna kopplas till bilden av feminister som 
antidemokratiska, vilken tidigare forskning ofta återfunnit i analyser 
av mediers framställning av feministiska rörelser, mer specifikt i den 
demoniserande tolkningsramen av feminister (se t.ex. Mendes 2011; 
van Zoonen 1992; Wendt och Eduards 2010). Vi ser alltså att denna 
tolkningsram förekommer även i vårt material, även om det är sällan 
och som här sker ”mellan raderna”.
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Specifika övergrepp och trakasserier
Den andra gruppen samlar fem teman som behandlar specifika övergrepp 
och trakasserier samt följderna av dessa. Inom temat vittnesmål om 
övergrepp och trakasserier talar utsatta personer ut om sina erfarenheter. 
Artiklarna spänner över varierande grader av sexuella trakasserier: från 
dickpics och tafsande till brutala våldtäkter. Flera artiklar beskriver 
smärtsamma upplevelser av övergrepp, ibland med detaljerade beskriv-
ningar av sexuellt våld. Dessa artiklar har ofta obehagliga rubriker som 
vittnar om känslan av utsatthet, som ”Han vägrade lämna mig i fred” 
(Silverberg 2017) eller ”Får en mans fingrar uppkörda i mig” (Elmervik 
2017). De berättelser som återges i dessa artiklar påminner mycket om 
de vittnesmål som senare kom att publiceras under uppropen, och kan 
möjligen ha inspirerat till dem.

En kritik som ibland riktades mot #metoo var att man inte skilde 
mellan ”klumpiga flirtförsök” och ”riktiga övergrepp” (Lindqvist och 
Ganetz 2020). Ett av rörelsens mål var dock att visa hur olika typer av 
trakasserier är en del av samma mönster, där mindre överträdelser 
banar väg för allvarligare övergrepp. Denna inställning förekommer 
också i artiklarna, som i citatet nedan där en kvinnlig kristdemokratisk 
riksdagsledamot reflekterar:

De går in i min privata zon med händer, med ben som kommer nära. 
Varje gång har jag känt att det varit ett övertramp men så litet att jag 
känt att det kan misstolkas. Det är nog en av nyckelfaktorerna som gör 
att vi kvinnor många gånger inte reagerar. (Jakobsson 2017: Expressen, 
26 oktober, s. 24) 

Den typ av berättelser som förekommer inom det här temat är kanske 
den som allra mest kommit att förknippas med #metoo, där kvinnor 
bryter tystnaden och talar ut om sexism och övergrepp som de själva 
upplevt. Valet av personer som har tilldelats detta utrymme i medierna 
har dock ofta präglats av cynism. Enligt De Benedictis m.fl. (2019) 
fokuserade den brittiska rapporteringen om #metoo främst på vita 
och rika kändiskvinnors erfarenheter, medan kvinnor med mindre 
privilegierade bakgrunder sällan gavs utrymme. Detta var något som även 
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vi kunde iaktta i vårt material. Det förekommer visserligen vittnesmål 
från vanliga privatpersoner, men framför allt är det kändisar, politiker, 
journalister och sportprofiler som får tala ut. Även om materialet omfattar 
några enstaka artiklar som belyser erfarenheter från homosexuella och 
transpersoner är den överväldigande majoriteten av offren cis-kvinnor, 
och dessutom vita, attraktiva och relativt unga. Något som är värt att 
nämna är även att de porträtterade offren oftast passar in i bilden av det 
”idealiska” offret. Det idealiska offret har definierats som de individer 
eller kategorier av individer, som, när de drabbas av brott, mest sannolikt 
ges den fullständiga och legitima statusen av att vara offer (Christie 1986, 
s. 18). Några av de attribut som används för att konstruera det idealiska 
offret är svaghet/sårbarhet i relation till förövaren (där sjuka, gamla 
eller mycket unga personer passar särskilt väl in) och respektabilitet (att 
offret är klanderfritt och ägnar sig åt en normal, respektabel aktivitet, 
på en respektabel plats, vid en respektabel tidpunkt). I vår analys av 
tidningsartiklarna kunde vi se att oavsett social klass visar offren som 
regel upp en normativ femininitet och framställs som respektabla 
(Skeggs 1997). Detta kan å ena sidan ses som att man stärker rörelsens 
trovärdighet, men å andra sidan väcker det frågor om vem rörelsen 
egentligen är till för. Detta kommer vi att återkomma till senare i kapitlet.

En intressant observation är att även om det, räknat i antal, publiceras 
något fler artiklar om detta tema i fas 2 så minskar temats andel av 
artiklarna drastiskt mellan den första och andra perioden. Vi kunde också 
se att den andra periodens vittnesmål om att ha blivit utsatt för sexuella 
trakasserier och övergrepp i större utsträckning tar sin utgångspunkt i 
specifika branscher. Båda dessa förändringar kan kopplas till publiceringen 
av branschuppropen som bidrog till en omfokusering av rapporteringen, 
men ämnets relativa minskning av artiklar kan även förklaras med att 
man rapporterar om #metoo i anslutning till en större bredd av ämnen.

Om kvinnors vittnesmål om utsatthet var en stor del av medierappor-
teringen om #metoo överlag, så utgörs en annan stor del av utkrävandet 
av ansvar från förövare som tidigare gått fria. I vårt material återfanns ett 
stort antal artiklar som anklagar specifika personer för sexuella övergrepp 
och/eller trakasserier. Några av artiklarna, särskilt de i inledningen av 
den första fasen, förankrar berättelserna i Weinstein-affären, för att på 
så sätt introducera och dra paralleller till liknande fall i Sverige:
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Efter avslöjandet i USA om filmproducenten Harvey Weinstein skapades 
uppropet #metoo i sociala medier. Kvinnor över hela världen vittnar 
om hur de har utsatts for övergrepp och sexuella trakasserier. I Sverige 
har anklagelser bland annat riktats mot flera kända män på olika 
medieföretag. (Bouvin, Delin och Svensson 2017: Dagens Nyheter, 19 
oktober, s. 4)

En av de händelser som brukar pekas ut som den svenska #metoo- 
rörelsens startskott var ett Instagram-inlägg där tv-profilen Lulu Carter 
postade ett foto av programledaren Martin Timell med bildtexten 
”Sveriges Weinstein?” Gurevitch m.fl. (1991, s. 207) menar att för att 
en händelse ska bedömas som nyhetsvärdig måste den förankras i 
ett narrativt ramverk som redan är bekant för och igenkännligt av 
publiken. De svenska mediernas rapportering om händelsen ovan 
bidrog till att förankra #metoo i en svensk kontext, vilket sannolikt 
gjorde det lättare för den svenska publiken att uppmärksamma och 
relatera till rörelsen. I takt med att rörelsen blev mer känd under den 
andra fasen minskade detta behov av förankring, och i den mån kopp-
lingar till den amerikanska #metoo-kampanjen gjordes kom det ofta 
att handla om jämförelser mellan rörelsens utbredning och uttryck i 
olika länder och kontexter.

En vanlig föreställning är att den svenska medierapporteringen 
om #metoo dominerades av anklagelser och berättelser om påstådda 
förövare (se t.ex. Truedsson 2020). Det faktum att temat anklagelser är 
det näst största i materialet under den första fasen ger ett visst stöd till 
det antagandet. Artiklarna inom temat har en utpekad förövare som 
ofta namnges, eller är möjlig att identifiera på annat sätt. Något som är 
anmärkningsvärt, och som inte framgått av debatten, är dock att det 
var rätt få personer som namngavs. Huvuddelen av de som pekas ut 
är internationella profiler inom film- och mediebranschen: Weinstein, 
Ailes, O’Reilly, Toback, Hitchcock, Aalbaek Jensen, Hoffman, Cosby, 
Spacey och Polanski, eller politiker som Trump och Clinton. Däremot 
namnges under den första analyserade perioden bara tre svenska 
personer: tv-profilerna Martin Timell och Lasse Kronér och journalisten 
Fredrik Virtanen. Andra svenska personer som man rapporterar om i 
materialet vid den här tiden, men inte namnger, är ”en TV-chef”, ”en f.d. 
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spelare i fotbollslandslaget”, ”en känd komiker” och ”en mellostjärna”. 
Under den andra fasen namnges ytterligare tolv svenskar. Vid sidan av 
Timell och Virtanen handlar det framför allt om kulturprofilen Jean 
Claude Arnault och politiker som Lars Ohly, Urban Ahlin och Roger 
Mogert. Vid flera tillfällen nämns kopplingar till uppropen, som i vissa 
fall lett till anmälningar. En intressant observation i samband med 
detta är att även om fler personer namnges under den andra perioden, 
så minskar temats andel av artiklar i materialet till nästan hälften. Det 
verkar med andra ord som att man inte längre har samma fokus på 
att anklaga enskilda personer, åtminstone inte i jämförelse med andra 
ämnen som får ta större plats.

Relaterat till anklagelserna är det tema där anklagade personer 
försvarar sig eller blir försvarade. Detta tema samlar mycket få artiklar 
under båda de analyserade perioderna. Under den första fasen hade 
bara sju artiklar detta som huvudsaklig händelse, varav två handlade 
om Timell, tre om Virtanen, en om båda och en om en oidentifierad 
fotbollsspelare. I de artiklar som publicerades erkänner både Timell och 
Virtanen att de har betett sig illa, men hävdar att de inte var medvetna 
om det. Deras beteende, menar de, var antingen en form av humor eller 
en följd av konsumtionen av alkohol och droger:

Jag försöker ju säga att det hände saker när jag missbrukade och missbruk 
gör människor helt annorlunda. Jag uppförde mig som en tölp men har 
inte drogat eller våldtagit någon. (Fredrik Virtanen, citerad av Thurfjell 
2017: Svenska Dagbladet, 26 oktober, s. 13)

Bristen på försvar kan tolkas som att rörelsen vid den här tiden var för 
stark för att man skulle våga kritisera den, en ståndpunkt som senare 
uttrycktes i medierna angående Timell- och Virtanen-fallen (se även 
Truedsson 2020). En annan förklaring skulle kunna vara att det vid 
denna tid var relativt få personer som anklagades och namngavs.

Under andra fasen fann vi 17 försvarande artiklar varav tre handlar 
om Timell, tre om Ulf Malmros och resterande elva antingen handlar 
om enstaka personer, som Kulturprofilen, Lars Ohly och Lotta Bromé, 
eller tar ett mer generellt grepp, där man diskuterar cancelkulturen 
överlag. Här handlar det inte primärt om att försvara enskilda anklagade 
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personer, utan snarare om att diskutera proportionerna av de sanktioner 
som drabbat dem.

Gärna krafttag mot sexuella trakasserier. Gärna polisanmälningar mot 
allt brottsligt. Men att försöka radera och trycka bort vissa individer 
från allt samhällsliv är både oproportionerligt och ovärdigt. (Kjöller 
2017: Expressen, 14 november, s. 11)

Den andra gruppens fjärde tema består av artiklar som berättar om 
konsekvenser för de anklagade, exempelvis att de blivit av med uppdrag 
och samarbeten. Liksom i fallet med de försvarande artiklarna var det 
under den första fasen mycket få texter som hade detta som huvudsakligt 
ämne, troligtvis på grund av att så få svenska personer namngavs. Under 
den andra fasen ökade andelen artiklar, i takt med att fler kända svenskar 
pekades ut som förövare. Under denna fas rapporteras exempelvis om 
Dramaten, som ställt in föreställningar, och om avgående politiker. 

Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarrådet i Stockholms 
stad, avgår efter att han anklagats för att ha trakasserat flera kvinnor. 
Uppgifterna om trakasserier ska ha kommit fram under uppropet 
#imaktenskorridorer. 

– I samband med att den här gruppen startades så har det kommit 
in information om beteende och agerande som inte är acceptabelt. Han 
inser allvaret i det som hänt. Konsekvensen blir att han lämnar sina 
uppdrag. Det är bra. Vi verkar i en förtroendebransch och han har 
brustit i det förtroendet. Då finns det bara en konsekvens av det och 
det är att lämna, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S). (Sköld 
och Bouvin 2017: Dagens Nyheter, 8 december, s. 8–9)

Citatet ovan visar hur representanter för arbetsgivare ofta markerar starkt 
mot de anklagade personerna. En förklaring till det står att finna i de 
diskussioner som fördes om arbetsgivares ansvar. Dessa diskussioner 
återfinns framför allt i gruppens femte och sista tema, där artiklarna 
framför kritik mot arbetsgivare för att inte ha vidtagit åtgärder när de först 
fick vetskap om sexuella övergrepp och trakasserier. Under den första 
fasen kritiseras Svenska fotbollförbundet för sina handlingar (eller brist 
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på handling) i samband med fallet med en kvinnlig f.d. utvecklingschef 
på Svenska fotbollförbundet som utsatts för sexuella trakasserier från 
fotbollsspelare, men framför allt uppmärksammas Timellaffären:

TV4-ledningen med Casten Almqvist, Åsa Sjöberg och Fredrik Arefalk 
i spetsen, anmäls för hanteringen av Martin Timell till DO. Bakom 
anmälan står den före detta exekutiva producenten Frida Olsson. ”De 
blundade för och aktivt beslutade att varken utreda eller åtgärda ankla-
gelser kring trakasserier, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp 
under nästan två års tid”, skriver hon i anmälan. (Thomsen, Lundborg 
Andersson och Sohl Stjernberg 2017: Expressen, 27 oktober, s. 8)

Under andra fasen domineras temat av artiklar om avslöjanden som 
gjorts i spår av teaterbranschens upprop #tystnadtagning. Här diskuteras 
Riksdagens kulturutskotts krav på åtgärder från nationalscenerna, men 
framför allt riktas fokus mot Stadsteatern och dess vd Benny Fredriksson, 
som kritiseras för ett ledarskap som prioriterat kassaintäkter, där manliga 
stjärnor skyddats på bekostnad av utsatta kvinnor.

I en stort uppslagen artikel i gårdagens Aftonbladet kritiserar ett fyrtiotal 
medarbetare anonymt – endast en som har slutat på arbetsplatsen 
träder fram med namn – vd:n för en stor kulturinstitution för hårdhänt 
ledarstil och trakasserier. Vittnena talar om att vd:s attityd har skapat 
en tystnadskultur på arbetsplatsen. Personerna som Aftonbladet har 
talat med liknar honom vid ”en oberäknelig diktator” som skapar 
rädsla. Vd:n ska också ha låtit manliga skådespelare och regissörer 
fortsätta arbeta trots att de har anklagats för övergrepp. (SvD Kultur, 
2017: Svenska Dagbladet, 7 december, s. 27)

Artiklarna betonar att arbetsgivare är skyldiga att skydda anställda 
från trakasserier på arbetsplatsen, och om de inte gör det ska de hållas 
ansvariga. En intressant aspekt att nämna här är frågan om ansvar i 
materialet överlag. De artiklar som nämner ansvarsfrågan – för situa-
tionens uppkomst såväl som dess åtgärdande – lägger ansvaret i fallande 
ordning på ”samhället”, ”arbetsgivare” och ”män”. Däremot är det mycket 
få texter som talar om enskilda förövares ansvar – nästan lika få som talar 
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om offret som ansvarig. Detta mönster har även kunnat iakttas i studier 
om TV4:s kriskommunikation i samband med Timellaffären (Luhnevåg 
och Paulsson 2018). Vi ser alltså att rapporteringen om #metoo präglas 
av en framträdande diskurs om samhällets och arbetsgivarnas ansvar 
som ligger väl i linje med landets långa socialdemokratiska tradition 
och fackförbundens starka ställning. 

Rörelsens aktiviteter och resultat
Den tredje och sista gruppen innehåller två teman som uppmärksammar 
sådant som åstadkommits inom eller som en följd av rörelsen. 

I gruppens första tema rapporterar artiklarna om åtgärder som 
vidtagits för att förhindra och stoppa sexuella trakasserier och övergrepp. 
Här finner vi artiklar som handlar om sjösättandet av utredningar, 
ny lagstiftning, och den nya Jämställdhetsmyndigheten, som skulle 
komma att bildas i januari 2018. I vissa artiklar rapporteras även om 
arbetsgivare som inlett utredningar om trakasserier på arbetsplatsen. 

Detta tema, liksom det som handlar om kritik mot arbetsgivare (se 
ovan), är viktigt eftersom det belyser det ansvar som läggs på myndigheter 
och arbetsgivare, som förväntas skydda medborgare och anställda, 
hitta lösningar för att förhindra sexuella trakasserier och stoppa dem 
när de inträffar. Temat förankrar därmed #metoo och ramar in frågan 
om sexuella trakasserier som ett konkret problem i den egna nationella 
kontexten, där det bemöts och hanteras av lokala och nationella aktörer. 
Genom att problemet med sexuella trakasserier ramas in som en politisk 
fråga, snarare än en individuell, får frågan också mer tyngd och rörelsen 
en större legitimitet (jfr Fraser 2005).

I det andra av gruppens teman rapporterar artiklarna om olika 
evenemang och aktiviteter som anordnats i relation till #metoo: möten, 
konferenser, debatter, temadagar, demonstrationer och manifestationer. 
Under andra perioden tillkom även uppropen till temat. 

Under den första analyserade perioden rapporteras endast om ett 
fåtal anordnade aktiviteter: en debatt om sexuella trakasserier som hölls 
i EU-parlamentet, en herrmiddag anordnad av en liberal politiker och 
en manifestation mot sexuella trakasserier som hölls den 22 oktober 
i flera svenska städer. Trots att antalet separata händelser var litet är 
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det ändå relativt många artiklar som rapporterar om dem, särskilt om 
manifestationerna.

Tidigare forskning har konstaterat att nyhetsmedier ofta framställt 
kvinnorörelser på ett negativt sätt och på olika sätt ifrågasatt dem (se 
t.ex. Lind och Salo 2002; Rhode 1995). Exempelvis har feministiska 
rörelser framställts som svaga och i avsaknad av stöd, genom att man 
underskattat antalet deltagare i olika evenemang (Ashley och Olson 1998; 
Rhode 1995). Det här mönstret har iakttagits både internationellt och 
i Sverige (Wendt och Eduards 2010). Vårt material ger dock en annan 
bild, då artiklarna i detta tema, liksom materialet i stort, generellt var 
positiva. Ett typiskt upplägg vid rapporteringen av manifestationerna var 
att inleda med en redogörelse för det stora antalet deltagare, citera några 
arrangörer och talare som uttalar sig om hur viktig och betydelsefull 
rörelsen är och slutligen intervjua några deltagare som uttrycker sin 
entusiasm inför rörelsen och evenemanget. Skildringen av rörelsens 
genomslag återfinns även i artiklarna från andra fasen, som ofta inleds 
med uppgifter om den stora uppslutningen – i enskilda upprop såväl som 
rörelsen i stort – och #metoo beskrivs med ord som flodvåg, tsunami och 
orkan. Vi kan med andra ord konstatera att rörelsen får stort utrymme i 
svensk press under båda faserna, den beskrivs i positiva ordalag och den 
tillskrivs såväl kraft som stor uppslutning. Detta betonande av rörelsens 
stora uppslutning, styrka och betydelse går i linje med en allmän svensk 
jämställdhetsdiskurs, men bidrar även till att ytterligare legitimera 
rörelsen, på ett sätt som skiljer sig från hur tidigare feministiska rörelser 
framställts i medierna (se t.ex. Lind och Salo 2002).

Den typ av aktiviteter som beskrivs ovan kom under den andra peri-
oden att till stor del att föras inom uppropen. Vi ser exempelvis ett antal 
artiklar som rapporterar om offentliga uppläsningar av vittnesmål från 
uppropen #tystnadtagning och #imaktenskorridorer, och det anordnas 
debatter om #metoo och konstinstitutionernas ansvar runt om i landet, 
som en följd av uppropet #konstnärligfrihet. Aktiviteter som sker utan 
anknytning till uppropen får mindre utrymme; det rapporteras om 
några lunchföreläsningar och riksdagsdebatter om sexuella trakasserier, 
och om en kampanj och namninsamling till förmån för en kvinna som 
utsatts för en gruppvåldtäkt i Fittja där de åtalade frikänts till följd av 
bristande utredning. Inom temat återfinns även ett antal artiklar som 
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handlar om mäns engagemang, som informerar om mansgrupper som 
Fatta!, Killmiddag och MÄN och rapporterar om ökande intresse och 
medlemsansökningar. I samband med detta argumenterar man för 
betydelsen av mäns deltagande i rörelsen. 

Om man jämför de analyserade tidningarnas rapportering under 
de två perioderna så utgörs den enskilt största skillnaden av uppropen. 
Under den första perioden finns de, av förklarliga skäl, inte med alls, 
medan de under den andra fasen utgör en mycket stor del av materialet. 
Artiklarna om uppropen utgör den största delen i temat evenemang och 
aktiviteter, men uppropen nämns även i många artiklar som primärt 
handlar om något annat – närmare bestämt i nästan en tredjedel av 
periodens samtliga artiklar. Vi kan alltså konstatera att uppropen fick 
stort genomslag i tidningarnas rapportering under denna tid. 

Vilka upprop är det då man talar om? Ett mönster som framträder 
både för de artiklar som primärt handlade om uppropen och i materialet 
överlag var att det första uppropet, #tystnadtagning, får i särklass mest 
uppmärksamhet. Att #tystnadtagning nämns så ofta skulle kunna 
förklaras av att de var först, men det är troligt att även uppropets många 
deltagande kändisar bidrog till uppmärksamheten. Andra upprop 
som får mycket uppmärksamhet är sportens #timeout, journalisternas 
#deadline och politikernas #imaktenskorridorer, som även de till stor 
del handlar om kändisar, eller personer som ofta syns i medierna. Vi 
kunde vidare se att uppropen #medvilkenrätt (jurister), #tystiklassen 
(skolan), #visparkarbakut (hästsporten), #nödvärn (polisanställda) och 
#utanskyddsnät (flickor, kvinnor och transpersoner med erfarenhet av 
missbruk, kriminalitet och prostitution) får relativt stor uppmärksamhet. 
Detta kan förklaras med att det dels handlar om unga eller på annat 
sätt sårbara människor eller branscher där yrkesidentiteten går på tvärs 
med förekomsten av sexuella trakasserier, som i fallet med jurister och 
polisanställda. Detta uttrycks också i texterna:

Det är så klart extra stötande när man hör att det ser ut så här på våra 
domstolar, till exempel. När domare och andra jurister inte kan följa 
lagen – eller ens bete sig som folk. (Juristen och författaren Malin 
Persson Giolito, citerad av Rydhagen 2017: Expressen, 21 november, 
s. 12)
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Vad är det då man skriver om uppropen? En stor del av materialet 
utgörs av tidningars återberättande om uppropen, där man citerar från 
uppropstexter och vittnesmål och ibland lägger till en kommentar från 
uppropets organisatör eller någon högt uppsatt politiker med ansvar 
för området. Relativt många artiklar följer upp uppropen och beskriver 
reaktioner i de olika branscherna, där politiker, chefer, anställda och 
fackligt aktiva intervjuas. Ministrar som Alice Bah Kuhnke, Anna 
Ekström och Annika Strandhäll uttalar sig, både i sin roll som besluts-
fattare och som privatpersoner där de berättar om egna erfarenheter 
av utsatthet. 

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, har läst samtliga 
vittnesmål och beskriver att hon känner sig både arg och ledsen.

– Det är många obehagliga berättelser. Och jag får minnesbilder från 
min egen tid i skolan där jag kunde känna mig rädd att gå i korridoren 
om någon vuxen inte var i närheten, säger hon. (Svensson 2017: Svenska 
Dagbladet, 24 november, s. 8)

Artiklarna som beskriver reaktioner på uppropen innehåller ofta även 
citat där manliga kollegor och chefer uttrycker sitt stöd till rörelsen och 
uttalar sig om dess potential till förändring:

De här svinen kan inte längre hållas om ryggen. För mig är de inga 
konstnärer, det är våldtäktsmän. Och nu har kvinnorna äntligen tagit 
makten över det här. Jag är så otroligt glad att det händer. (Skåde-
spelaren Morgan Alling, citerad av Pettersson 2017: Aftonbladet, 10 
november, s. 5)

Det är något väldigt hoppfullt i den enorma kraft som vi ser i den 
här motreaktionen, och det mod som finns hos alla som berättar. Vi 
kommer att se tillbaka på detta som en vattendelare, med ett före och 
ett efter. (Dramatens tidigare styrelseordförande Daniel Sachs, citerad 
av Alestig 2017: Svenska Dagbladet, 12 november, s. 20)

Vi har tidigare i kapitlet diskuterat hur artiklarna visar upp en bild av 
rörelsen som präglad av enighet inom det stora kollektivet av kvinnor. 
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Genom att intervjua makthavare och män som uttalar sig positivt om 
rörelsen och visar sitt stöd tar man ytterligare ett steg mot en bild av 
rörelsen som allmänt stödd. När dessa personer dessutom är inflytelse-
rika, kända eller folkkära personer, som i exemplen ovan, kan det 
ytterligare bidra till att legitimera rörelsen i allmänhetens ögon.

Ett framträdande mönster i de analyserade artiklarna, som vi såg 
i citatet ovan, är betoningen på uppropens kraft, både genom utta-
landen om potentialen till förändring och genom skildringar av hur 
uppropen sprider sig från bransch till bransch. Många artiklar listar 
redan publicerade upprop, med uppgifter om antalet deltagare. I vissa 
artiklar framgår det att journalister ringt runt till branscher som ännu 
inte publicerat något upprop, för att höra om något var på gång. Man 
berättar om upprop som är under arbete, och ifrågasätter frånvaron av 
upprop i vissa branscher. Som orsak till det senare pekar man framför 
allt på osäkra arbetsförhållanden:

Vi kommer kunna se tillbaka på Metoo som en sorts befrielserörelse. 
Men för att stoppa trakasserierna och krossa tystnadskulturen måste 
villkoren i arbetslivet bli mer jämlika. Då handlar det om hyfs och 
ledarskap, men också om saker som trygga jobb, drägliga arbetsvillkor 
och rättvisa löner. (Swedin 2017: Aftonbladet, 23 december, s. 2)

Tidigare studier har visat hur svenska nyhetsmedier under #metoos inled-
ningsskede framställde rörelsen i en individualiserad ram, där frågan 
om sexuella trakasserier ramades in som ett individuellt, snarare än ett 
samhälleligt, problem (Askanius och Hartley 2019). Uppropen, däremot, 
hade som uttalat mål att uppmärksamma strukturer och framställde 
därför sexuella trakasserier som ett strukturellt problem (Hansson m.fl. 
2020). Betydelsen av strukturer är ett mycket framträdande inslag även 
i rapporteringen om uppropen. Det kommer fram i intervjuer med 
organisatörer för uppropen, som betonar att uppropen inte handlar om 
att hänga ut enskilda personer, utan om att ”synliggöra och förändra 
strukturer”. Betydelsen av strukturer som förklaringsmodell ser också 
ut att ha slagit igenom i rapporteringen om uppropen överlag, då den 
uttrycks i ett stort antal andra artiklar, från ledare och kultursidor till 
sportjournalistik:
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Kanske blev genomslaget extra stort för att berättelserna bärs fram av 
kollektivets kraft. Det här handlar inte om att hänga enskilda män. 
Det här handlar om de patriarkala strukturerna igen. För även om 
#tystnadtagning avslöjar att den manliga genikulten får vissa män 
i teater- och filmvärlden att rentav romantisera svinigheten, så är 
strukturerna något vi alla känner igen. Osäkra anställningsvillkor och 
skillnader mellan mäns och kvinnors löner finns även i vår bransch, 
säkert också i din. Lönestrukturerna befäster mannens ställning som 
den som är värd lite mer. (Hallhagen och Rydell 2017: Svenska Dagbladet, 
12 november, s. 4)

Det som händer – och det är fantastiskt – är att det blev något annat än 
”vem ska hängas ut nu?”. Det orkar man bry sig om max några veckor. 
I stället blev det ett brett folkligt uppror som handlar om diskrimine-
rande strukturer. Det är något unikt. (Juristen och författaren Malin 
Persson Giolito, citerad av Rydhagen 2017: Expressen, 21 november, 
s. 12)

Även om uppropen, liksom rapporteringen om dem, betonar betydelsen 
av strukturer, återfinns en hel del individualiserande inslag. Exempelvis 
citerar en stor del av artiklarna vittnesmål, vilket bidrar till att dra 
tillbaka fokus mot utsatta individer.   Skillnaden mot den första fasens 
fokus på enskilda personers vittnesmål om övergrepp är att individerna 
som citeras i uppropstexterna ingår som del av en grupp, där deras 
vittnesmål presenteras tillsammans med utdrag från de gemensamt 
skriva uppropstexterna. Detta gör att rapporteringen trots allt pekar 
mer mot ett kollektiv än mot enskilda individer.

I och med återgivandet av vittnesmålen fanns flera inslag av offer-
inramningar, vilket skulle kunna ses som en motsägelse till framhävandet 
av rörelsens kraft och kollektiva styrka. I en debattartikel i Aftonbladet 
menar Maud Eduards (2017) dock att det anammande av offerrollen som 
#metoo innebar utgör ”en väg till styrka”. Genom att agera kollektivt, 
säger Eduards, kan kvinnor skaffa sig ett tolkningsföreträde och göra sig 
till ett politiskt ”vi”. Även om positionen som offer kan ses som en svaghet 
innebär vittnandet om att ha varit ett offer att kvinnorna nu träder fram 
som aktörer som tar makten över sin berättelse. Vad Eduards beskriver 
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är med andra ord ett slags transformation, där vägen från skyddslöst 
offer till starkt aktivt subjekt går via den kollektiva organiseringen. Sett 
ur den synvinkeln kan artiklarnas uppmärksammande av vittnesmålen 
ses som något positivt.

En viktig fråga i relation till detta är uppmärksammandet av de 
kvinnor som inte hade möjlighet att delta i den kollektiva rörelsen. 
Hinder för deltagande diskuterades i det första, mest övergripande, temat 
#metoo och sexism (se ovan), men återkom även i artiklarna om uppropen, 
exempelvis i artiklar om #underytan, uppropet för hedersförtryckta 
kvinnor och flickor: 

Det har nästan helt saknats vittnesmål från kvinnor som lever i heders-
förtryck i metoo-kampanjen. Nu har #underytan skapats. Men hittills 
har ingen vågat berätta om utsattheten i eget namn, och det har till 
och med varit svårt att få kvinnor att ställa upp anonymt, berättar 
initiativtagaren Galaxia Elias. 

– De har varit tysta, och till och med nu, när alla kvinnor pratar 
öppet vill de inte medverka, för att de är väldigt rädda, säger hon till 
SR Ekot. (Haglund 2017b: Sydsvenskan, 30 november, s. A11) 

Kagal m.fl. (2019) menar att för kvinnor och flickor ur de här grup-
perna finns en risk för dubbelbestraffning. Dels är anmälandet av 
ett övergrepp i sig förknippat med risker, och dels kan de som ändå 
anmäler bli misstänkliggjorda av majoritetssamhället och få sina 
anmälningar vända mot sig, som en bekräftelse av bilden av deras 
kultur som kvinnofientlig. Dessa faktorer bidrar båda till osynlig-
görandet av kvinnornas erfarenheter. Kagal m.fl. påpekar också hur 
#metoo-rörelsens fokus på sexuella trakasserier på arbetsplatser 
innebär att vissa grupper osynliggörs, till exempel arbetslösa, kvinnor 
i informella anställningar och sexarbetare. I den svenska #metoo- 
rörelsen finner vi exempel på hur sådana grupper organiserade sig 
i uppropen #utanskyddsnät och #intedinhora. Liksom kvinnorna i 
#underytan är dessa grupper dubbelt utsatta: dels är de övergrepp som 
begås mot dem värre, dels befinner kvinnorna sig redan i en mycket 
utsatt position där de sällan vågar anmäla övergrepp, och inte tas på 
allvar om de väl anmäler. 
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Nu kommer hashtaggarna #utanskyddsnät, som berättelserna ovan är 
hämtade från, samt #intedinhora. 

Det här är grupper som generellt får utstå den mest extrema 
typen av sexuellt våld. Det är saker som vi ”vanliga” människor inte 
ens kan föreställa oss, det är rent vidrigt, säger Simon Häggström, 
kriminalinspektör vid människohandelsgruppen på polisens natio-
nella operativa avdelning (Noa). (Haglund 2017a: Sydsvenskan, 29 
november, s. A8)

En kritik som framförts mot #metoo är att det företrädesvis varit en 
rörelse för vita cis-kvinnor ur medelklassen och att rasifierade, trans-
personer och andra ”andra” inte getts samma utrymme. Som citaten 
ovan visar är det oftast även så att när dessa grupper uppmärksammas 
så är det någon annan som får tala för deras räkning. Gemensamt för 
artiklarna om #underytan, #utanskyddsnät och #intedinhora är att det 
som regel är företrädare för uppropet, eller representanter för polis och 
myndigheter, som uttalar sig, snarare än de utsatta kvinnorna. 

Mediers innehåll har pekats ut som centralt för att väcka insikt, 
mod och styrka hos utsatta individer. I sin avhandling om kvinnors 
bearbetning av sexuella övergrepp skriver Ninni Carlsson (2009) att 
just synligheten i medier, och mediernas ställningstagande mot sexuella 
övergrepp, för många varit avgörande för möjligheten att avslöja och 
bearbeta sexuella övergrepp. När personer som varit utsatta möter ämnet 
i medierna börjar de reflektera över sina egna erfarenheter och finna ord 
för att beskriva dem. Nancy Fraser (2005) är inne på samma linje, då 
hon menar att möjligheten till identifikation i medierna är avgörande 
för demokratisk rättvisa; det faktum att olika gruppers identiteter och 
problemformuleringar ges plats i den offentliga politiska sfären ses här 
som själva förutsättningen för det demokratiska samtalet. Det faktum 
att vissa grupper inte kunde eller vågade delta i #metoo väcker frågor, 
dels om vem som har möjlighet att delta och därigenom genomgå den 
transformation från offer till aktör som Eduards talar om i det avslutande 
kapitlet, men också om vem som syns i tidningarnas rapportering och 
möjliggör en identifikation hos andra utsatta.

I flera av den här bokens andra kapitel diskuteras hur prekära anställ-
ningsförhållanden utgör en betydande riskfaktor, dels för att utsättas, 
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men också för att maktstrukturer utgör hinder för att anmäla övergrepp 
och då bli tagen på allvar. Detta gäller i synnerhet för de upprop som 
nämnts ovan. Att det ändå skrevs artiklar om dessa ”andra”, där olika 
aktörer tar ställning för dem, kan ha bidragit till att öka det omgivande 
samhällets kunskap och förståelse, vilket på sikt kan leda till förändring. 

En rapportering som skiftade fokus
Det här kapitlet har undersökt hur svenska medier framställde #metoo- 
rörelsen under tiden före och under de svenska branschuppropen. Vi 
har här särskilt fokuserat på frågorna om vad man rapporterade om 
under de två faserna och om sättet som man rapporterade om #metoo 
förändrades. Utöver detta undersökte vi hur stort genomslag uppropen 
fick, vad man skrev om dem och hur rörelsen framställdes.

Vad man rapporterade om
När det gäller frågan om artiklarnas primära ämne kunde de samlas i 
tre grupper bestående av tolv underliggande teman. Den första gruppen 
består av fyra teman som diskuterar #metoo som fenomen. I de generella 
beskrivningar som återfinns under temat #metoo och sexism, liksom 
i artiklarna som reflekterar över orsaker och konsekvenser, använder 
artikelförfattarna ofta feministiska förklaringsmodeller som betonar 
normer, strukturer och destruktiva mansroller. #metoo beskrivs här 
som ett uppvaknande, man betonar rörelsens enighet och uppslut-
ning och förmedlar en bild av en bred rörelse, spridd över klass- och 
generationsgränser. I artiklar om konstnärliga verk ser vi hur #metoo 
gjorde ett brett avtryck i samtiden, både genom att teman från rörelsen 
plockades upp i konsten och genom att kopplingar till #metoo gjordes 
i recensioner av musik, film och scenkonst. I temat juridiska aspekter 
förankras händelsen i svensk lagstiftning och pressetik, och det är framför 
allt i dessa artiklar som kritiska argument mot rörelsen förekommer.

Den andra gruppen samlar fem teman där man rapporterar om 
specifika övergrepp. De ingående temana vittnesmål, anklagelser, 
försvar, följder för anklagade och kritik mot arbetsgivare är kanske de 
som har mest gemensamt med andra länders rapportering. Däremot 
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verkar det som att sättet man skriver om dessa ämnen skiljer sig åt. 
I kontrast till medier i många andra länder var den svenska pressen 
övervägande positiv till #metoo-rörelsen, och mycket få ifrågasatte 
eller kritiserade den (Askanius och Hartley 2019; De Benedictis m.fl. 
2019). Medan andra länders medierapportering kunde ifrågasätta och 
misstänkliggöra de kvinnor som talade ut (se t.ex. Starkey m.fl. 2019) 
så förekom detta överhuvudtaget inte i artiklarna i vårt material under 
den studerade perioden (däremot, som Lindqvist och Ganetz visar i sitt 
kapitel i denna bok, förekom det i stor utsträckning i diskussioner på 
sociala medier). Den kritik som lyftes i artiklarna riktades som nämnts 
ovan huvudsakligen mot bristen på rättssäkerhet, där det är viktigt att 
betona att man samtidigt tog ställning för kvinnors lika rättigheter 
och mot sexuella trakasserier. Artiklarna betonar vidare statens och 
arbetsgivarnas ansvar för att skydda medborgare och anställda (vilket 
är tydligt i temana kritik mot arbetsgivare och åtgärder), vilket rimmar 
väl med landets långa tradition av socialdemokratiska regeringar och 
starka fackliga rörelser. Här skrivs frågan in i en större rättvise- och 
arbetarrörelse, snarare än att ramas in som en kvinnorörelse. 

Den tredje gruppen samlar två teman, där artiklarna rapporterar 
om rörelsens aktiviteter och resultat. Genom att rapportera om åtgärder 
som utredningar, ny lagstiftning och Jämställdhetsmyndigheten ramas 
problemet med sexuella trakasserier in som en politisk fråga snarare än 
en individuell, och därigenom ges frågan mer tyngd och rörelsen en större 
legitimitet (jfr Fraser (2005). I rapporteringen om olika evenemang och 
aktiviteter som anordnats i relation till #metoo, liksom i rapporteringen 
om uppropen, är det slående hur man betonar rörelsens stora uppslutning, 
styrka och betydelse. Som vi ska diskutera närmare nedan utgör detta 
en skarp kontrast till tidigare studier om mediernas framställning av 
kvinnorörelser.

Hur rapporteringen förändrades
Vi kunde se att rapporteringen förändrades mellan faserna, framför 
allt i fråga om vilka ämnen som man ägnade uppmärksamhet. En 
oväntad iakttagelse var att temat konstnärliga verk växte mellan de 
två perioderna, liksom övrigt-kategorin. Här kunde vi se att man 
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diskuterar #metoo i alla möjliga sammanhang, vilket vi tolkar som 
att rörelsen gjorde avtryck i den bredare kulturen; den gav upphov till 
filmer, konstverk, musik och litteratur, och gav eko i samhället i stort, 
där man såg frågans relevans i relation till en stor mängd andra frågor.

Den största enskilda skillnaden utgörs av tillkomsten av uppropen, 
som dominerade den andra fasen så starkt att evenemang och aktiviteter 
blev ett av de två största temana. Samtidigt kunde vi se att temana 
vittnesmål och anklagelser, som under första fasen hört till de största, 
minskade drastiskt. Denna bild förstärks om vi ser på de två övergripande 
grupperna som fokuserar på specifika övergrepp, respektive rörelsens 
aktiviteter och resultat, som helhet. Under fas 1 upptog de teman som 
handlade om specifika övergrepp sammanlagt nästan hälften av de 
analyserade texterna, medan andelen i andra fasen minskade till drygt 
en fjärdedel. För rapporteringen om rörelsens aktiviteter och resultat 
är det tvärtom: från att ha innehållit ungefär en sjättedel av materialet 
ökar det till en tredjedel. 

Tidigare studier har visat hur svenska nyhetsmedier under #metoos 
inledningsskede framställde rörelsen i en individualiserad tolkningsram, 
där frågan om sexuella trakasserier ramades in som ett individuellt, 
snarare än ett samhälleligt, problem (Askanius och Hartley 2019). Vi menar  
att förskjutningen från individers vittnesmål och anklagelser till ett ökat 
fokus på uppropen och andra aktiviteter inom rörelsen utgör ett skifte i 
rapporteringens fokus – från att huvudsakligen ha haft individfokus till 
att rapportera om den kollektiva rörelsen och de resultat den uppnått. 

Hur man framställde uppropen och rörelsen
Som vår genomgång visat fick uppropen stort genomslag och nämndes i 
nästan en tredjedel av andra periodens artiklar. De upprop man rappor-
terade mest om var de som hörde till grupper som även annars har stor 
synlighet i medierna: skådespelare, politiker, sport- och medieprofiler. 
Men vi kunde se att upprop som hörde till utsatta grupper och grupper där 
yrkesidentiteten gick på tvärs med förekomsten av sexuella trakasserier 
också fick relativt mycket uppmärksamhet. Texterna om uppropen 
berättar om uppropen, beskriver reaktioner från olika branscher och 
visar på spridningen från bransch till bransch. 
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Både i texterna som handlar om uppropen och i materialet i stort kunde 
vi se att hur #metoo framställdes under den studerade perioden skiljer 
sig markant från hur kvinnorörelser framställts i medierna tidigare. Till 
att börja med skrivs det mycket om rörelsen. Rapporteringen betonar 
rörelsens genomslagskraft och dess stora uppslutning. Företrädare och 
deltagare behandlas med respekt: man tar deras  uttalanden på allvar, 
och vi kunde inte se någon förekomst av ironisering eller förminskning 
överhuvudtaget. Rörelsen beskrivs som präglad av enighet, och man 
lyfter ofta betydelsen av solidaritet mellan kvinnor. Det nämns inga 
konflikter mellan olika grupperingar, och man lyfter även in personer 
utanför rörelsen som uttalar sig positivt om rörelsen, vilket ytterligare 
stärker intrycket av en rörelse med brett stöd. Möjligen finns en tendens 
till konfliktinramning i de artiklar som problematiserar bristande 
inkludering av transpersoner eller diskuterar hur vissa grupper (inter-
nationellt men även inom Sverige) inte har samma möjlighet att delta 
som vita västerländska medelklass kvinnor.

När det gäller inramningen av rörelsens deltagare och företrädare 
demoniseras de inte överhuvudtaget (möjligen med undantag för av 
Heimerson och Guillou). Man framställer dem varken som fientliga, 
konstiga eller avvikande. Genom sitt uppmärksammande av uppropen 
visar tidningarnas rapportering att förövare finns överallt i samhället, 
och därmed blir det också tydligt att detta även gäller de kvinnor som 
utsätts. På detta vis etableras en bild av rörelsen som relevant för alla 
kvinnor. Denna bild förstärks av antalet privatpersoner som får uttala 
sig: som offer, deltagare i evenemang och i de anonyma vittnesmål som 
publiceras inom uppropen och sedan citeras i en stor mängd tidningar. 
När det gäller frågan om personalisering/trivialisering så saknas diskus-
sioner om deltagares och företrädares utseende, stil och civilstånd helt i 
materialet. Fokus ligger överlag i stället på rättigheter. Det förekommer 
relativt många offerinramningar, framför allt i de citerade vittnesmålen 
om utsatthet. Det ska dock tilläggas att det bara är individerna bakom 
vittnesmålen som beskrivs (och beskriver sig själva) som offer, medan 
rörelsen i stort framställs som stark och präglad av stor enighet. En 
genomgående tolkningsram är med andra ord agens, där #metoo beskrivs 
som en tornado, en flodvåg och en revolution. 
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En förklaring till den svenska pressens jämförelsevis positiva medie-
rapportering ges av Askanius och Hartley (2019), som diskuterar den 
svenska självbilden av att vara ett land som värnar om jämställdhet 
mellan könen. En annan möjlig förklaring står att finna i uppropens 
framtoning. I en analys av uppropstexterna visar Hansson m.fl. (2020) hur 
uppropen inte beskriver sig själva som feministiska utan i stället ramar 
in problemet med sexuella trakasserier som en fråga om arbetsrätt och 
mänskliga rättigheter överlag. Detta kan ses i ljuset av Terkildsen och 
Schnells (1997) studie av mediegestaltningars effekt på politiska attityder. 
De fann att inramningar som ekonomiska rättigheter, antifeminism och 
feminism hade en negativ effekt på attityder till jämställdhet, kvinnors 
rättigheter och icke-traditionella könsroller, samt syn på kvinnofrågor 
som viktiga. Däremot hade den inramning som betonade politiska 
rättigheter positiv inverkan på attityderna till de frågor som nämns ovan. 
Detta gällde i synnerhet för de manliga försökspersonerna. Terkildsen 
och Schnells studie gjordes i en amerikansk kontext, men det verkar 
som att valet att undvika att beskriva #metoo-rörelsen som feministisk 
gav positiv effekt även i Sverige. Uppropens undvikande av ”f-ordet” 
och en formulering av rörelsens mål och identitet på sätt som inte stötte 
bort människor kan vara en förklaring till dess breda stöd, såväl som 
till skillnaden mellan de analyserade tidningarnas framställning av den 
svenska #metoo-rörelsen jämfört med tidigare kvinnorörelser. 

Analysen som presenteras i detta kapitel visar hur #metoo framställdes 
av de sex största svenska tidningarna under rörelsens första tre månader. 
Allteftersom tiden gick och rörelsen utvecklades förändrades också 
medierapporteringen. Den allmänna debatten om #metoo har i efterhand 
kommit att kännetecknas av en backlash där medierapporteringen blivit 
betydligt mer kritisk. Framför allt har man diskuterat de överträdelser 
av pressetiska regler som gjordes i samband med namnpubliceringarna. 
Frågan om pressetik är förvisso viktig. Det finns dock en risk att dessa 
mer ”ofarliga” frågor överskuggar sakfrågan om sexuellt våld, och att 
rörelsen som helhet ges skulden och därmed avväpnas (detta är något 
som också framförs av journalister som reflekterar över #metoo-rörelsens 
utveckling, se kapitel 8 i denna bok). När man ser till den diskussion som 
förs om #metoo idag är det lätt att få intrycket att medierapporteringen 
under rörelsens mest intensiva period helt dominerades av alla uthäng-
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ningar. Som det här kapitlet har visat var de analyserade tidningarnas 
rapportering betydligt mer mångfacetterad än så.
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kapitel 2

Kvinnligt ansvar och 
manligt offerskap

Representationer av kvinnor och män i 
den svenska mediebevakningen av #metoo

Lisa Lindqvist & Hillevi Ganetz

I oktober 2017, bara några dagar efter att tidningen New York Times först 
publicerade anklagelserna mot Harvey Weinstein, gjorde den svenska 
tv-personligheten Lulu Carter ett inlägg på Instagram i vilket hon 
liknade sin tidigare kollega, den välkända tv-stjärnan Martin Timell, vid 
Weinstein. Bara två dagar senare anklagade den svenska journalisten och 
aktivisten Cissi Wallin i ett Instagraminlägg en känd journalist, Fredrik 
Virtanen, för att ha våldtagit henne tio år tidigare. De två Instagram-
inläggen plockades upp av de svenska nyhetsmedierna, som i artiklar 
och reportage förmedlade att fler kvinnor menade att de blivit utsatta 
av männen. Timell och Virtanen uttalade sig också själva i medierna 
och förnekade brott, men bad om ursäkt för vissa olämpliga handlingar. 
Den 21 november 2017 inträffade nästa stora svenska nyhetshändelse till 
följd av #metoo. Dagens Nyheter publicerade en utförlig granskning av 
en mäktig man inom kultursfären, där 18 kvinnor berättade hur han 
hade utsatt dem för olika former av sexuella övergrepp. Till en början 
kallades mannen ”Kulturprofilen” i medierna, men snart framgick det 
att det handlade om Jean-Claude Arnault, en man med stark anknytning 
till Svenska Akademien. 2018 års nobelpris i litteratur, vars pristagare 
utses av Svenska Akademien, sköts strax därefter upp.

I denna studie, som bygger vidare på tidigare forskning om mediers 
representationer av sexualbrott och om feministisk hashtag-aktivism, 
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använder vi kritisk diskursanalys för att analysera svenska nyhetsmediers 
artiklar och krönikor samt efterföljande Facebookkommentarer från 
allmänheten som handlar om dessa tre fall av anklagelser. Syftet är att 
identifiera övergripande teman och representationer av kvinnor och män 
för att få syn på möjligheter och begränsningar när det kommer till att 
förklara och lösa problemet med sexualbrott i samband med #metoo. 
Forskningsfrågan som besvaras i detta kapitel är: Hur representeras 
och förklaras kvinnorna och männen och deras respektive handlingar 
i nyhetsmediernas artiklar och krönikor samt i kommentarsfält på 
Facebook som handlar om fallen Timell, Virtanen och Arnault?

Medierapportering om sexualbrott – 
våldtäktsmyter och motdiskurser

Forskning om hur medier rapporterar om sexualbrott utgår från uppfatt-
ningen att mediernas representationer av sådana brott påverkar hur 
mediepubliken föreställer sig en typisk våldtäktsman, hur offer för 
våldtäkt bör agera och vad som orsakar sexualbrott (Hamlin 1988; 
Johnson 1999; Franiuk m.fl. 2008; Worthington 2008). Flera forskare 
har visat att stereotyper kring sexualbrott rör sig fram och tillbaka 
mellan olika samhällsinstitutioner via medierna, som plockar upp 
och gestaltar historier från den allmänna debatten, rättssystemet och 
intervjuade poliser (Freeman 1993; Meyers 1997). I medieforskning om 
sexualbrottsrapportering kallas sådana stereotyper ofta ”våldtäktsmyter”, 
vilka begränsar uppfattningen om vad som är en ”riktig” våldtäkt. 
Flera forskare menar att våldtäktsmyter bygger på en syn på världen 
som kontrollerbar och rättvis, en syn som omedvetet kan återfinnas 
hos journalister, medieproducenter och mediekonsumenter (Ardovi-
ni-Brooker och Caringella-Macdonald 2002; Franiuk m.fl. 2008). En 
riktig våldtäkt är, enligt dessa stereotyper, ett våldsamt övergrepp på 
en publik plats utfört av en främling. Vidare är det bara ”dåliga” män 
som begår våldtäkter och oftast ”dåliga” kvinnor – sådana som agerar 
på sätt som inte passar in i kvinnorollen – som drabbas (ibid; Meyers 
1997; Hinck och Thomas 1999). 

Samtidigt visar medieforskningen att den feministiska rörelsen och 
förändringar i den allmänna opinionen till följd av ändringar i sexual-
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brottslagen, har påverkat mediernas representationer av sexualbrott. 
Under 1980-talet började historien om den ”riktiga” våldtäkten nyanseras, 
och begreppet våldtäkt breddades till att även inkludera övergrepp 
begångna av en bekant till offret. Vidare verkar medierna ha påverkats 
av den feministiska praktiken ”speaking out”, att prata om sina egna 
upplevelser av våldtäkt som en politisk handling, vilket har resulterat i 
att större fokus nu läggs på offrets perspektiv (Lós och Chamard 1997; 
Ardovini-Brooker och Caringella-Macdonald 2002; Serisier 2018a, 2018b). 
Samma forskare pekar dock på att även om feministiska strömningar 
har påverkat medierna till att bredda stereotyperna kring våldtäkt, så 
återfinns och förstärks våldtäktsmyterna i medierna också idag. Trots 
fokus på individuella kvinnors upplevelser av våldtäkt, verkar kvinnors 
trovärdighet i dessa sammanhang stärkas av att de uppfyller vissa könade 
stereotyper, samt av att andra kvinnor kan backa upp deras historier 
genom att berätta om liknande erfarenheter av samma män (ibid).

I dagens medielandskap är representationer av sexualbrott ett 
resultat av att flera aktörer skriver om, tolkar, diskuterar och ifrågasätter 
beskrivna händelser. Nancy Worthington (2008) beskriver detta som 
en pågående kamp mellan medieproducenter och konsumenter om 
hegemoni inom diskursen om sexualbrott. Hon menar att tillgången 
till sociala mediesajter och bloggar innebär att den tidigare självklara 
maktposition som medieproducenterna befann sig i nu delas med 
mediekonsumenterna själva. Detta öppnar, menar Worthington, upp 
möjligheter för motstånd och subversion. Samtidigt visar forskning 
kring diskussioner om sexualbrott i sociala medier att det finns ett 
behov av en expansion av debatten. Den präglas, menar några forskare, 
av en samtycke/våldtäkt-dikotomi som misslyckas med att integrera 
perspektiv på negativa sexuella erfarenheter och gråzoner (Tosh 2016; 
Thomas, Lafrance och Stelzl 2018). 

Möjligheter och begränsningar med 
feministisk hashtag-aktivism

#metoo kan sägas ha breddat diskussionen om sexuella övergrepp i 
publika forum till att inkludera negativa upplevelser som kanske, eller 
kanske inte, ryms inom lagens formuleringar av sexualbrott. Rosa-



maktordningar och motstånd

66

lind Gill och Shani Orgad (2018) menar att den framgång och globala 
spridning #metoo uppnådde till stor del kan förklaras av den bredd och 
heterogenitet som fanns hos de historier som berättats inom rörelsen. 
Detta backas upp av forskning om tidigare feministisk så kallad hashtag- 
aktivism, som visar att dessa hashtaggar utgör effektiva verktyg för att 
skapa motdiskurser mot könade stereotyper, genom att länka samman 
stora mängder personliga historier (Clark 2016; Barker-Plummer och 
Barker-Plummer 2017). Enligt Rosemary Clark (2016) kan feministisk 
hashtag-aktivism bidra till mer korrekta beskrivningar av sexualbrott i 
nyhetsmedier. Samtidigt skapar den samhörighet, könad solidaritet och 
upplevelser av stöd för de som deltar (Clark 2016; Clark-Parsons 2021).

Flera studier pekar på att #metoo-rörelsen varit framgångsrik i att 
skapa könad solidaritet och stöd för överlevare av sexualbrott (Modrek 
och Chakalov 2019; McDonald 2019; Clark-Parsons 2021; Schneider 
och Carpenter 2020). Många har kunnat relatera till problemen som 
lyfts under #metoo-vågen, vilket gör dess politiska krav lätta att förstå. 
Samtidigt visar flera forskare att just detta riskerar att överdrivet förenkla 
komplexa frågor genom att det individualiserar problemet med sexuella 
övergrepp. Neoliberala idéer om kvinnlig sexualitet, där det fulla ansvaret 
för att förmedla samtycke vid heterosexuellt sex ligger på kvinnan, 
riskerar därmed att förstärkas (Gill och Orgad 2018; McDonald 2019; 
Modrek och Chakalov 2019; Worthington 2020). Samtidigt skapar 
feministisk hashtag-aktivism plattformar där strukturella förklaringar 
och lösningar kan föras fram och ha en inverkan på mediediskursen 
om sexualbrott. 

#metoo i traditionella medier
I Sverige skapade #metoo-vågen en extensiv mediebevakning och massiv 
debatt på opinionsplats. Tina Askanius och Jannie Møller Hartley (2019) 
har visat att #metoo hade en större inverkan på medierna i Sverige än 
i Danmark. De fann att många svenska medietexter var positiva till 
rörelsen och kritiska mot de patriarkala strukturer som möjliggör 
sexuella trakasserier. Samtidigt såg de att mediebevakningen av #metoo 
i både Danmark och Sverige oftast ramade in sexuella övergrepp som ett 
individuellt problem. Även i Storbritannien visade mediebevakningen 
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av #metoo stöd för rörelsen (De Benedictis m.fl. 2019). Dock fokuserade 
medierna i Storbritannien till stor del på individuella kända personer och 
de diskuterade därmed inte några lösningar på problemet med sexuella 
övergrepp utöver ”empowering women to speak out” (De Benedictis 
m.fl. 2019, s. 15). Trots att svensk mediebevakning i likhet med dansk och 
brittisk fokuserade till stor del på individuella kändisfall, verkade svenska 
medier mer benägna att applicera strukturella förklarings modeller 
på problemet med sexualbrott, exempelvis patriarkala strukturer och 
tystnadskultur. 

Diskursteori – hegemoni och subjektspositioner
Denna studie bygger på ett diskursteoretiskt perspektiv, framför allt 
genom användningen av de teoretiska begreppen hegemoni och subjekts-
position. Utgångspunkten är Ernesto Laclau och Chantal Mouffes (1985) 
diskursteori och kritisk diskursanalys som den definierats av Lilie 
Chouliaraki och Norman Fairclough (1999). Dessa teorier utgår från en 
syn på den sociala världen som socialt konstruerad och på språket som en 
viktig beståndsdel i hur världen är ordnad. Diskurs är språk strukturerat 
i social praktik, lingvistiska element som artikuleras tillsammans och 
som därmed producerar mening. På så sätt både påverkar och påverkas 
diskurser av andra sociala praktiker och den sociala världen i stort (Laclau 
och Mouffe 1985; Chouliaraki och Fairclough 1999). Diskurs är relaterat 
till den sociala världen som både en kreativ resurs och en begränsande 
kraft. Detta gör diskursteorin högst användbar i denna analys, som 
syftar till att förstå möjligheter och begränsningar i den diskurs om 
sexualbrott som producerades i samband med medierapporteringen 
kring #metoo i Sverige. 

Hegemoni är ett koncept som förklarar diskursens begränsande 
egenskaper och dess koppling till ideologi. När vissa diskurser verkar mer 
sanna, neutrala och objektiva än andra, har de en hegemonisk position. 
Hegemoniska diskurser cementerar på så sätt ideologi genom att begränsa 
möjligheterna i interaktion, och upprätthåller därmed de maktrelationer 
som är relaterade till en viss ideologisk världsordning. Dessa makt-
relationer formar i sin tur diskurser och cementerar deras hegemoniska 
position (Laclau och Mouffe 1985; Chouliaraki och Fairclough 1999).
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Eftersom diskurser inom dessa teorier betraktas som viktiga bestånds-
delar i den sociala världen är de också relaterade till identitetsbegreppet. 
Sociala identiteter produceras inom diskurser (Laclau och Mouffe 1985). 
Dessa socialt konstruerade, lingvistiska identiteter refereras i den här 
analysen till som subjektspositioner, flexibla resurser som kan intas av 
sociala aktörer. Subjektspositioner är följaktligen både begränsande och 
flexibla möjligheter för en individ att bli tolkad och förstådd, och de är 
också relaterade till makt och ideologi. Hegemonisk diskurs producerar 
en begränsad repertoar av subjektspositioner som är tillgängliga för 
sociala aktörer och likt andra diskursiva element får dessa positioner 
sin mening utifrån sin relation till varandra (Laclau och Mouffe 1985). 
I studien används koncepten hegemoni och subjektspositioner som 
verktyg för att förstå hur vissa förklaringar och tolkningar av sexuella 
situationer kan verka mer sanna än andra på grund av förväntningar 
kopplade till vissa sociala identiteter. 

Feministiska rörelser och 
institutionaliserade orättvisor

Denna studie utforskar möjligheter och begränsningar hos feministisk 
hashtag-aktivism genom att analysera svenska mediers bevakning av 
#metoo och mediepublikens reaktioner. Därför föreslår vi en analytisk 
vinkel inspirerad av de kritiska perspektiv på moderna vänster- och 
feministrörelser som framförts av bland andra den amerikanska filosofen 
Nancy Fraser. Fraser (2003) menar att sådana rörelsers rättvisekrav ofta 
enbart fokuserar på att uppnå erkännande, ett slags kulturell och symbo-
lisk dekonstruktion. Därmed missar rörelserna andra dimensioner av 
orättvisor och möjliggör att dessa lever kvar. Detta är, menar Fraser, en 
konsekvens av en hegemonisk neoliberal syn på social rättvisa. Hon föreslår 
att rörelserna fokuserar sina rättvisekrav på två nivåer utöver erkännande: 
ekonomisk omfördelning och representation (Fraser 2005, 2011). Den här 
tredimensionella rättvisemodellen behövs, anser Fraser, för att utplåna 
orättvisor från alla delar av samhället där de har institutionaliserats. 

Enligt Laclau och Mouffe (1985) är tvåkönssystemet och dess makt-
relationer och orättvisor en konsekvens av ett sådant institutionaliserande 
av diskursiva konstruktioner av två distinkta kön med vissa skilda 
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egenskaper. Femininitet har konstruerats som underordnat maskulinitet 
i den sociala/kulturella dimensionen. Feministiska rörelser bör dock 
peka på att detta värderingssystem har institutionaliserats också i 
andra dimensioner, exempelvis ekonomiska och rättsliga. Feministiska 
hashtaggar som syftar till att sprida kunskap och väcka opinion kring 
sexualbrott, och mediebevakningen av dem, har båda kritiserats för att 
förstärka en förenklad och individualiserad bild av komplexa strukturella 
problem (se t.ex. De Benedictis m.fl. 2019; McDonald 2019; Worthington 
2020). Därför kommer detta kritiska perspektiv på modern feminism 
att tillämpas också i denna analys av den svenska mediebevakningen 
av #metoo och dess reception.

Tidningsartiklar och Facebookkommentarer 
om tre kända män

Studien analyserar ett relativt litet och specifikt utsnitt av den svenska 
mediebevakningen av #metoo och mediepublikens Facebookkommen-
tarer. Tre fall av anklagelser mot kända män valdes ut för att begränsa 
analysen: tv-personligheten Martin Timell, journalisten Fredrik Virtanen 
och kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Dessa anklagelser gav upphov till 
en omfattande mediebevakning i Sverige tidigt under #metoo-hösten 2017. 
Vi använder här kritisk diskursanalys för att identifiera subjektspositioner 
och övergripande teman i nyhetsartiklar, reportage och krönikor som 
berör anklagelserna mot de tre männen, samt Facebookkommentarer 
som reagerar på några av de utvalda artiklarna. På så sätt kan studien 
påvisa hur diskurser kan förflyttas och förhandlas mellan olika medier, 
medietexter och kontexter och mellan medieproducenter och medie-
publik. Dessutom kan analysen indikera hur diskurs kan fungera som 
begränsande kraft som kan förstärka asymmetriska maktrelationer 
(Chouliaraki och Fairclough 1999; Winther Jørgensen och Phillips 2000). 
Vi valde att inkludera tre typer av medietexter – nyhetsartiklar, krönikor 
och Facebookkommentarer – för att möjliggöra en analys av hur olika 
aktörer i olika sammanhang förstår och konstruerar beskrivningar 
av sexuella övergrepp och hur dessa läsningar och skrivningar kan 
vara relaterade till möjligheter och begränsningar hos ett exempel på 
feministisk hashtag-aktivism som #metoo. 
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Eftersom studien är kvalitativ pekar den enbart ut teman som fram-
kommer i det specifika urvalet av texter som har använts i analysen, och 
resultaten är alltså inte tänkta att generaliseras. Analysen av texterna är 
gjord i tre steg för att möjliggöra en behandling av varje typ av medietext 
för sig. Initialt gjordes en grov kodning av materialet utifrån vilka 
beskrivningar av kvinnorna, männen och deras respektive agerande som 
kunde återfinnas. Sedan följde ytterligare genomläsningar för att relatera 
funna koder till respektive medietexts kontext. Analysen guidades av 
följande frågor, som tar sin utgångspunkt i studiens frågeställning: 
Hur refererar texterna till kvinnorna och männen? Hur beskrivs deras 
handlingar? Hur förklaras handlingarna utifrån motiverande faktorer? 
Hur relateras handlingarna till olika diskurser om och stereotyper kring 
sexuella övergrepp? Efter att de tre typerna av medietexter analyserats 
var för sig identifierade vi gemensamma teman och motsägelser mellan 
de tre textmaterialen.

Material
Nyhetsartiklarna och krönikorna valdes ut med hjälp av det nordiska 
mediearkivet Retriever. Vi begränsade urvalet genom att uteslutande välja 
artiklar och krönikor publicerade från och med oktober och till och med 
december 2017. Ett undantag finns dock med från mediebevakningen 
av fallet Arnault, eftersom han själv uttalade sig genom sin advokat 
först i en artikel publicerad 8 mars 2018. Tidsperioden valdes i syfte att 
fånga den initiala mediebevakningen av de tre fallen. Eftersom inget av 
fallen vid den tidpunkten hade blivit prövat i domstol förväntade vi oss 
att mediebevakningen skulle vara som mest homogen under den här 
tidsperioden. Som söktermer i mediearkivet använde vi både männens 
namn och de epitet som användes innan deras identiteter avslöjades i 
medierna. Vi fick 8 360 sökträffar för fallet Timell, 3 077 för Virtanen 
och 20 497 för Arnault (se tabell 2.1). Antalet träffar kan förstås påverkas 
av att epiteten har använts olika mycket i andra orelaterade fall, men 
i och med tidsbegränsningen kan vi vara relativt säkra på att de flesta 
sökträffarna gällde de beskrivna fallen. 

För att ytterligare begränsa urvalet inkluderades enbart artiklar 
och krönikor från de fyra största nyhetstidningarna i Sverige, dagstid-
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ningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, kvällstidningarna 
Aftonbladet och Expressen samt public servicebolaget Sveriges Tele-
visions nyhetssajt SVT Nyheter. Artiklar som liknade varandra på så 
sätt att de byggde på varandras källinformation grupperades, och den 
ursprungliga versionen valdes ut för analys. Vi använde sedan tematiska 
urvalskriterier för att säkerställa att valda artiklar innehöll hänvis-
ningar till både de anklagade männen och de kvinnor som anklagat 
dem samt beskrivningar av det beteende som lett till anklagelserna. 
En eller två artiklar valdes ut för att representera startpunkten för 
mediebevakningen av respektive fall (initiala ”avslöjanden”), och 
mellan sex och nio artiklar och krönikor i varje fall fick representera 
följdbevakning och ”svar” på anklagelserna (till exempel intervjuer 
med männen, krönikor). I urvalet finns 11 artiklar och krönikor som 
handlar om anklagelserna mot Timell, 7 som handlar om Virtanen 
och 10 som handlar om Arnault. Det totala urvalet består alltså av 28 
artiklar ur fem medier. 

Tabell 2.1. Antal sökträffar i mediearkivet Retriever och antal texter i urvalet per fall

Fall Sökträffar i mediearkivet Retriever Antal texter i urvalet

Martin Timell 5 252 på namn, 3 108 på epitetet ”TV4-profilen” 11

Fredrik Virtanen 2 623 på namn, 454 på epitetet ”Aftonbladetprofilen” 7

Jean-Claude Arnault 3 335 på namn, 17 162 på epitetet ”Kulturprofilen” 10

Enligt undersökningen Svenskarna och internet 2021 från Internetstif-
telsen har 80 procent av de svenska internetanvändare över 16 år använt 
det sociala nätverket Facebook någon gång under det senaste året. Det 
gör Facebook till det mest populära sociala mediet i landet. Därför valde 
vi att inkludera Facebookkommentarer i vårt urval för att representera 
mediepublikens åsikter. Självklart är ett urval av Facebookkommentarer 
inte representativt för mediepublikens uppfattningar i stort, men de 
kan visa hur representationer av sexualbrott i medier förhandlas mellan 
medieproducenter och mediepublik. Urvalet av Facebookkommentarer 
inkluderar alla kommentarer från fyra inlägg där de utvalda nyhets-
tidningarna har delat de artiklar som utsågs till startpunkter i urvalet 



maktordningar och motstånd

72

ovan på sina officiella Facebooksidor. Av de 380 kommentarerna i urvalet 
kommer 169 från ett inlägg om Timell av Aftonbladet (19 oktober 2017), 
110 från ett inlägg om Virtanen av Svenska Dagbladet (25 oktober 2017), 
52 från ett inlägg om Arnault av Dagens Nyheter (21 november 2017) 
och 49 från ytterligare ett inlägg om Arnault av Expressen (1 december 
2017) (se tabell 2.2).

Tabell 2.2. Utvalda Facebookinlägg och antal kommentarer för varje fall

Fall Facebooksida och datum för inlägg Antal kommentarer

Martin Timell Aftonbladet, 19 oktober 2017 169

Fredrik Virtanen Svenska Dagbladet, 25 oktober 2017 110

Jean-Claude Arnault Dagens Nyheter, 21 november 2017 och Expressen  
1 december 2017

52 + 49

Svenska medier arbetar enligt frivilliga pressetiska riktlinjer kring 
publicering, så kallade publicitetsregler. Detta publicistiska ansvar 
gäller inte för användarkommentarer på mediernas officiella Face-
booksidor. Dock har de fyra medier vars kommentarsfält används i 
analysen publicerat riktlinjer på sina Facebooksidor, som de uppmanar 
personer som kommenterar att följa. Riktlinjerna skiljer sig åt något, 
men samtliga ber sin publik att ta i beaktning sitt eget ansvar för att följa 
lagen och att försäkra sig om att de inte kränker eller hotar någon eller 
publicerar rasistiska eller sexistiska kommentarer (Svenska Dagbladet 
2020, Aftonbladet 2018, Expressen 2020, Dagens Nyheter 2018). Dessa 
skillnader i reglerande principer och riktlinjer mellan nyhetsmediernas 
texter och Facebookkommentarer har vägts in i analysen. 

Namnen på upphovspersonerna till Facebookkommentarerna i 
materialet togs bort innan analysen. Kommentarerna citeras ordagrant 
i analysen (dock har stavfel rättats) vilket gör att upphovspersonen kan 
gå att identifiera genom sökning på citatet i sökmotorer som Google, 
förutsatt att kommentaren inte tagits bort av upphovspersonen eller 
en moderator. Eftersom kommentarerna är publicerade på mediernas 
officiella Facebooksidor, som samtliga har ett mycket stort antal följare, 
förväntas upphovspersonerna vara medvetna om att deras kommentarer 
är publikt tillgängliga. På den grundvalen tas kommentarerna med i 
analysen trots risk för identifiering. 



kvinnligt ansvar och manligt offerskap

73

Resultat – bland vittnen, hjältar och hycklare
Först och främst bör det påpekas att de tre fallen kom att utveckla sig 
på olika sätt rättsligt. Arnault har blivit dömd till 2,5 år i fängelse för 
två fall av våldtäkt. Timell prövades i domstol för ett fall av våldtäkt, 
men frikändes. Anklagelserna mot Virtanen om sexualbrott har inte 
prövats i domstol, eftersom aktuella fall hunnit preskriberas. Dock 
stämdes en av de kvinnor som hade anklagat Virtanen för förtal och hon 
befanns skyldig. Eftersom de tre fallen har haft olika utvecklingskurvor 
har mediernas bevakning av fallen också varierat. Det material som 
analyseras här visar dock stora likheter i hur anklagelserna avslöjades i 
pressen. Alla tre fall initierades med grundliga, om än olika omfattande, 
reportage, där flera källor anklagade de då anonyma männen för sexuella 
övergrepp och/eller trakasserier. Männen namngavs i medierna kort 
därefter. Beslutet att publicera deras namn debatterades flitigt i och 
omkring medierna och flera artiklar med männens namn klandrades av 
dåvarande Pressens Opinionsnämnd för att ha brutit mot de pressetiska 
publicitetsreglerna. De tre fallen skiljer sig åt när det gäller hur många 
kvinnor som talade med medierna om sina anklagelser, men i alla 
fallen var det flera personer som stod bakom anklagelserna. Dessutom 
intervjuades Timell och Virtanen kort efter att de namngavs i pressen, 
medan Arnault valde att inte alls kommentera saken i medierna, förutom 
via sin advokat flera månader senare. Fallen är annars lika varandra 
på många sätt, inte minst i att de handlar om män med makt inom 
medie- och kulturbranscherna. I mediebevakningen kan man läsa 
att alla tre ska ha betett sig sexuellt olämpligt mot kvinnor, medan de 
samtidigt har haft framgångsrika karriärer.

Genom att begränsa analysen till de första månadernas mediebevak-
ning och reaktioner från mediepubliken kan vi identifiera gemensamma 
teman som framkom innan anklagelserna hade hunnit utredas, både på 
männens arbetsplatser och inom rättssystemet. Resultaten visar att även 
om materialet är mångfacetterat så knyts föreställningar om sexualitet, 
ansvar och offerskap till manlighet och kvinnlighet på liknande sätt. 
Nyhetstexter, krönikor och Facebookkommentarer analyseras först 
separat nedan, sedan följer en konkluderande diskussion kring hur de 
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övergripande temana relaterar till både #metoo och dominanta diskurser 
om sexualitet och kön.

Nyhetsartiklarna – kvinnor som 
vittnen och män som offer

Materialets nyhetsartiklar kan beskrivas som texter om brott där jour-
nalistisk etik integreras med och förstärks av ett juridiskt språkbruk. 
Kvinnorna som talar om sina upplevelser med medierna beskrivs ofta 
som vittnen som för fram anklagelser. Flera gånger berör artiklarna 
kvinnornas trovärdighet, exempelvis genom att referera till att flera 
källor oberoende av varandra berättar liknande historier om de utpekade 
männen, eller genom att använda citat från andra källor som berättar 
att de känner och litar på kvinnorna. På så sätt skapar nyhetstexterna en 
rättegångsliknande berättelse i vilken kvinnorna som anklagar också bär 
bevisbördan och därmed också kan förhöras om motiv och trovärdighet. 
I följande utdrag från en nyhetsartikel i Svenska Dagbladet (SvD) betonar 
reportern att flera kvinnor har anklagat Virtanen oberoende av varandra, 
och en kvinnas historia bekräftas också till del av hennes manliga vän.

Oberoende av varandra beskriver de i detalj samma grova och sexua-
liserade språkbruk och de olika tillmälen för kvinnor som de säger att 
Aftonbladetprofilen använder.

Här följer ett urval av kvinnornas berättelser:
I början av 2000-talet råkar Lisa ut för Aftonbladet-skribenten under 

en natt i Eskilstuna, säger hon till SvD. Mot slutet av natten följer hon 
med profilen till stadshotellet för en efterfest. Med i taxin är Lisas vän 
Erik, som bekräftar resan.

Sundkvist och Nordberg (2017)

Samma juridiska språkbruk kan identifieras i Dagens Nyheters avslöjande 
reportage om Arnault, då kallad Kulturprofilen. I citatet nedan syns 
att journalisten Matilda Gustavsson, utöver att noggrant redogöra för 
kvinnornas upplevelser, har intervjuat personer som kan backa upp 
kvinnornas trovärdighet. 
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Av de arton kvinnor jag intervjuat berättar fem om händelser som 
saknar ögonvittnen. I de fallen har närstående och terapeuter jag varit 
i kontakt med styrkt deras historier; liksom dagboksanteckningar och 
mejlkonversationer.

Gustavsson (2017)

Användandet av juridiskt språk gör att rapporteringen kan uppfylla 
det journalistiska idealet om en objektiv och korrekt nyhetsskildring. 
Samtidigt ger det kvinnorna och deras historier trovärdighet, men kan 
också sägas öppna upp för tvivel kring desamma. Sådana föreställningar 
om tvivel förstärks genom den frekventa användningen av modalitets-
markörer som ”ska ha inträffat”, vilket syns i det korta utdraget nedan. 
Även bruket av sådana modalitetsmarkörer syftar troligtvis till att 
uppfylla de publicistiska riktlinjerna, men kan bidra till att ifrågasätta 
kvinnornas berättelser. 

Under en blöt personalfest på Timells lantställe sommaren 2008, ska en 
kränkande händelse ha inträffat mellan Martin Timell och en kvinna 
i ”Äntligen hemma”-produktionen i en badtunna. 

Oxblod m.fl. (2017)

Vidare beskriver artiklarna de motiverande faktorer som kvinnorna 
uppger för att prata om sina erfarenheter med medierna. Idén om att det 
skulle röra sig om något slags hämnd är närvarande i ett par artiklar, 
men materialet i stort fokuserar på andra motiv, som att varna och 
hjälpa andra utsatta kvinnor:

– Jag gjorde det för att jag vet att det är många som inte har min röst, som 
inte har min plattform, som inte har mitt ”kapital”. Jag får hundratals 
mejl nu att fler vågar berätta sin historia, kräva att rättsväsendet tar 
dem på allvar och att ingen ska vara med om det jag var med om. Det 
känns skönt nu för det är lite som ett avslut för mig, säger Cissi Wallin.

Mokhtari (2017)

Många av dem jag intervjuat säger att de beslutat sig för att berätta om 
sina erfarenheter tack vare #metoo, och för att hjälpa andra. 

Gustavsson (2017)
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De motiverande faktorerna som förs fram speglar föreställningar om ett 
kvinnligt ansvar för att lösa problemet med sexuella övergrepp för andra 
kvinnors skull. Dessa föreställningar om kvinnligt ansvar kan vara en 
förlängning av idén om att neoliberala diskurser om kvinnlig sexualitet 
skapar ett kvinnligt ansvar för att förmedla samtycke i en heterosexuell 
situation (Worthington 2020). Dock fokuserar mediebevakningen av 
de tre fallen till stor del på de utsatta kvinnornas erfarenheter, vilket 
kan tyda på en effekt av feministisk kritik mot medierapportering kring 
sexualbrott, såsom flera feministiska medieforskare föreslår (Lós och 
Chamard 1997; Ardovini-Brooker och Caringella-Macdonald 2002; 
Serisier 2018a). Flera av kvinnorna pratar om att känna sig tvingad 
till att ge samtycke på grund av rädsla, skam eller hot mot den egna 
karriären. Detta indikerar ett skifte från snäva våldtäktsmyter – där 
enbart överfallsvåldtäkt räknas som våldtäkt – och föreställningar 
om kvinnors ansvar för att förmedla samtycke (Ardovini-Brooker och 
Caringella-Macdonald 2002; Franiuk m.fl. 2008; Worthington 2020). 
Samtidigt visar det juridiska språkbruket och det rättegångsliknande 
historieberättandet kring kvinnornas trovärdighet på en tendens att 
misstänkliggöra kvinnors berättelser om sina liv. För att vara trovärdig 
behöver hennes historia backas upp av andra kvinnor med liknande 
erfarenheter, något som verkar vara typiskt för den feministiska praktiken 
att tala ut (speak out) om egna erfarenheter av sexuella övergrepp (Serisier 
2018b). Den kvinna som vittne som produceras i nyhetsartiklarna verkar 
alltså utmana våldtäktsmyter samtidigt som den förstärker vissa delar 
av dem genom att introducera en ny form av kvinnligt ansvar. Den här 
könade subjektspositionen förstärks ytterligare genom mediebevak-
ningens representationer av de anklagade männen. 

Nyhetsartiklarna porträtterar de tre männen genom intervjuer med 
dem själva (undantaget Arnault) och personer som känner dem, både 
nära vänner och bekanta. Den övergripande bilden som framförs av dessa 
aktörer är att männen på något sätt har betett sig felaktigt och sårande, men 
att dessa handlingar inte bryter mot lagen. Därmed introduceras återigen 
tvivel kring kvinnornas berättelser som möjliggör att männen kan inta en 
offerposition genom att hänvisa till sin (juridiska) oskuld. Kort efter att 
Timell och Virtanen har blivit namngivna i medierna intervjuas de. Deras 
historier liknar varandra på så vis att deras intervjuer konstruerar tydliga 
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avgränsningar mellan olagliga handlingar och handlingar som beskrivs 
som ”dåliga” eller ”olämpliga”. De sistnämnda handlingarna tar männen 
ansvar för till viss del, vilket framgår i citaten nedan. Arnault intervjuas 
aldrig men hans försvarsadvokat framför i en artikel i Dagens Nyheter 
att han ska vara ”bedrövad” av anklagelserna, som han också förnekar, 
samt att anklagelserna har slagit hans liv i spillror (Lindkvist 2018). I 
andra artiklar går det att läsa att Arnault har levt ut en ”klassisk form av 
kulturmaskulinitet”, att han omgav sig med ”mycket unga kvinnor” och att 
han agerat ”gentlemannamässigt” (Lapidus m.fl. 2017). Med utgångspunkt 
i dessa markeringar och gränsdragningar mellan olagligt beteende och på 
olika sätt dåligt eller misogynt beteende, kan männen avsäga sig ansvar 
och i stället lägga det på kvinnorna som har anklagat och medierna 
som har rapporterat. Citaten nedan visar att intervjuerna med Virtanen 
och Timell förstärker denna förflyttning av ansvar genom att männen 
porträtteras som ångerfulla i de fall kvinnor har tagit illa upp av deras 
beteende och att de nu är bättre människor.

Virtanen:
– Jag är såklart jätteledsen om jag har gjort folk illa berörda. Det är 

vidrigt och tråkigt och något jag är mycket ledsen för.
Så du menar att detta är ett gammalt beteende som du nu förändrat?
– Ja, jag lever ett helt annorlunda liv i dag. Jag har inte varit på en 

nattklubb så länge jag kan minnas och har familj och barn. På jobbet 
har vi ibland en hård, rå eller skojig jargong och det är klart, jag kan ju 
inte säga att jag aldrig säger något dumt men jag kämpar hårt med att 
vara en bra människa. Såklart är jag ledsen och vill gärna be om ursäkt 
till dem, som jag inte vet vilka de är, om jag har sagt olämpligheter och 
betett mig olämpligt.

Thornéus (2017)

Timell svarar att han inte menade något illa med sitt beteende.
– Vad jag har läst där så handlar det om att jag tydligen har tagit 

henne på rumpan i någon frukostkö. Det här är 11 år sedan. Jag har 
inga som helst minnen här, men det är hennes upplevelse som stämmer. 
Även om inte jag minns det. Det är klart som fan jag ber om ursäkt för 
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det också. Jag har gjort saker som jag inte har menat något illa med. 
Som inte har varit avsedda som sexuella trakasserier.

Vad har du tänkt att det är då?
– Allt från flört till skämt, och jag har inte tänkt på hur kvinnor har 

uppfattat det här. Inte en sekund.
Roos (2017)

Dessa avgränsningar mellan olagligt och dåligt/misogynt beteende samt 
mellan historiska handlingar och en nutida vilja att be om ursäkt, kan 
vidare introducera föreställningar om tvivel kring kvinnornas berättelser. 
Trots att nyhetsmaterialet i stort fokuserar på kvinnornas erfarenheter, 
öppnar bruket av juridiskt språk upp möjligheten för männen att förklara 
sina handlingar genom att introducera tvivel omkring deras status som 
olagliga. Sådana förklaringar finns sannolikt i materialet för att rappor-
teringen ska kunna uppfylla de etiska publicitetsreglerna, som slår fast 
att båda sidor alltid ska höras. Samtidigt producerar de föreställningar 
av manligt offerskap i samband med anklagelser om sexualbrott. 

Utdragen nedan visar konstruktionen av en manlig subjektsposition 
som offer för orättvisa anklagelser och mediebevakning. Samtidigt 
som dessa utdrag indikerar att mediebevakningen uppfyller journa-
listiska etiska principer och med rätta visar vilka negativa personliga 
konsekvenser sådan mediebevakning kan få, förstärker de indirekt 
föreställningar om falska anklagelser om sexualbrott. 

Timell själv kallar rapporteringen kring honom för ”en häxjakt”.
– Jag har varit jagad dygnet runt i fyra veckor. De jagar mig på gatan. 

Jag har fått fly det här landet. Och jag har en familj. Hur fan tror du att 
det är, säger han till SVT Nyheter.

Ohlin (2017)

Hur har han [Arnault] påverkats av anklagelserna?
– Han har mått mycket dåligt förstås. Hela hans liv har mer eller 

mindre slagits i spillror av det här, vilket han inte är ensam om att 
uppleva under efterdyningarna till den här metookampanjen.

Lindkvist (2018)
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Anser du [Virtanen] dig ha blivit oskyldig anklagad och uthängd i media?
– Ja, det gör jag. Jag tycker det är hemskt att det rått lynchjustis på 

internet. Vi har ett rättsväsende i landet som bör hantera frågor om 
brott. Jag tycker inte man ska hänga ut personer på sociala medier i 
drev. Den som anklagas kan omöjligen försvara sig.

Thornéus (2017)

Detta fokus på männens offerskap gör att mediebevakningens fokus 
vrids från kvinnornas erfarenheter till konsekvenserna männen upplever 
av att anklagas offentligt. I det tredje utdraget ovan menar Virtanen 
i ett citat att mediernas porträttering av honom står i skarp kontrast 
till ett fungerande rättssystem. Subjektspositionen manligt offer för 
orättvis mediebevakning underbyggs av föreställningen att medierna 
inte kan vara lika objektiva som rättssystemet. Att reportagen som 
avslöjade anklagelserna mot de tre männen gör bruk av juridiskt språk 
gav berättelserna trovärdighet och legitimitet, men de efterföljande 
avgränsningarna mellan olagligt och ”dåligt” beteende samt männens 
hänvisningar till häxjakt och illegitim mediebevakning kan ha haft 
en negativ inverkan på uppfattningen av kvinnornas trovärdighet. 
Hela materialet pekar på att mediebevakningen av fallen utgår från 
att juridisk diskurs producerar objektiva sanningar, vilket gör att den 
juridiska diskursen får en hegemonisk position (Laclau och Mouffe 1985; 
Chouliaraki och Fairclough 1999). Användandet av juridiskt språk för 
att producera trovärdighet och legitimitet för kvinnorna i rollen som 
vittnen kan alltså samtidigt möjliggöra avgränsningar mellan olagliga 
handlingar och dåliga handlingar som går över andra gränser, vilka i 
sammanhanget framstår som mindre allvarliga. Detta skapar i sin tur 
föreställningar om manligt offerskap efter anklagelser om sexualbrott, 
om kvinnligt ansvar för att stoppa sexualbrott genom att vara goda 
vittnen samt tvivel kring kvinnornas berättelser. 

Krönikorna – kvinnliga hjältar och mäktiga män
I krönikorna ersätts subjektspositionen det kvinnliga vittnet med den 
kvinnliga hjälten. De underbyggs båda av föreställningen om kvinnligt 
ansvar, där kvinnor genom att tala ut i medierna kan varna och hjälpa 
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andra kvinnor. I nyhetsmediernas krönikor blandas det juridiska språk-
bruket upp med figurer från en mer litterär diskurs. Kvinnorna som 
går ut med sina berättelser och anklagar de kända männen konstrueras 
här som modiga hjältar som trots stora personliga och yrkesmässiga 
risker gör allt för att stoppa männens framfart. Denna porträttering 
syns i utdragen nedan.

Isabel, 26 och Amanda, 30 är mina hjältar.
De har fått göra ett jobb som äldre, ansvariga borde ha klarat av 

för länge sen.
[…]
Det var då Isabel, född 1991, var den som fick ta striden, med sin 

kropp, och berätta hur den brutits ner av den behandling hon utsatts 
för av chefen, hon fick med sitt namn och bild ta risken, betala det höga 
priset, för att gå ut och berätta.

[…]
Det verkar inte ha varit så mycket att fundera över. Men det var 

alltså #metoo, och denna modiga unga kvinna, som fick ta tag i något 
som olika äldre chefer borde åtgärdat tidigare.

Svensson (2017)

Det började med 18 kvinnor. 18 modiga kvinnor som i Matilda Gustavs-
sons reportage i DN berättade om trakasserier och grova övergrepp 
som ska ha begåtts av en man med tät koppling till de 18 stolar som på 
onsdagskvällen traditionsenligt stod uppställda i Börssalen i Gamla stan. 

Wiman (2017)

Männen porträtteras i dessa texter som dåliga människor med makt. 
Krönikorna betonar också att några av männens arbetsplatser, kollegor 
och bekanta har vetat om hur männen har betett sig innan #metoo-
hösten, men att de har valt att vara tysta och på så sätt passivt skydda 
männen. Dessa beskrivningar visar sig i följande citat. 

Varför denna papperssläta flathet? […] Det finns fler skäl till denna brist 
på civilkurage. Jag tror att det handlar om föraktet för, eller illojaliteten 
med offren. Det förakt, den illojalitet, som offer för sexualbrott har 
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drabbats av sedan tidernas begynnelse, och som ännu i våra dagar 
inte är utrotade.

Ullgren (2017)

Hur länge har han varit omskvallrad, han på TV4 som nu äntligen 
stoppats?

I tjugofem år, allra minst. Kanske inte som sextrakasserare men 
definitivt som mobbare av värsta slag.

Om han stoppats tidigare, om det alls hade gått? Tja, han hade i alla 
fall aldrig fått den maktposition han fick.

Nu fick han hållas. Och än vet vi inte hur många som dras med i 
hans fall.

Och hur många vi är som känner oss lite fega och efterkloka.
Hagen (2017)

Trots att utdragen kommer från olika publikationer och handlar om 
olika män, lägger de fram en liknande tolkning av både #metoo och 
mediebevakningen av den: Män med makt har haft möjlighet att bete 
sig sexuellt olämpligt mot kvinnor och fortfarande behålla sin mäktiga 
position inom yrket, delvis på grund av omgivningens tystnad. I dessa 
skildringar framstår sexuella övergrepp som ett strukturellt problem, 
en tolkningsram som svenska medier har använt i mediebevakningen 
av #metoo något mer än medier i andra länder, vilket Askanius och 
Hartley (2019) har visat. Sammanfattningsvis målar krönikorna upp 
bilden av #metoo på följande sätt: under hösten 2017 berättade modiga 
kvinnor om sina erfarenheter i medierna och som en konsekvens förlo-
rade några av de dåliga männen sina yrkespositioner och sin makt. 
Den här tolkningen av #metoo kan sägas indikera krav på rättvisa som 
överbygger alla tre av Frasers (2005, 2011) dimensioner: erkännande 
(av skuld), omfördelning (av makt) och representation (av modiga 
kvinnor på de berörda arbetsplatserna). Dock skulle den samtidigt 
kunna fungera som en förstärkare av föreställningen om kvinnligt 
ansvar som diskuterats i avsnittet ovan. Alltså, trots att problemet med 
sexuella övergrepp skildras som ett strukturellt problem verkar de 
framförda lösningarna vila på enskilda kvinnors axlar, vilket stödjer 
den kritik mot feministiska hashtaggar som menar att de förstärker 
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neoliberala föreställningar om individuellt (kvinnligt) ansvar (Wort-
hington 2020; Clark-Parsons 2021). 

Å andra sidan kan bruket av litterärt språk indikera att krönikorna 
fungerar som arenor för alternativa diskurser kring sexuellt olämp-
ligt beteende. Då de möjliggör en diskussion som går utanför lagens 
begränsningar finns här möjlighet att prata om handlingar som gått 
över en persons gränser, oavsett om en dom hade varit möjlig eller inte. 
Kvinnor som hjältar påverkas inte på samma sätt av föreställningar om 
tvivel som kvinnor som vittnen gör. Krönikorna beskriver övergripande 
de anklagade männen som mäktiga och frånstötande, de anklagande 
kvinnorna som modiga hjältar och omgivningen som delvis ansvarig 
genom sin tystnad. Därför verkar de föra fram en bild av ett delat ansvar 
för att stoppa problemet med sexuella övergrepp. Vissa texter skriver 
explicit att för lite ansvar har lagts på de anklagade männen. Trots 
det riskerar subjektspositionen kvinna som hjälte att, om än subtilt, 
förstärka föreställningen om kvinnligt ansvar. Krönikorna förstärker 
därför delvis, trots försök till motsatsen, bilden av problemet med 
sexuella övergrepp som möjligt att lösa bara om kvinnor är modiga, 
talar ut och varnar andra kvinnor. 

Facebookkommentarerna – hycklare och tvivel
I kontrast till nyhetsartiklarna är ansvaret för att lösa problemet med 
sexuella övergrepp mer utspritt på olika aktörer i de undersökta Facebook-
kommentarerna. Kanske beror det på att regler kring god journalistisk 
etik behöver uppfyllas i nyhetsbevakningen, medan Facebookkom-
mentarerna inte regleras på samma sätt. De tre anklagade männen 
benämns i kommentarerna med olika negativa skällsord, som ”hycklare”, 
”äckelgubbe”, ”sexgalning” och ”en skam för det manliga släktet”. 

Männen klandras alltså mer tydligt i kommentarerna än i medie-
bevakningen. Trots det förstärks föreställningar om manligt offerskap i 
samband med anklagelser om sexuella övergrepp och kvinnligt ansvar 
för att stoppa övergrepp även här. Många kommentarer hänvisar till 
rättssystemet och journalistisk etik i samband med diskussioner om 
kvinnornas val att berätta i medierna på ett sätt som skapar tvivel och 
misstro i förhållande till deras trovärdighet, och som vidare förstärker 
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bilden av männen som offer för orättvis mediebevakning. Detta innebär 
att fokus för diskussionerna i kommentarsfälten riktas mot kvinnornas 
handlingar, snarare än männens beteende. I exemplen nedan används 
juridisk diskurs i kommentarerna för att ifrågasätta mediebevakningen 
och kvinnorna. 

Han är misstänkt och anmäld men varför målar man ut honom som 
skyldig. Ska bli väldigt intressant att se vad man ska skriva om han 
blir frikänd eller det blir nedlagt på grund av brist på bevis. Ska man 
fortsätta att hävda att han är skyldig då till varje pris eller ber man 
om ursäkt och hoppas han inte stämmer skiten ur dem? Oavsett vad 
så är den journalistik som vi nu ser prov på i spåren av ME TOO inte 
värdig en rättsstat. Plötsligt räcker det med anklagelser för att döma. 
Helt åt helvete.

Expressens Facebooksida (2017)

Jaha han hängdes ut med ansikte och namn innan rättegång och dom.
Expressens Facebooksida (2017)

Kommenterare 1: Ingen man ska längre komma undan! #metoo
Kommenterare 2, som svar: Bra inställning, avskaffa rättsväsendet, 

och i stället inför vi folkpöblar, där den som skriker högst och mest, 
och får mest gehör. Och den anklagade blir skyldig.

Svenska Dagbladets Facebooksida (2017)

Jag tycker att det är fel att hänga ut en person innan den är dömd!
Aftonbladets Facebooksida (2017)

Att männen namnges i medierna innan de är dömda för brott beskrivs i 
dessa kommentarer som ett hot mot ett fungerande rättssystem. Eftersom 
diskussioner kring namnpubliceringen och huruvida den är etiskt 
försvarbar även förs i medierna är det möjligen inte överraskande att 
Facebookkommentarerna behandlar detta ämne. Denna kritik mot 
namnpubliceringarna utgör ett fundament för att kommentarerna också 
ska kunna ifrågasätta kvinnornas berättelser som skildras i medierna. 
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I förhållande till anklagelserna mot Virtanen och Timell ifrågasätter 
många Facebookkommentarer kvinnornas beslut att inte anmäla männen 
till polisen vid tiden för händelserna, som ligger ett flertal år tillbaka i 
tiden. Kommentarerna nedan exemplifierar detta:

Varför inte anmäla när det händer, o inte flera år efter. Jo pengar. Man 
undrar!!!!

Aftonbladets Facebooksida (2017)

Why so long to report? [fundersam emoji] Seems like it’s been going 
on for a long time!!!!

Svenska Dagbladets Facebooksida (2017)

I fallet Arnault ifrågasätter flera kommentarer också hans fru och 
insinuerar att hon borde ha känt till och därmed kunnat stoppa sin 
mans handlingar.

Hans fru måste ha vetat om hans leverne, hur står hon ut med detta.
Expressens Facebooksida (2017)

Vet ej vem han är men vidrig är tydligen det minsta man kan säga om 
honom vad säger frun?

Expressens Facebooksida (2017)

På så sätt förstärker kommentarerna föreställningar om ett kvinnligt 
ansvar för att stoppa problemet med sexuella övergrepp begångna av 
män. När utsatta kvinnor inte uppfyller detta ansvar, exempelvis genom 
att inte på en gång anmäla en händelse till polisen, blir deras handlingar 
och erfarenheter möjliga att ifrågasätta. Detta väcker tvivel – gick 
det verkligen till på det sättet som hon säger? – och förstärker på så 
sätt ytterligare den manliga subjektspositionen som offer för orättvisa 
anklagelser och mediebevakning. 

Flera kommentarer beskriver dock att rättssystemet erbjuder 
begränsade möjligheter att få sexualbrottslingar dömda. En kommentar 
hänvisar till hur svårt det är att bevisa sexualbrott, särskilt när det 
gått flera år. Hen skriver i kommentarsfältet om Virtanen att det är 
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”ord mot ord och då förlorar offret och förövaren kan säga att det inte 
hänt”. I samma kommentarsfält finns följande ordväxling mellan två 
personer:

Kommenterare 1: Vid brott ska man alltid anmäla även om anmälan 
läggs ner. Samma sak gäller tex om man är lurad på Blocket och vet 
att anmälan inte leder någonstans, för om tillräckligt många anmäler 
måste polisen agera.

Kommenterare 2, som svar: Det är vanligt att kvinnor inte anmäler 
sexualbrott pga hur polisen och rättsväsendet behandlar utsatta kvinnor. 
Många vittnar om att det kändes som ytterligare ett övergrepp.

Svenska Dagbladets Facebooksida (2017)

Kommentarer som dessa kan därför problematisera rättssystemets 
ställning som den enda producenten av sanning och utmana den juridiska 
diskursens hegemoniska position. Samtidigt finns det ingen kommentar 
i urvalet som föreslår andra lösningar till det strukturella problemet 
med sexuella övergrepp än att gå via rättssystemet. Vidare föreslår flera 
kommentarer att #metoo och mediebevakningen av hashtaggen utgör 
ett hot mot både rättssystemet och rättssamhället. Nyhetsartiklarnas 
bruk av juridiskt språk och av den etiskt grundade principen att båda 
sidor ska få uttala sig verkar således begränsa Facebookkommentarernas 
möjligheter att begripliggöra berättelser om att ha blivit utsatt för sexuella 
övergrepp, utan att dessa handlingar dömts som lagöverträdelser i en 
domstol. Eftersom bruket av juridiskt språk verkar skapa hegemoniska 
föreställningar om vad sexuella övergrepp är i materialet i stort, tyder det 
på ett behov av en breddning av samtalet kring sexuella övergrepp som går 
utöver samtycke/våldtäkt-dikotomin, vilket bland annat Tosh (2016) och 
Thomas m.fl. (2018) föreslår. Samtidigt verkar Facebookkommentarerna 
vara någorlunda överens om att de anklagade männen i de tre fallen 
har betett sig felaktigt och att de har skyddats av en tystnadskultur 
som har varit utbredd inom kultur- och mediesektorerna. Detta tyder 
på att #metoo, med hjälp av krönikor i nyhetsmedierna, faktiskt har 
fungerat som en arena för feministisk motdiskurs mot hegemoniska 
föreställningar om sexuella övergrepp. Detta genom att länka samman 
många och heterogena erfarenheter under en hashtag och på så sätt föra 
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fram strukturella förklaringar till problemens utbreddhet (Clark 2016; 
Clark-Parsons 2021; Gill och Orgad 2018).

Diskussion – olaglig eller bara misogyn?
Denna analys av den svenska mediebevakningen av, och Facebook-
kommentarer kring, tre fall av anklagelser mot kända män i samband 
med #metoo visar att juridisk diskurs verkar inneha en hegemonisk 
position, som begränsar diskussionen kring sexuella övergrepp. Genom 
att producera subjektspositionen kvinna som vittne förmedlar materialets 
nyhetsartiklar att kvinnor ansvarar för att stoppa problemet med sexuella 
övergrepp. Samtidigt möjliggör det juridiska språkets hegemoni att 
tydliga avgränsningar görs mellan olagliga och ”dåliga” eller miso-
gyna handlingar, vilket skapar tvivel kring kvinnornas berättelser. I 
förlängningen produceras alltså subjektspositionen man som offer för 
orättvisa anklagelser och en omfattande och aggressiv mediebevakning. 
Rättssystemet och journalistisk och publicistisk etik används som 
kontraster till den orättvisa behandlingen av männen, som medierna 
påstått gör sig skyldiga till. De Facebookkommentarer som ifrågasätter 
kvinnornas val att inte rapportera de händelser de utsatts för direkt 
till polisen, och att först långt senare prata med medierna, verkar utgå 
från detta och förstärker därför de föreställningar om tvivel som går 
att utläsa i nyhetsrapporteringen. Trots att krönikorna avviker något 
från det juridiska språket i och med sitt bruk av den litterära figuren 
hjältinna för att beskriva kvinnornas berättande i medierna, riskerar 
även de att förstärka föreställningen om kvinnligt ansvar för att stoppa 
sexuella övergrepp. 

Vår studie bekräftar på så sätt resultat från tidigare forskning som 
indikerar att nutida medierapportering om sexualbrott både förstärker 
och utmanar stereotypa uppfattningar om våldtäkt, så kallade våld-
täktsmyter (Lós och Chamard 1997; Ardovini-Brooker och Caring-
ella-Macdonald 2002; Serisier 2018a). Föreställningar om vad som är 
”riktiga” våldtäkter förmedlas här genom tydliga avgränsningar mellan 
olagliga och ”dåliga” handlingar, vilket väcker tvivel kring kvinnornas 
trovärdighet. Samtidigt beskrivs männens handlingar genomgående som 
felaktiga i materialet. Således pekar analysen på en pågående förhandling 
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om hegemoni inom diskursen om sexuella övergrepp, vilken också 
indikeras av Worthington (2008). Vidare verkar det finnas ett behov av 
att bredda diskussionen om sexuella övergrepp till att innefatta händelser 
som inte har bedömts som brottsliga i domstol av olika skäl men som har 
upplevts som övergrepp av den drabbade (Tosh 2016; Thomas, Lafrance 
och Stelzl 2018). Om diskussionen inte breddas riskerar fokus att hamna 
på hur väl kvinnor som berättar om sin utsatthet lever upp till sin roll 
som vittnen i stället för hur männen som anklagas har handlat, vilket 
de analyserade Facebookkommentarerna pekar på. 

Våra resultat visar att nyhetsartiklarna om de tre fallen fokuserar på 
de utsatta kvinnornas upplevelser, vilket stödjer den tidigare forskning 
som visat att en feministisk diskurs har haft inverkan på medierappor-
teringen om sexualbrott (Lós och Chamard 1997; Ardovini-Brooker 
och Caringella-Macdonald 2002; Serisier 2018a). Samtidigt skildras 
kvinnornas motiv för att berätta om sina erfarenheter i medierna på 
ett sätt som producerar föreställningar om ett kvinnligt ansvar för att 
stoppa sexuella övergrepp genom att varna och hjälpa andra kvinnor. 
Även beskrivningarna av kvinnor som hjältinnor i krönikorna och 
ifrågasättandet av både de utsatta kvinnorna och andra kvinnor runt 
männen i Facebookkommentarerna fungerar som förstärkningar av 
detta ansvar. Forskning om #metoo och andra feministiska hashtaggar 
indikerar att trots deras förmåga att länka samman många olika historier 
och på så sätt visa problemens strukturella natur, riskerar feministiska 
hashtaggar att förstärka neoliberala föreställningar kring individuellt 
kvinnligt ansvar (Clark 2016; Gill och Orgad 2018; McDonald 2019; 
Modrek och Chakalov 2019; Worthington 2020). Våra resultat stödjer 
således dessa indikationer. 

Kanske ramade svenska medier in sin bevakning av #metoo och 
de anklagelser om sexuella övergrepp som följde i mer strukturella 
termer än medier i andra länder, som Askanius och Hartleys studie 
(2019) visar. Vår analys visade också på förekomsten av sådana struk-
turella förklaringar, exempelvis beskrivningar av en ”tystnadskultur” 
som ska ha skyddat de anklagade männen. Samtidigt kan de överlag 
positiva skildringarna av kvinnorna som vittnen och hjältinnor 
begränsa sådana strukturella förklaringar genom att presentera indi-
viduella kvinnor som talar ut om sina erfarenheter som den enda 
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möjliga lösningen på problemet med sexuella övergrepp (De Bene-
dictis m.fl. 2019). 

Frasers (2005, 2011) uppmaning till feministiska rörelser att ställa 
politiska krav på tre dimensioner – omfördelning, erkännande och 
representation – kan fungera som ett verktyg för att kringgå denna 
begränsning. Genom att addera ansvar till krav på omfördelning och 
erkännande kan #metoo främja en feministisk motdiskurs i medie-
bevakningen av sexualbrott. På så sätt kan lösningen på det strukturella 
problemet med sexuella övergrepp aldrig vara beroende av att enskilda 
kvinnor talar ut om sina erfarenheter (med stor personlig risk). I stället 
ska ansvar läggas på arbetsplatser, lagstiftare, utbildningssystemet och 
enskilda män. Erkännande av föreställningar om kvinnligt ansvar på 
en diskursiv nivå kan skapa möjligheter för en omfördelning av detta 
ansvar för att stoppa sexuella övergrepp. Vår analys indikerar att svensk 
mediebevakning av #metoo och mediepublikens kommentarer skapar 
utrymme för feministiska strukturella förklaringar av problemet med 
sexuella övergrepp, men att den juridiska diskursens hegemoniska 
position begränsar möjligheten till en omfördelning av ansvaret för 
att stoppa detta strukturella problem. Dock är analysen gjord på ett 
begränsat material vilket lämnar stort utrymme för framtida forskning, 
exempelvis på andra delar av mediebevakningen av #metoo eller på hur 
problem och lösningar skildrades i sociala medier och hur deltagare i 
hashtaggen upplevde debatten. 
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kapitel 3

Straffsystemets janusansikte
Rättvisa i #metoo-relaterade 
domar om våldtäkt och förtal

Ulrika Andersson & Linnea Wegerstad

Är det alltid viktigt för ett brottsoffer att anmäla en våldtäkt? Eller att 
förövaren sätts i fängelse? Kan polisens bemötande under en utredning 
som till slut läggs ner kompensera för åklagarens beslut att inte väcka åtal? 
Vilken betydelse har stöd från andra i samma situation eller från andra 
medmänniskor? Hur olika vägar till rättvisa möts i de rättsprocesser 
som blev konsekvensen av den svenska #metoo-rörelsen är föremålet 
för detta kapitel. Straffsystemet är till stor del binärt och uppbyggt 
runt dikotomier: skyldig eller inte skyldig, målsägande eller tilltalad, 
brottslig eller inte brottslig. I detta kapitel visar vi hur det svenska 
straffsystemet hanterade #metoo-relaterade rättsfall om sexuellt våld, 
hur rättsprocesserna interagerade med mer informella sätt att få rättvisa 
samt hur hanteringen framträder i diskursiv belysning.1

Syftet med kapitlet är att synliggöra den komplexitet som präglar 
relationen mellan å ena sidan rätten och å andra sidan #metoo som en 
social rättviserörelse. Rättens relation till #metoo kan förstås på flera 
sätt. För det första kom effekterna av #metoo att utspela sig inom rätts-
väsendets väggar. Vissa av vittnesmålen som spreds under hashtaggen 
#metoo har fått rättsliga konsekvenser på ett konkret plan i form av 
polisanmälningar om sexuellt våld, förundersökningar, domstolsför-
handlingar och domar. Det har inte bara varit fråga om anmälningar 
av sexuellt våld till rättsväsendet, utan i kölvattnet av #metoo har 
också utpekade personer gjort polisanmälningar om förtal som har 
lett till åtal. 
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Ett annat sätt att förstå rättens relation till #metoo är att rättsliga 
referenser – eller law talk – figurerar i konversationer om #metoo även 
utanför rättsväsendet (Wexler 2019). I en analys av medierapporteringen 
om tre kända män som pekats ut som förövare i samband med #metoo 
visar Lindqvist och Ganetz i kapitel 2 närvaron av en hegemonisk rättslig 
diskurs, det vill säga att det används ett rättsligt språk, som begränsar 
möjligheten att förstå erfarenheter av sexuellt våld som just övergrepp. 
Detta förrättsligande av problemet med sexuellt våld innebär att fokus 
riktas mot individuella lösningar, vilket utgör ett hinder för försöken 
att beskriva sexuellt våld som ett strukturellt problem och åstadkomma 
social förändring bortom friande eller fällande domar (Wexler 2019; 
Lindqvist och Ganetz kapitel 2). Dock hade frågan om sexuellt våld 
även före #metoo ofta begripliggjorts i termer av brott och kriminalitet 
(Boyle 2019, s. 59). 

För det tredje kan #metoo-rörelsen i sig förstås som ett synliggörande 
av rättens oförmåga att skapa rättvisa. Diskrimineringslagstiftning och 
straffrättsliga regler som kriminaliserar integritetskränkningar finns 
sedan lång tid tillbaka. Men vittnesmål från #metoo-uppropen signalerar 
tydligt att sexuellt våld är ett pågående problem som lagstiftningen inte 
har rått på (Engdahl m.fl. 2021). Detta kan kopplas till att det finns ett 
justice gap som innebär att endast en bråkdel av det sexualiserade våldet 
beivras av rättsväsendet (Brå 2019:5; Brå 2019:9; Brå 2020:6). Samtidigt, 
som MacKinnon påpekar – om lagstiftning som förbjuder sexuella 
trakasserier inte hade varit på plats hade #metoo kanske inte fått de 
konsekvenser som det har fått: att män har förlorat sina arbeten, sina 
politiska positioner och sitt goda rykte (2021, s. 43).

De här olika förståelserna av rättens relation till #metoo sätter fingret 
på en större fråga, nämligen vilken roll som kriminalisering bör ha i 
feministiska rörelsers strävan efter att synliggöra och bekämpa sexuellt 
våld (Skilbrei 2020; MacKinnon 2021; Davis 2021). Å ena sidan kan det 
argumenteras för att rättsväsendets hantering av sexuellt våld måste 
förbättras för att uppfylla löftet om rättvisa för utsatta. I straffrätts-
systemet åtalas den tilltalade för ett brott i en rättegång och om åtalet 
kan bevisas bortom rimligt tvivel döms personen till ett straff. Denna 
straffrättsliga hantering av sexuellt våld har uppmärksammats och 
kritiserats i Sverige, Norden och internationellt sedan 1970-talet (Boëthius 
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1976; Brownmiller 1976; Alcoff 2018; Stang Dahl 1994; Lacey 1998; Sutorius 
och Kaldal 2003; Andersson 2004). Kritiken har rört hur våldtäkt och 
andra brott ska definieras, vilka krav som ska ställas på bevisningen 
för fällande dom, hur bevisningen ska prövas och värderas, inklusive 
trovärdighetsbedömning av målsägandens berättelse, samt hur brotts-
offret ska behandlas under rättegången. Lite tillspetsat handlar denna 
kritik i grunden om en och samma fråga, nämligen att inte tillräckligt 
många fall av sexuellt våld når rättslig prövning, med möjlighet till 
fällande dom. I Sverige och Norden har frågan främst diskuterats med 
utgångspunkt i en tanke om hur straffsystemets hantering av dessa brott 
kan förbättras. Ett exempel på en sådan förändring är samtyckesreformen 
av våldtäktslagstiftningen som infördes 2018 (Prop. 2017/18:177).

Å andra sidan kan det också påstås att ett ensidigt fokus på straff-
rättsliga åtgärder skymmer andra aspekter av rättvisa. I den anglo-
amerikanska kontexten har frågan under det senaste decenniet även 
diskuterats utifrån vad som kan liknas vid en abolitionistisk hållning till 
straffsystemet, alltså utifrån tanken att det bör avskaffas och undvikas, 
för att det i grunden är diskriminerande, rasifierande och reproducerar 
socioekonomisk ojämlikhet (Davis 2021). Författare som varit mer 
intresserade av hur straffsystemet kan förbättras och förändras har 
beskrivits företräda ”carceral feminism” eller ”dominance feminism” 
(Bernstein 2012; Halley 2016, s. 235 samt s. 260). Även i Sverige har frågan 
väckts om huruvida den feministiska rörelsen fokuserat för mycket på 
lagreformer på sexualbrottens område (Katzin 2018). De nu beskrivna 
angreppssätten har ofta satts i motsatsställning till varandra. Gotell 
hävdar dock, med utgångspunkt i en analys av reformer av den kana-
densiska sexualbrottslagstiftningen, att vi inte bör ha en instrumentell 
syn på feministiska rörelsers inverkan på straffsystemet (2015). Reformer 
sker i ett sammanhang av olika (motstridiga) intressen, och förändringar 
i lagstiftningen kan få andra konsekvenser än de avsedda genom efter-
följande tillämpning och tolkning i domstolar. Kort sagt, varken lagen 
eller sociala rättviserörelser agerar i ett vakuum (jfr Terwiel 2020). Vår 
övertygelse är att det är både möjligt och önskvärt att undersöka och 
granska straffsystemet i syfte att söka förbättra det och samtidigt inta en 
kritisk hållning på en mer övergripande nivå, för att ifrågasätta om det 
kan åstadkomma och bidra till rättvisa (Wegerstad 2021). Straffsystemet 
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framträder här med ett janusansikte: det kan både ge upprättelse och 
skipa rättvisa och reproducera social ojämlikhet. 

I detta kapitel ska vi analysera två sammanhang där straffsystemet 
aktualiserades i samband med #metoo. Det första är två polisanmäl-
ningar om våldtäkt med efterföljande rättegångar och domar som direkt 
kan relateras till #metoo, i bemärkelsen att händelserna anmäldes i 
anslutning till #metoo-uppropen. Det andra sammanhanget är de åtal 
och fällande domar för förtal som var en konsekvens av att kvinnor 
i samband med #metoo namngav påstådda förövare i sociala medier. 
Genom att analysera dessa konkreta rättsliga konsekvenser av #metoo 
synliggör vi hur olika förståelser av rättvisa kommer till uttryck i rätten. 
Detta är ett sätt att förstå straffsystemets janusansikte mer specifikt – det 
har en potential att ställa förövare till svars för sexuellt våld samtidigt 
som det kan användas för att bestraffa den som pekar ut en person som 
förövare av just sexuellt våld. 

Kalejdoskopisk rättvisa
Kapitlet bygger på resultatet från två studier: den första om våldtäkts-
domar och den andra om förtalsdomar.2 En gemensam faktor för båda 
studierna är att materialet utgörs av domar som har analyserats rättsligt 
och diskursivt. I en dom återger domstolen parternas berättelser, värderar 
dem och övrig bevisning samt redogör för rättsläget och för rättsliga 
resonemang. Domar kan förstås som uttryck för vad domstolen har 
kommit fram till i det enskilda fallet och hur domstolens bedömning 
förhåller sig till gällande rätt. Här kan det till exempel handla om 
hur domstolen har värderat bevisningen, huruvida den tilltalade är 
skyldig eller inte och hur den tilltalades gärningar klassificeras rättsligt. 
Utgångspunkten i detta perspektiv är gällande rätt och domen skapar 
vad vi kallar för rättsliga effekter – en person anses skyldig och en 
viss påföljd döms ut. Rättsvetenskapliga studier fokuserar ofta på hur 
en dom ska förstås i förhållande till gällande rätt. Men domar kan 
även analyseras med ett socialkonstruktivistiskt och diskursanalytiskt 
angreppssätt (Andersson 2004; Bladini 2013; Niemi-Kiesiläinen m.fl. 
2007; Lacey 1998). Ur detta perspektiv handlar det om att studera vilka 
narrativ som framkommer i domen, hur subjekt konstrueras eller vilka 
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problemformuleringar som skapas. En dom kan då sägas skapa eller 
reproducera diskurser i samhället – vad som är möjligt eller inte möjligt 
att uttrycka, exempelvis ”en riktig våldtäkt”, ”ideala offer/förövare”. Vi 
menar att domar med detta synsätt skapar diskursiva effekter i samhället 
(Bacchi och Goodwin 2016. s. 23). Fokus på rättens diskurser möjliggör att 
andra problemformuleringar, argument och tolkningar kan identifieras 
som befinner sig bortom juridiken i strikt mening (Niemi 2018, s. 78). I 
detta kapitel analyserar vi materialet utifrån båda dessa perspektiv. Det 
innebär att vi dels undersöker domarnas rättsliga utgångspunkter och 
effekter, såsom utgången i skuldfrågan och hur domstolens bedömning 
förhåller sig till gällande rätt, dels undersöker vad domarna uttrycker 
som diskurser. I det sistnämnda fallet handlar det om att analysera 
hur anspråk på rättvisa representeras i domarna och vilka diskursiva 
effekter som domarna bidrar till. 

Gemensamt för studierna är också att vi i vår analys använder kalej-
doskopisk rättvisa som teoretiskt ramverk (McGlynn och Westmarland 
2018). Detta ramverk betonar rättvisa som en kollektiv strävan efter 
en värld fri från sexuellt våld, framför upprättelse i det enskilda fallet, 
som är mer i fokus i det straffrättsliga sammanhanget (Andersson 2011; 
Burman 2011). McGlynn och Westmarland har konstruerat begreppet 
kalejdoskopisk rättvisa utifrån intervjuer med kvinnor som har utsatts 
för sexuellt våld. De menar att rättvisa kan betyda många olika saker 
för brottsoffer: konsekvenser, erkännande, värdighet, röst, prevention 
och samhörighet, och att dessa rättviseteman också kan förändras 
över tid. Rättvisan kan beskrivas som kalejdoskopisk i bemärkelsen 
att den varierar och har ett ständigt skiftande mönster. I detta kapitel 
är vi både intresserade av vilka rättviseteman som de kvinnor som 
gjort polisanmälan eller blivit polisanmälda kan sägas agera utifrån 
eller vilka teman som är viktiga för dem, och vilka rättsviseteman 
som domstolarna bemöter eller inte bemöter. De teman vi identifierar 
kommer från domstolarnas representation av parternas berättelser inom 
ramen för domstolsprocessen, samt domstolarnas bedömningar av och 
resonemang om bevisfrågor och rättsfrågor. 

Vad gäller innehållet i de olika temana, så kan rättvisa för vissa 
brottsoffer vara att förövarens beteende får en konsekvens, till exempel 
att förövaren blir åtalad och/eller döms till en påföljd eller att medling 
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utförs och förövaren i den situationen förmedlar ånger över att över-
greppet begåtts (McGlynn och Westmarland 2018, s. 187–188). Vidare 
kan rättvisa innebära att brottsoffret får ett erkännande på så sätt att 
hen upplever att skadan eller kränkningen betraktas som något som 
faktiskt har hänt och är sant, att innebörden eller vidden av detta slås 
fast. Det handlar således om något mer än att bli trodd, snarare om 
att brottsoffrets perspektiv och verklighet erkänns. Ett erkännande 
kan komma från förövaren, vänner, familj eller myndigheter. Rättvisa 
i form av värdighet har att göra med hur brottsoffret bemöts under 
utredningen och rättegången och av aktörer utanför rättsväsendet – att 
bemötandet är inkännande, respektfullt och värdigt. Röst förstås som 
en metafor för olika intressen, som att få delta aktivt i rättsprocessen, 
att tala ut om upplevelsen av kränkning med andra och att förövare, 
familjemedlemmar och vänner faktiskt lyssnar till detta (s. 191–192). 
Att brott förhindras är rättvisa i form av prevention, men begreppet 
innefattar mer än att enskilda individer avskräcks eller rehabili-
teras. Prevention handlar också om förändring av samhället genom 
utbildning och genom att sexuellt våld tas på allvar i den meningen 
att samhället söker minska omfattningen och skadorna av sexuellt 
våld (s. 193). Slutligen kan rättvisa förstås som samhörighet: att höra 
samman med andra i samhället och att få praktiskt, ekonomiskt och 
känslomässigt stöd: ”connectedness as justice is about redressing a 
victim-survivor’s shattered sense of belonging” (s. 194). McGlynn och 
Westmarland framhåller att de olika temana överlappar och relaterar 
till varandra, till exempel att rättvisa som erkännande är nära relaterat 
till rättvisa som röst (s. 193).

Ur det kalejdoskopiska perspektivet kan rättvisa innefatta att brotts-
offer använder sig av straffsystemet, men rättvisa kan också uppnås på 
andra sätt. Med andra ord ryms både formellt och informellt rättvisesö-
kande inom det kalejdoskopiska perspektivet. Den formella sidan syftar 
på det rättssystem som utmärker rättsstaten och som genom lagstiftning 
förmedlar och reglerar statens våldsmonopol. Anklagelser om sexuellt 
våld hanteras då genom polisanmälan, förundersökning och eventuell 
dom. Informella vägar för att söka rättvisa kan vara digital eller viral 
rätt (Wood m.fl. 2018; Powell och Henry 2017). Sociala medier kan då 
användas av en utsatt person för att få upprättelse, bli synliggjord och 
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få ett allmänt erkännande av den skada som förövaren orsakat. I det 
här kapitlet visar vi att dessa båda vägar till rättvisa korsas. 

Våldtäktsfallen som analyseras i detta kapitel återspeglar händelser 
där den straffrättsliga processen lett till åtal. Det betyder att anmälningar 
och berättelser från offrets sida här har tagits på allvar och rättssystemet 
har agerat. Båda fallen har inneburit att en person åtalats för ett brott. 
I det ena fallet har åtalet lett till en fällande dom och i det andra till 
en friande. När det gäller förtalsfallen, däremot, är situationen den 
omvända. I flera av fallen som vi behandlar rör det sig ursprungligen 
om polisanmälningar som har lagts ner. Gemensamt för fallen är att en 
kvinna har berättat på sociala medier om det som hon varit utsatt för och 
pekat ut förövaren. Detta har sedermera lett till åtal för förtal och den som 
upplevt sig ha blivit utsatt för sexuellt våld är nu tilltalad. Om #metoo 
utmärktes av att tystnadskulturen kring sexuella övergrepp bröts, kan 
förtalsdomarna förstås som en backlash som återinför tystnaden (Wijk 
2021). De kan också förstås som en rättslig reaktion mot att en annan form 
av rättvisa åstadkoms utanför rätten, genom så kallad cancelling-kultur 
eller deplattformering (Haire m.fl. 2019; Wegerstad 2019).

Kulturprofilen och programledaren – 
två uppmärksammade våldtäktsfall

I detta avsnitt kommer vi att analysera två våldtäktsfall som polisan-
mäldes i samband med #metoo. Båda målsägandena uppgav i samband 
med rättegångarna att händelser som har att göra med #metoo-uppropen 
inverkade på deras beslut att anmäla förövaren. Av denna anledning, 
samt på grund av att fallen kopplades till #metoo i media och fick stor 
uppmärksamhet i samhällsdebatten, har de valts ut för analys. Att ett 
av fallen ledde till en fällande dom och det andra till en friande gör 
dem också intressanta att diskutera och jämföra här. Båda dessa domar 
har varit mycket omskrivna i media samt föremål för medieforskning 
(se kapitel 2).

I brottmål måste åtalet vara styrkt bortom rimligt tvivel, vilket är ett 
mycket högt beviskrav (NJA 1980, s. 725). I princip ska det inte finnas 
någon annan rimlig förklaring till den inträffade händelsen än vad som 
påstås i åtalet. Den gärning som anges i åtalet är den som domstolen 
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har att pröva. I våldtäktsmål gäller idag att både samlag, eller en sexuell 
handling jämförlig med samlag, och den utsatta partens ofrivillighet 
ska bevisas. När de aktuella fallen prövades krävdes i stället någon 
form av tvång, våld eller hot, alternativt ett otillbörligt utnyttjande av 
offrets hjälplösa tillstånd, till exempel kraftig berusning, sömn eller 
motsvarande (SFS 2005:90, Andersson 2004). Förutom dessa rekvisit 
måste också den tilltalades uppsåt styrkas. 

Syftet med analysen nedan är att undersöka vilka rättviseteman 
som representeras i målsägandenas berättelser samt hur domstolarnas 
bemötande kan förstås rättsligt och diskursivt. Det är framför allt 
två rättviseteman som framkommer i dessa domar: erkännande och 
röst. Dessa båda teman analyseras i följande avsnitt efter en inledande 
beskrivning av fallens bakgrund. 

Fallens bakgrund
I fallet med den så kallade kulturprofilen stod en man inom kultur-
branschen åtalad för våldtäkt vid två tillfällen, mot en kvinna som 
han var bekant med genom sitt arbete. Fallet kom att bli en mycket 
viktig symbol för #metoo-rörelsen och den fällande domen i hovrätten 
beskrevs i media som en vändpunkt som skulle leda till upprättelse för 
många (Häkkinen 2018). Målsäganden var en av de arton kvinnor som 
vittnade om den så kallade kulturprofilens övergrepp i ett reportage som 
blev startskottet för en granskning av mannen och sedermera också av 
Svenska Akademien (Gustavsson 2017). 

Vid det första tillfället var mannen åtalad för att med våld ha tvingat 
målsäganden att utföra oralsex, en sexuell handling jämförbar med 
samlag. Vid det andra tillfället var han åtalad för att ha genomfört ett 
samlag med målsäganden när han otillbörligen utnyttjat att hon på 
grund av sömn befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd (Dom 1, TR, s. 4).

I den bakgrund som förs fram i domen nämner tingsrätten parternas 
arbeten, att den tilltalade varit verksam inom svenskt kulturliv och 
föreståndare för en ”evenemangslokal” medan målsäganden vid tiden 
för händelsen var doktorand (Dom 1, TR, s. 5). De aktuella händelserna 
ramas in med att de inblandade parterna vid det första tillfället träffades 
i samband med en vernissage och därefter tog taxi till den tilltalades 
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lägenhet, som de lämnade tillsammans på morgonen dagen efter. Den 
andra händelsen inträffade knappt två månader senare efter en gemensam 
middag och besök på ytterligare en restaurang. Även denna gång tog 
parterna taxi till den tilltalades lägenhet, som målsäganden lämnade 
ensam på morgonen dagen efter. Domstolen tar vidare upp Dagens 
Nyheters artikel om den tilltalade och kallar honom i domen även för 
”kulturprofilen”. 

I fallet med ”programledaren” arbetade målsäganden vid tiden för 
den aktuella händelsen i ett produktionsbolag som samarbetade med 
den tv-kanal där den tilltalade var anställd. Båda arbetade i samma 
produktion då den åtalade gärningen inträffade, vilket skedde i samband 
med en så kallad kickoff på den tilltalades lantställe, beläget på en ö i 
skärgården. 

Den tilltalade, som var åtalad för våldtäkt, hade enligt åtalet genom 
våld tvingat målsäganden att tåla en sexuell handling bestående i att 
han förde in sina fingrar i hennes underliv. Våldet hade bestått i att 
den tilltalade samtidigt som han förde in fingrarna i underlivet tryckt 
ned målsägandens höft och därefter hållit fast henne (Dom 2, TR, s. 3).

Domstolen presenterar i domen en berättelse om parternas arbets-
relationer. Den tilltalade arbetade som programledare på ett tv-program 
och målsäganden arbetade som produktionsassistent på redaktionen 
för samma program. På kvällen efter middagen badade några personer 
i en badtunna och bland dem fanns den tilltalade och målsäganden. 
Efter en stund gick målsäganden upp ur tunnan och efter ytterligare en 
stund lämnade hon tillställningen med båt. Med på båten fanns bland 
andra producenten för tv-programmet.

Erkännande, röst och samhörighet – 
rättviseteman i målsägandenas anspråk

I fallet med kulturprofilen anmälde målsäganden händelserna omkring 
sex år efter att de inträffat, men redan fyra år tidigare hade hon kontaktat 
polisen vid ett tillfälle utan att formellt göra en anmälan (Dom 1, TR, 
s. 15). När hon skulle medverka i den ovan nämnda artikeln ansåg hon 
dock att hon borde göra en anmälan men vågade först inte. Efter det 
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stöd hon upplevde i samband med att artikeln publicerades valde hon 
till slut att göra en polisanmälan: 

När Matilda Gustavssons artikel publicerades var hon säker på att 
folk skulle bli rasande på henne. Så blev det inte. Det fanns ett stöd 
för henne och hon upplevde att de som hade uttalat sig i artikeln togs 
på allvar. Hon kände då att hon kunde göra en polisanmälan (Dom 
1, TR, s. 15). 

Enligt vad som förs fram i domen var två omständigheter betydelsefulla 
för målsägandens beslut att anmäla: det stöd hon upplevde och att 
hon, liksom de andra, togs på allvar genom sin medverkan i artikeln. 
#metoo-rörelsen, som ju artikeln sedan blev starkt förknippad med, 
var alltså en bidragande orsak till att händelsen polisanmäldes i detta 
fall. I linje med den kalejdoskopiska rättvisan visar fallet tydligt att 
upplevelsen av vad som är rättvisa kan förändras över tid, vilket kan 
påverka betydelsen av att anmäla.

Dessa två omständigheter, att uppleva stöd och att tas på allvar, knyter 
tydligt an till tre teman i den kalejdoskopiska rättvisan: erkännande, 
röst och samhörighet. Vi menar att domstolen här tolkar stödet som att 
målsäganden gavs ett erkännande av upplevelsen, att den faktiskt hänt. 
Den diskursiva effekten av de rättsliga resonemangen om betydelsen 
av att hon och andra som medverkat i artikeln togs på allvar innebar 
rättvisa i form av ett erkännande, en egen röst men också samhörighet 
med de andra som medverkade.

Även i fallet med programledaren berördes rättvisa i form av erkän-
nande och röst. Den aktuella händelsen inträffade i september 2008. I 
slutet av 2015 inleddes en utredning av programmet och målsäganden 
blev då kontaktad av en person från tv-kanalen och fick berätta sin 
historia. När hon i samband med #metoo-rörelsen hösten 2017 inter-
vjuades av en journalist som skrev om händelsen valde hon att göra 
en polisanmälan. I domen beskrivs valet som en direkt reaktion på att 
tv-kanalens vd offentligt gått ut med att kvinnan aldrig hade velat gå 
vidare med händelsen (Dom 2, TR, s. 9). 

I domen nämns inte #metoo-rörelsen explicit, men vi läser in att 
intervjun och den artikel som journalisten arbetade med skedde i 
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anslutning till #metoo. Liksom i fallet ovan riktades medieljuset mot 
denna händelse och andra liknande utförda av programledaren först 
i samband med #metoo-uppropen. Att vd:n intervjuades i media och 
uttalade sig om målsägandens ovilja att polisanmäla händelsen var 
därmed också en följd av #metoo. 

Den diskursiva effekten av vd:ns uttalande i media blir ett förnekande 
av rättvisa som gav målsäganden en anledning att anmälda händelsen. 
Hennes respons på vad vd:n uppgav i media tolkar vi som en reaktion 
på att hon förnekats en röst och ett erkännande av händelsen. Om 
vd:n i stället uppmuntrat henne att anmäla skulle detta ha kunnat ses 
som att arbetsplatsen erbjudit henne rättvisa genom ett erkännande, 
med möjlighet till konsekvens, och hon skulle då också fått tillgång 
till rättvisa i form av en röst. Hennes fördröjda anmälan är också ett 
exempel på att upplevelsen av rättvisa kan förändras över tid. Då vd:n 
uttryckte sig på detta, enligt målsäganden felaktiga, sätt kom hennes 
upplevelse av rättvisa att förändras och en polisanmälan blev väsentlig, 
på ett annat sätt än tidigare. 

Rättvisa som erkännande och röst – diskursiva 
effekter av domstolarnas bemötande

Att en person som utsatts för sexuella övergrepp dröjer med att anmäla 
händelsen till polisen är en omständighet som i ett historiskt perspektiv 
starkt ifrågasatts i den straffprocessuella prövningen. Detta ifrågasät-
tande kan liknas vid ett så kallat metanarrativ, det vill säga en del av 
en berättelse om hur offer för sexuella övergrepp förväntas agera och 
reagera efter ett övergrepp (Andersson 2019; Edgren 2019). Idag är 
detta metanarrativ relativt uppluckrat, även om det fortfarande lever 
kvar. I fallet med kulturprofilen går både tingsrättens och hovrättens 
resonemang uttalat emot det: 

Hennes utförliga förklaring till varför det dröjde så lång tid innan 
hon polisanmälde gärningarna är både rimlig och trovärdig. Den 
långa tid som förflöt innan hon gjorde en polisanmälan påverkar 
därför inte trovärdigheten av hennes berättelse. (Dom 1, TR, s. 40; 
HovR, s. 5)
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Genom att båda instanserna i detta fall explicit bedömde målsägandens 
förklaring till att polisanmälan dröjde som rimlig och trovärdig och att 
dröjsmålet inte heller påverkade hennes trovärdighet blir den diskursiva 
effekten enligt vår mening att målsägandens rättvisa förstärktes genom 
erkännandet av hennes upplevelse och röst. 

Domstolarnas trovärdighetsbedömning av målsägandens uppgifter 
handlade också om värderingen av uppgiften att hon sov vid ett av de 
tillfällen när den tilltalade förgrep sig på henne. Just att hon sov var 
väsentligt att bevisa i detta fall eftersom hon enligt åtalet befann sig i ett 
så kallat hjälplöst tillstånd på grund av sömn, vilket var ett av de alter-
nativ som måste styrkas i dåvarande våldtäktsbestämmelsen. Försvaret 
ifrågasatte hennes berättelse och hänvisade till att hon formulerat sig 
annorlunda i polisförhören. 

Vi tolkar den diskursiva effekten som en form av rättvisa genom 
erkännande och röst, när hovrätten i sin bedömning kort och koncist 
konstaterar vad hennes uppgifter innebär: 

Enligt hovrättens bedömning är innebörden av hennes berättelse som 
hon lämnade i tingsrätten respektive vad som antecknats från polis-
förhöret densamma, även om hon inte har uttryckt sig på exakt samma 
sätt. Hovrätten konstaterar att målsägandens berättelse innebär att 
hon sov när [den tilltalade] trängde in i henne. (Dom 1, HovR, s. 9–10)

Genom att domstolen fokuserar på innebörden av berättelsen och inte 
gör bedömningen avhängig målsägandens exakta formuleringar, som 
försvaret hävdar, blir den diskursiva effekten här ett erkännande av hennes 
berättelse och röst. Domstolens konstaterande var ett erkännande av att 
berättelsen är sann och följaktligen då även av den i sammanhanget mycket 
avgörande omständigheten att hon sov (McGlynn och Westmarland 
2018, s. 188).

Även i fallet med programledaren kommer domstolen in på bety-
delsen av målsägandens fördröjda polisanmälan och går delvis emot 
det metanarrativ som nämns ovan. Domstolens bedömning kan i detta 
fall beskrivas som ambivalent: 
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Det dröjde drygt nio år innan de i målet inblandade personerna hördes 
hos polisen. En fråga är därför varför varken målsäganden eller någon 
annan anmälde händelsen i närmare anslutning till gärningstillfället. 
Målsäganden har i denna del uppgett att hon var relativt nyanställd 
medan [den tilltalade] var en betydelsefull person och att hon därför var 
rädd att förlora sitt jobb. Hon har vidare uppgett att hon inte fick något 
stöd och snarare upplevde att saken skulle tystas ned samt att hon även 
avråddes av närstående från att gå vidare med saken. Förklaringen är 
inte orimlig utan har fått stöd av vad vissa vittnen uppgett, däribland 
målsägandens far. Tingsrätten bedömer därför att den sena tiden för 
anmälan inte innebär att målsägandens uppgifter av detta skäl kan 
anses sakna trovärdighet. (Dom 2, TR, s. 24) 

Jämfört med domstolens bedömning i fallet med kulturprofilen blir den 
diskursiva effekten här ambivalent. Domstolen anför att målsägandens 
förklaring inte är helt orimlig och därför inte saknar trovärdighet. 
Följden blir i våra ögon att domstolen delvis erbjuder och delvis förnekar 
målsäganden rättvisa i form av erkännande och röst. 

En liknande tolkning av den diskursiva effekten gör vi av den trovär-
dighetsbedömning som domstolen gjorde av målsägandens berättelse. 
Här kommer domstolen fram till att den i huvudsak ger ett trovärdigt 
intryck: 

Målsägandens berättelse, som den lämnats vid huvudförhandlingen, 
har varit klar, sammanhängande och detaljrik. Det har inte fram-
kommit något särskilt förhållande som skulle utgöra något skäl för 
målsäganden att medvetet lämna felaktiga uppgifter. Hennes berättelse 
vid huvudförhandlingen har dock i några avseenden skiljt sig något 
från vad hon uppgett i polisförhör. Skillnaderna har rört om det gjorde 
ont, var exakt [den tilltalade] höll sin vänstra hand och antalet fingrar. 
Tingsrätten anser inte att dessa avvikelser har någon avgörande betydelse 
för värderingen av hennes uppgifter då de kan bero på missuppfattningar 
av frågan eller avser hur precist ett svar är. (Dom 2, TR, s. 23) 

Trots denna bedömning och trots att flera vittnesmål gav stöd åt måls-
ägandens berättelse kom domstolen fram till att det inte var ställt bortom 
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rimligt tvivel att den tilltalade utfört den handling han åtalades för. 
Detta på grund av den tid som förflutit sedan händelsen utspelade sig 
och den möjlighet att prata med varandra som alla inblandade haft, och 
därtill också möjlighet att läsa om fallet i media och på Facebook, och 
på det sättet påverka varandras berättelser. 

Den rättsliga effekten av att den tilltalade inte ansågs skyldig till 
våldtäkt innebar här att den diskursiva effekten blir ett förnekande 
av målsäganden rättvisa i form av konsekvens. Den rättsliga effekten 
att den tilltalade frias kan också tolkas som att målsäganden förnekas 
rättvisa i form av erkännande och röst. Vi menar dock att den diskursiva 
effekten av domstolens uppvärdering av målsägandens berättelse också 
skulle kunna tolkas som att hon ges viss rättvisa i form av erkännande 
och röst (jfr Andersson 2021). 

Förtalsfallen
I flera länder har kvinnor som vittnat om sexuellt våld i anslutning till 
#metoo blivit stämda för förtal av den utpekade förövaren, exempelvis 
i Jamaica (McFee 2021, s. 160–161), Frankrike (Pavard m.fl. 2021, s. 273), 
Polen (Grabowska och Rawłuszko 2021, s. 289), Kina (Jun 2021, s. 348), 
Kenya (Mwikya m.fl. 2021, s. 391–392), Indien (BBC, 2021) och USA 
(Weisbrot 2020, s. 335). De svenska förtalsprocesserna utmärktes av att 
det var brottmålsprocesser och att åklagare, inte den utpekade, väckte 
talan om ansvar för brott. 

Förtal är ett ärekränkningsbrott i brottsbalkens (SFS 1962:700) 5 
kapitel 1 § som syftar till att skydda den enskildas ära, heder och goda 
rykte. Enligt paragrafens första stycke ska den som ”utpekar någon såsom 
brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift 
som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning” dömas för förtal. 
Enligt paragrafens andra stycke är det dock inte ett brott om utpekaren 
var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna 
var försvarligt att uttala sig, under förutsättning att utpekaren kan visa 
att uppgiften var sann eller att hen hade skälig grund för den. Den här 
så kallade försvarlighetsbedömningen innebär att domstolen ges ett 
skönsmässigt utrymme att väga den åtalades yttrandefrihet mot den 
utpekades ära och heder. 
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I det här avsnittet presenterar vi resultat från en studie av domar 
som avser personer som har åtalats för förtal efter att i sociala medier ha 
lämnat uppgifter om att en viss person har utsatt dem för sexuellt våld. 
En första frågeställning tar sikte på hur den åtalade kvinnans syfte med 
att lämna uppgiften beskrivs i domskälen och hur syftet kan förstås i 
förhållande till de rättviseteman som beskrivits tidigare. Att sprida rykten 
om att en person har begått brott har länge varit kriminaliserat i svensk 
rätt. Vad som utmärker utpekandet av förövare och förtalsprocesserna 
efter #metoo-rörelsen är att dessa utpekanden kan ses som del av en 
social rättviserörelse som handlar om att uppmärksamma sexuellt våld. 
Vår andra frågeställning rör huruvida detta faktum och den åtalades 
syfte med att lämna uppgiften har getts någon betydelse i domstolens 
försvarlighetsbedömning. 

Materialet
Studien omfattar tolv domar som har meddelats efter att #metoo började 
spridas i Sverige år 2017. En sökning gjordes i databasen Infotorg på 
”förtal” som fritt sökord. Sökningen begränsades till avgjorda mål 
mellan 1 decamber 2017 och 31 december 2020, till tingsrätter och till 
kategorin brottmål. Urvalet begränsades till domar där gärningen ägt 
rum efter oktober 2017 och domar i vilka en person åtalats för att ha 
lämnat uppgifter om att målsäganden begått sexuella övergrepp mot 
den åtalade själv. Domar där åtalet avsåg påståenden om att en person 
var ”pedofil” eller ”våldtäktsman” utan att den tilltalade själv hade blivit 
utsatt exkluderades, liksom domar där det framgick att uppgiften rörde 
sexuella övergrepp mot en närstående eller en bekant. 

Fem av domarna bestod av så kallade vävda domskäl, vilket innebär 
att vad parter och vittnen har sagt vid förhandlingen vävs in i rättens 
motivering till varför den tilltalade ska dömas för förtal. De andra 
domarna innehöll referat av parternas berättelser vilka sedan följdes 
av rättens motivering. Domskälen varierade i längd från 4 till 24 sidor 
exklusive bilagor. De domar som har blivit medialt uppmärksammade 
tillhörde de längre domarna med mer utförliga domskäl. I samtliga 
fall hade åtalet väckts av åklagare. De uppgifter som avses med åtalen 
lämnades i fem av fallen under hösten 2017, ytterligare fem under 2018 
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och två under 2019. Alla domar var fällande, det vill säga den åtalade 
dömdes för förtal (fyra domar) eller grovt förtal (åtta domar). Hälften 
har sedan överklagats till hovrätt och hitintills har fyra av dessa avgjorts. 
En av domarna gavs inte prövningstillstånd, i två andra gjorde hovrätten 
ingen väsentlig ändring och i den sista fastställdes tingsrättens dom. En av 
hovrättsdomarna överklagades till Högsta domstolen, som inte beviljade 
prövningstillstånd. Hovrättsdomarna har inte inkluderats i analysen. För 
förtal har påföljden dagsböter på miniminivå (30 dagsböter) dömts ut, 
utom i en dom som också rör andra brott. Påföljden för grovt förtal är 
i de flesta fall villkorlig dom i kombination med dagsböter, varierande 
från 40 till 100. I alla domar var den tilltalade kvinna och målsäganden 
man. Utpekandena hade skett på Facebooksidor, i Facebookgrupper 
och/eller på Instagram. 

Det är påfallande få bevisfrågor i domarna. I alla fall utom två har 
den tilltalade medgett att hon har delat uppgiften, men förnekat ansvar 
för brott. Ett fall är erkänt, i ett annat har den tilltalade förnekat att det 
är hon som har gjort inlägget. I huvuddelen av fallen är den utpekade 
mannen namngiven i själva inlägget. I två fall har mannen inte namngetts, 
men domstolen konstaterar att han ändå kan identifieras. Det är alltså 
huvudsakligen utrett vilket innehåll inlägget har haft, att den tilltalade 
har delat detta, att det har fått viss spridning och att de uppgifter som har 
lämnats är sådana som omfattas av förtalsbestämmelsen. Det innebär att 
just frågan om det var försvarligt att lämna uppgifterna blir avgörande för 
om den tilltalade ska dömas för förtal eller inte. I samtliga fall kommer 
tingsrätten fram till att det inte var försvarligt att lämna uppgiften. 

När är uppgiftslämnande försvarligt? 
De rättsliga förutsättningarna

Lagstiftningen innebär en avvägning mellan å ena sidan försvarliga 
intressen att sprida uppgifter och å andra sidan skyddet av den enskildes 
ära. Avvägningen tar sig uttryck i att domstolen – efter att den konstaterat 
att den åtalade gjort sig skyldig till förtal – prövar om den åtalade haft 
skyldighet att uttala sig (till exempel i ett vittnesmål, ett polisförhör 
eller en myndighetsutredning) eller, om så ej var fallet, om det ändå 
var försvarligt att återge uppgiften. Det förstnämnda, skyldighet att 
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uttala sig, aktualiseras inte i förtalsdomarna efter #metoo. Det är först 
om domstolen finner att det förelåg en sådan skyldighet, eller att det 
var försvarligt att lämna uppgiften, som bedömningen av huruvida 
uppgiften var sann eller om det fanns skälig grund för den blir aktuell. 
I samtliga förtalsfallen gjorde tingsrätten bedömningen att det inte var 
försvarligt av kvinnorna att lämna uppgifterna. Det innebär alltså att 
domstolarna inte gick vidare för att pröva om uppgifterna var sanna. 

I förarbetena uttalades följande argument angående grunden för att 
kriminalisera förtal:

Människan i ett samhälle, icke minst i ett modernt samhälle, är hänvisad 
att på olika sätt och i olika plan leva i gruppgemenskap med andra. Om 
därför någon angriper annan genom att om honom utsprida nedsättande 
uppgifter och därigenom försöker inrikta gruppens känslor mot honom, 
så kan detta vara ett farligt angrepp, som för den angripne kan leda till 
uteslutning ur gruppgemenskapen eller försvårade livsbetingelser på 
olika sätt. (Prop. 1962:10, del B, s. 141)

Samtidigt återges ett motstående intresse: kriminalisering av ärekränk-
ning medför inskränkningar i yttrandefriheten. I förarbetena angavs att 
den offentliga diskussionen förutsätter en vidsträckt yttrandefrihet, som 
”är grundvalen för ett demokratiskt samhällsskick”. Vidare anfördes 
(Prop. 1962:10, del B, s. 144): ”Det måste finnas utrymme för den politiska 
debatten, liksom också andra samhälleliga, kulturella och vetenskapliga 
frågor måste få ventileras, även om därigenom enskilda personer skulle 
i viss mån angripas.”

I samband med att förtalsbrottet infördes uttalades uppfattningen 
att avvägningen mellan yttrandefrihet och den enskildes ära inte kan 
komma till fullständigt uttryck i lagen. I stället måste den ”bli beroende 
av gängse samhälleliga värderingar, som kan komma att förskjutas med 
samhällsutvecklingen”, och därför måste förtalsbrottet ”i högre grad än 
andra brott, bli till sin omfattning beroende på domstolens bedömande 
i varje särskilt fall” (Prop. 1962:10, del B, s. 142–143). Förarbetena lämnar 
alltså ett relativt stort utrymme för domstolarnas skönsmässiga bedöm-
ning och anger att försvarlighet är beroende av omständigheterna i det 
enskilda fallet. Trots att kvinnor även före #metoo har dömts för att ha 
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pekat ut en person som sexualbrottsförövare menar vi att domstolarna 
ställs inför en ny situation när uppgiftslämnandet kan ses som ett led i en 
social rörelse för rättvisa. Mot bakgrund av förarbetsuttalandena anser 
vi att det finns ett visst utrymme för att beakta detta i domstolarnas 
försvarlighetsbedömning. 

Även om det inte uppstår någon direkt intressekollision kan det vara 
straffritt att lämna uppgifter om familjemedlemmar eller andra i kretsen 
av närstående (Bäcklund m.fl. 2021; 5 kap. 1 § brottsbalken; Prop. 1962:10, 
del B, s. 145). En person kan också frias från ansvar med hänsyn till det 
som brukar kallas för social adekvans, det vill säga situationer där det 
framstår som orimligt att ett straffrättsligt ingripande sker (Jareborg 
och Friberg 2010, s. 77; NJA 2014, s. 808 p. 24).

Rättviseteman i beskrivningen av 
de åtalade kvinnornas syfte

Den åtalades syfte med att lämna uppgiften kan få betydelse i bedöm-
ningen om gärningen var försvarlig. I samtliga domar framkommer 
information om den åtalade kvinnans syfte med att lämna uppgiften. Vi 
har identifierat fyra teman som präglar hur syftet beskrivs: att berätta 
sin historia och dela den med andra, att få stöd, att varna andra samt 
att uttrycka besvikelse över rättsväsendet. Dessa kan kopplas till olika 
förståelser av rättvisa som McGlynn och Westmarland har identifierat 
under begreppet kalejdoskopisk rättvisa, som erkännande, röst, preven-
tion, konsekvens och samhörighet (2018).

I fem av domarna (B, F, G, K, L) framgår att syftet är att berätta sin 
historia och att göra det i relation till #metoo. I dom B framgår exempelvis 
av referatet av den tilltalades utsaga både att hon själv ville berätta och 
att hennes berättande är en del av andras berättelser:

Hennes syfte var att berätta hur det gått till och att få andra att berätta 
vad de varit med om. Det var för henne även en markering för att få 
ett avslut. Flera politiker och andra hade gått ut och sagt att man ska 
berätta, men ingen har sagt att det kan vara ett brott att berätta. (Dom B) 
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I likhet med vad en tidigare studie av behovet av att få berätta om 
utsatthet för sexuellt våld i sociala medier har visat handlar det om att få 
erkännande, att uttrycka sin röst och att göra det i ett sammanhang med 
andra (Sigurvinsdóttir m.fl. 2020, s. 232). I vår tolkning kan detta kopplas 
till rättvisa i form av att ha röst, men också av att berättelsen erkänns 
av andra. I exemplen nedan framkommer mer explicit att berättelsen är 
en del av #metoo-rörelsen, men också här framstår berättandet som ett 
sätt att uttrycka sin röst, bli lyssnad på och få sin berättelse bekräftad:

Hon befann sig i USA vid metoo-rörelsens genombrott där och kände att 
hon också har en historia om ett övergrepp från en man i maktposition 
att berätta. Hon insåg även att den enorma tystnadskulturen kopplad 
till sexuella övergrepp och mäns maktmissbruk mot kvinnor var på 
väg att brytas och oerhört viktig att stå upp för. Mot bakgrund av det 
bestämde hon sig för att berätta sin historia. Det primära syftet var att 
berätta sanningen om det maktmissbruk hon blivit utsatt för. (Dom F)

Hon har också uppgett att hon gjorde det under #metoo för att berätta 
hennes historia om vad hon varit med om. (Dom G)

Metoo kampanjen fick henne att inse att hon inte var ensam om detta. 
Hon förtjänas också att lyssnas på och respekteras. Under metoo 
kampanjen kunde hon berätta om det och hon fick stöd av vännerna 
på Facebook. (Dom L)

I fyra av domarna (D, I, K, L) framstod möjligheten att få stöd eller 
hjälp som ett syfte, vilket ytterst kan förstås som önskan att höra till 
samhället, att känna samhörighet. I ett fall handlar det också om att 
söka stöd från andra som har utsatts av samme man:

Ett skäl var att söka stöd för egen del eftersom hon inte visste hur 
processen går till och då hon kände sig ensam i den. Ett annat skäl 
var att hon sen tidigare hade hört talas om att andra personer hade 
varit utsatta för samma sak och därför tänkte att om det fanns andra 
i gruppen som hade varit utsatta av just [målsäganden] så kunde de 
hjälpa och stötta varandra. (Dom D)
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I ett annat fall handlar det om bristande stöd från familj och vänner:

Hon var ledsen när hon skrev inlägget. Hon kände sig sviken. Hon har 
haft det svårt men inte blivit uppbackad av vare sig familj eller vänner. 
Syftet med inlägget var att hon ville få en reaktion från sina vänner 
och sin familj. (Dom I)

Också vad gäller stöd förekommer referenser till #metoo:

Hennes inlägg var för att hon ville ha hjälp och tänkte att hon genom 
#metoo-rörelsen skulle få hjälp. (Dom K)

I fyra domar (C, E, F, H) framkommer att syftet var att varna andra, vilket 
kan kopplas till prevention som rättvisetema, det vill säga att andra inte 
ska behöva utsättas för det som man själv har utsatts för. Till exempel:

[Den tilltalade] har anfört att hon publicerade inläggen eftersom hon 
ville varna andra kvinnor för en farlig person. (Dom C)

Hon ville alltså varna andra kvinnor för [målsäganden] så att andra 
inte ska bli lika drabbade som hon själv har blivit. (Dom H)

En variant på detta tema, som också kan förstås i termer av konsekvenser, 
är dom G, vari det anges att uppgiften lämnades i syfte att andra inte skulle 
”rösta fram eller på annat sätt ge [målsäganden] förtroendepositioner 
inför det kommande valet”. (Dom G)

I sju av domarna framgår att den åtalade kvinnan har polisanmält 
mannen för den händelse som hon sedan berättat om i sociala medier. I 
tre av domarna framkommer att syftet med att lämna uppgiften i sociala 
medier handlade om en besvikelse över hur rättsväsendet hanterat 
anmälan (dom B, C, E). Vi tolkar det som en besvikelse över frånvaron 
av konsekvenser för den man som utsatt kvinnan ifråga: 

Hon lade ut inlägget sedan hon fått höra att förundersökningen hade 
lagts ner, trots att han erkänt att de tittat på tonårsporr och att han gjort 
hemska saker mot henne såsom att blotta sig och ta på hennes underliv. 
Hon var ledsen och besviken på rättsväsendet. (Dom B)
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[Den tilltalade] har gjort gällande att hon haft en moralisk skyldighet 
att uttala sig för att förhindra att andra kvinnor utsätts för liknande 
brott och detta särskilt då de brottsutredande myndigheterna enligt 
hennes förmenande inte tog brottsanmälan på allvar. (Dom C)

Hon skrev inlägget samma dag som hon tidigare fått besked att polisen 
lagt ned förundersökningen där [målsäganden] var misstänkt för grov 
kvinnofridskränkning mot henne. (Dom E)

Sammantaget framkommer i dessa domar skäl för de åtalade kvinnorna 
att lämna uppgiften som vi tolkar som anspråk på rättvisa. Frågan 
som behandlas härnäst är om och hur dessa skäl ges rättslig giltighet i 
försvarlighetsbedömningen. 

Försvarlighetsbedömningen i domarna
Domarna skiljer sig åt avseende i vilken utsträckning frågan om försvar-
lighet behandlas i domskälen. I tre av domarna nämns det inte alls (H, I, 
K). I tre av domarna nämns försvarlighet, men bedömningen är mycket 
kortfattad (B, E, L). Till exempel:

Det är uppenbart att [den tilltalade] inte varit skyldig att sprida 
uppgifterna i ett förhör eller liknande. Det är vidare uppenbart att 
inlägget inte varit ett inlägg i en politisk debatt eller haft ett värde i 
nyhetsrapporteringen. Åtalet för förtal är därmed styrkt. (Dom E)

I resterande fall, det vill säga hälften av domarna, ges en mer utförlig 
bedömning av huruvida uppgiftslämnandet var försvarligt. Domarna 
inleds med en beskrivning av de rättsliga utgångspunkterna för bedöm-
ningen. Ofta uttrycks, såsom beskrivits ovan, behovet av en avvägning 
mellan å ena sidan skyddet mot kränkande uttalanden och å andra 
sidan kravet på yttrandefrihet (dom A, C, D, F) samt yttrandefrihetens 
betydelse för demokratin. Citatet nedan är ett exempel på hur domstolen 
beskriver avvägningen:
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Vid denna försvarlighetsbedömning måste beaktas att den vidsträckta 
yttrandefriheten är grundvalen för ett demokratiskt samhällsskick. 
Det måste finnas utrymme för den politiska debatten och även andra 
samhälleliga, kulturella och vetenskapliga frågor måste få ventileras, 
även om enskilda personer i viss mån skulle angripas i denna diskussion. 
(Dom J)

Vi menar att beskrivningen av gällande rätt, som föregår tingsrättens 
redovisning av ställningstagandet i det enskilda fallet, framställer 
yttrandefrihet som ett tungt vägande intresse – själva grundvalen för 
det demokratiska samhället. 

När det i domarna redogörs för de rättsliga förutsättningarna fram-
kommer också att det kan vara försvarligt att lämna uppgifter till en 
mindre krets av närstående, att rätten ska beakta syftet med uttalandet 
liksom hur, när och i vilket sammanhang uppgiften har lämnats. Följande 
citat är ett exempel på detta:

Syftet med ett uttalande påverkar bedömningen och det gör även frågor 
om hur och när ett uppgiftslämnande gått till; en uppgift kan vara 
försvarlig att lämna till en mindre grupp nära vänner men inte till en 
större krets. (Dom C)

I sju av domarna bemöter tingsrätten i försvarlighetsbedömningen vad 
den åtalade kvinnan uppgett i fråga om syftet med att lämna uppgiften. 
Resonemangen har ofta karaktären av att ange vad kvinnan borde ha 
gjort i stället för att lämna uppgiften i sociala medier eller vad hon kunde 
ha gjort inom lagens ramar. Domstolarna lyfter dels att kvinnan hade 
kunnat berätta om övergreppet utan att namnge den andra personen 
(dom A, C, D, F, G, J), dels att hon hade kunnat välja att berätta för en 
mindre krets av personer (dom C, F). I det första fallet uttrycks exempelvis:

Självfallet har det stått [den tilltalade] fritt att i Facebookgruppen och 
också på andra ställen berätta om vad hon har varit med om och upplevt. 
Att för andra beskriva en händelse där man blivit utsatt för övergrepp 
eller annan kränkande behandling är inte straffbart. (Dom D)
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Det hade även varit möjligt för [den tilltalade] att inom ramen för sin 
yttrandefrihet dela sin version på ett sätt som inte uttryckligen pekade 
ut [målsäganden] som kriminell. (Dom C)

Med avseende på det andra fallet framkommer exempelvis:

Såvitt gäller syftet med uppgiftslämnandet konstaterar tingsrätten att 
det varit fullt möjligt för [den tilltalade] att tala om händelsen med 
exempelvis sin familj, sin terapeut och polisen, en möjlighet som hon 
också tagit tillvara på. (Dom F)

Den tilltalades syfte diskuteras även på andra sätt i försvarlighets-
bedömningen. Ett fall rör att kvinnan gjort inlägget på grund av att 
förundersökningen lades ner:

Tingsrätten har förståelse för att [den tilltalade] har känt en besvikelse 
över att samhället inte har agerat mot [målsägandens] beteende mot 
henne. Detta har dock inte gjort det försvarligt att publicera uppgifterna. 
(Dom B)

I dom D anges att syftet att få stöd hade kunnat uppnås på annat sätt än 
genom utpekande: ”[Den tilltalade hade] utan tvekan kunnat inhämta 
stöd från andra personer utan att för den skull peka ut [målsäganden].” 
I samma dom uttrycks även:

En spekulativ publicering av hans namn i syfte att få reda på om någon 
annan måhända också hade varit utsatt kan inte heller anses försvarlig 
i den mening som avses i straffbestämmelsen om förtal. (Dom D)

I en dom ifrågasätts kvinnans syfte i sin helhet: 

Detta kan inte anses vara att dela ”sin berättelse med andra” utan 
är enbart ett rent utpekande av [målsäganden] som en brottslig och 
klandervärd person. Syftet med uttalandet har också varit att skada 
[målsäganden] och dennes möjlighet till att få fortsatta förtroende-
uppdrag inom [parti]. Det kan inte råda någon som helst tvekan om att 
uttalandet som sådant utgör en allvarlig kränkning av [målsägandens] 
personliga integritet. (Dom G)
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Det kan slutligen konstateras att i de fall då uppgiftslämnandet uttryck-
ligen har skett i samband med #metoo har domstolen inte tillmätt detta 
någon betydelse i försvarlighetsbedömningen. 

Rättsliga och diskursiva effekter i förtalsdomarna
Analysen visar att de åtalades syfte med att beskriva händelser av 
sexuellt våld och peka ut förövaren korresponderar med rättviseteman 
som framkommit i tidigare studier av brottsoffers förståelser av vad 
rättvisa kan innebära. 

En rättslig effekt av domarna är att enskilda kvinnor döms till ansvar 
för förtal. Ur ett rättsligt perspektiv kan man också dra slutsatsen att syftet 
med att lämna uppgifter – att dela sin berättelse med andra och på så sätt 
få erkännande och stöd – inte väger tungt i försvarlighetsbedömningen. 
Domskälen ger dock samtidigt uttryck för att förtalsbestämmelsen 
inte ska ses som ett hinder för politiska samtal och diskussioner om 
sexuella övergrepp, och att det är viktigt att sådana ämnen får ventileras. 
Till exempel nämns i en dom att ”frågor om sexuella övergrepp och 
trakasserier kan och bör diskuteras i det offentliga rummet” (dom C). Att 
berätta om sexuellt våld och att söka stöd från andra beskrivs rättsligt 
som legitima syften i sig, men inte att namnge förövare. Det framstår som 
en given utgångspunkt för den rättsliga bedömningen att ett utpekande 
i sociala medier aldrig kan vara försvarligt. Utpekande av enskilda 
förövare, även om de har ett större politiskt syfte, är helt enkelt inte 
möjliga i den offentliga debatten, utan endast i kretsar av närstående eller 
i enskilda samtal med terapeut eller polis. Försvarlighetsbedömningen 
i domarna är därmed inte direkt inriktad på intressekollisionen mellan 
en yttrandefrihet som omfattar utpekande och den utpekades ära. 

Av domskälen framkommer att yttrandefriheten är ett tungt vägande 
skäl, att intresset av att politiska och samhälleliga frågor får dryftas är 
centralt i den svenska rättsordningen samt att kränkande uttalanden 
ibland måste tillåtas för att ge utrymme för politisk diskussion. Men inte 
i någon av domarna medför den åtalade kvinnans syfte med uppgiftsläm-
nandet att gärningen anses vara försvarlig i rättslig mening. En diskursiv 
effekt av detta är att rättvisa för den enskilda, i form av erkännande, 
röst, konsekvens, prevention och samhörighet, inte representeras som 
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en politisk fråga av sådan vikt att yttrandefriheten väger tyngre än den 
utpekades ära. Berättelser om utsatthet för sexuellt våld som namnger 
förövare är inte en politisk fråga som hör till yttrandefriheten, en av 
demokratins grundvalar. Berättelser om egna erfarenheter av sexuellt 
våld kan ges utrymme i offentliga diskussioner, men inte om enskilda 
individer pekas ut. Detta kan kopplas till hur Engdahl m.fl. beskriver 
epistemisk orättvisa, med vilket avses situationer där den enskilda 
individen inte erkänns som kunskapssubjekt vilket i sin tur innebär att 
samhället går miste om viktig kunskap när vissa personers tolkningar 
av verkligheten förbises (2021, s. 205). En annan diskursiv effekt av 
försvarlighetsbedömningen i domarna är att brottsoffer åläggs ansvaret 
för att se till att om de berättar om ett sexuellt övergrepp i sociala 
medier, ska berättelsen inte innehålla detaljer som gör att förövaren 
kan identifieras. Domarna bidrar på så sätt till en samhällelig diskurs 
som privilegierar den skada som en person som pekas ut som förövare 
drabbas av framför den skada som den som utsatts för sexuellt våld 
upplever (jfr MacKinnon 2021, s. 44).

I domarna uttrycks också att det är tillåtet att dela med sig av uppgifter 
om förövare i en mindre krets av närstående eller i enskilda samtal. En 
diskursiv effekt av detta är att berättelser om sexuellt våld som inkluderar 
utpekade förövare hör hemma i det privata och att den kretsen ska 
förstås snävt. Facebookgrupper eller inlägg på Facebookkonton med 
relativt få vänner har i domarna inte definierats som en mindre krets 
av närstående. Samtidigt har själva kärnan i #metoo varit att synliggöra 
sexuellt våld. En viktig fråga för feministisk teori och praktik har länge 
varit att dekonstruera gränsen mellan det privata och det offentliga och 
att påtala att sexuellt våld inte bör vara familjehemligheter, utan politiska 
och rättsliga frågor (Wendt 2010). En annan viktig fråga för feminismen 
har varit att rikta blicken bort från dem som utsätts för sexuellt våld 
till dem som utövar våldet. En diskursiv effekt av förtalsdomarna är 
att gränsen mellan privat och offentligt består när det gäller förövarens 
identitet, och att förövaren ska förbli osynlig. Till sist innebär den rättsliga 
konstruktionen av förtalsbestämmelsen att berättelsens sanningshalt 
prövas först om uppgiftslämnandet kan anses försvarligt, vilket leder 
till att berättelser om sexuellt våld här inte blir hörda eller bekräftade i 
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domstol. På en diskursiv nivå kan detta sägas bidra till föreställningen 
att rättsväsendet inte i tillräcklig utsträckning beivrar sexuellt våld. 

Det finns många aspekter att undersöka vidare vad gäller förtals-
domarna efter #metoo. En viktig fråga är vad det gör med den politiska 
diskussionen om sexuellt våld när identiteten på dem som förövat 
våldet alltid måste skyddas (Chandra 2021, s. 105; Skilbrei 2020, s. 78). 
Kunskap om betydelsen för personer som utsatts för sexuellt våld att få 
dela sin berättelse med andra i sociala medier är också en viktig aspekt 
(Sigurvinsdóttir m.fl. 2020). 

Straffsystemets janusansikte
I våra studier av den rättsliga prövningen av våldtäkt och förtal har vi 
identifierat olika typer av rättvisa för kvinnor som utsatts för sexuellt våld 
och hur dessa former av rättvisa bemöts av rättssystemet. Våldtäktsfallen 
utmärktes av att målsäganden efter relativt lång tid och efter stöd av 
vänner, familj och andra informella vägar till rättvisa slutligen valde 
att vända sig till den formella rättvisan, det vill säga straffsystemet. 
Polisanmälningarna ledde sedan till att händelserna utreddes och att 
den misstänkte åtalades. Den rättsliga effekten i båda fallen var att åtal 
väcktes. Både denna rättsliga effekt och den diskursiva effekten kan ur 
målsägandenas synvinkel tolkas som rättvisa i form av konsekvens, 
erkännande och röst. Efter den rättsliga prövningen förändrades bilden 
och det första fallet fick den rättsliga effekten att den tilltalade ansågs 
skyldig till våldtäkt och dömdes till ett fängelsestraff, vilket kan sägas 
förstärka målsägandens tre olika former av rättvisa, även diskursivt. 
Det andra fallet, däremot, ledde rättsligt till en friande dom och till 
att rättvisa i form av konsekvens, erkännande och röst förnekades 
målsäganden. Med hjälp av den diskursiva analysen visade vi dock 
att den diskursiva effekten var ambivalent genom att domstolen gav 
målsäganden viss rättvisa i form av erkännande och röst.

Förtalsdomarna kan ses som en följd av straffsystemets förnekande av 
rättvisa i de former som upplevts som betydelsefulla i relation till sexuellt 
våld, nämligen konsekvens, erkännande och röst. Vissa av kvinnornas 
anmälningar om sexuellt våld förnekades den formella rättvisan i form 
av konsekvens och ledde inte till utredning eller åtal. I några av dessa 
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fall hade kvinnorna i första hand använt sig av den informella rättvisan, 
det vill säga utpekande i sociala medier. Bland de åtalade kvinnornas 
syften med att berätta i sociala medier framkom att rättvisa kan vara 
att få stöd, erkännande och röst, vilket mer övergripande kan förstås 
som samhörighet, att vara en del av samhället. Dessa syften tillmättes 
dock inte någon rättslig betydelse i försvarlighetsbedömningen och 
den rättsliga effekten var fällande domar. Ur ett diskursivt perspektiv 
bidrog domarna till att förövare osynliggjordes och till uppfattningen 
att berättelser om sexuellt våld som namnger förövare inte är en politisk 
fråga i samhället, kort sagt att det sexuella våldets förövare är en privatsak.

Som vi beskrev i inledningen visar forskning att det rättsliga språket 
genomsyrar #metoo-tal i andra diskurser än den juridiska. Vår tolkning 
är att andra förståelser av rättvisa än den binära rättsliga, som leder till 
friande eller fällande dom, förekommer i rättsligt material (jfr Andersson 
och Edgren 2018). Våra studier visar att en domstolsförhandling kan 
vara ett forum för ett brottsoffers röst, på samma sätt som ett inlägg 
i sociala medier, om domstolen diskursivt ger visst erkännande och 
röst åt brottsoffret, trots en friande dom. Samtidigt som brottsoffret 
i det straffrättsligt binära sammanhanget inte erbjuds rättvisa, kan 
det diskursivt alltså se annorlunda ut. På samma sätt kan berättelser i 
sociala medier som medför erkännande i form av stöttande kommentarer 
föranleda åtal och sedermera en förtalsdom. Frigörande berättelser som 
ger erkännande i ett sammanhang kan alltså i ett annat sammanhang 
leda inte bara till förnekande av rättvisa, utan till direkt fördömande 
i form av en straffrättslig påföljd. Straffsystemet framträder här med 
ett janusansikte. 

I inledningen redogjorde vi för olika ståndpunkter i frågan om 
hur feministiska rörelser bör förhålla sig till straffsystemet. Även om 
vi inte direkt har berört den förstnämnda aspekten av straffsystemets 
janusansikte – att rätten å ena sidan kan ge upprättelse för vissa, å andra 
sidan reproducera andra strukturella ojämlikheter i samhället – så 
menar vi att vår analys bidrar till att synliggöra två viktiga aspekter 
i frågan. För det första att straffsystemet samtidigt kan vara till gagn 
för den som utsatts för sexuellt våld och agera repressivt mot den som 
berättar om sexuellt våld i andra sammanhang. För det andra att rättvisa 
kan ta sig många olika uttryck, både i formell rätt och i informella 
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sammanhang. De #metoo-relaterade domarna illustrerar straffsystemets 
komplexitet och visar samtidigt att båda vägarna till rättvisa – den 
formella och den informella – är nödvändiga. Vår analys ger stöd för 
en hållning som förespråkar att feministiska rörelser bör undvika att se 
valet mellan straffrätten och informellt rättvisesökande som ömsesidigt 
uteslutande (Terwiel 2020; Gotell 2015). Därför är forskning som syftar 
till att förändra och förbättra den formella rättvisan inom straffsystemet 
central. Samtidigt är de informella vägarna viktiga att framhålla, framför 
allt genom de sätt på vilka de kan erbjuda rättvisa för dem som utsätts, 
men också som grund för ifrågasättande av systemet, för samhörighet 
och för kollektiva rättviseanspråk. 
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Kapitel 4

Att legitimera en 
feministisk agenda

#metoo-uppropen i svenska nyhetsmedier
Karin Hansson, Malin Sveningsson & Hillevi Ganetz

Mediernas stora betydelse för sociala rörelser består i att de kan öka 
medvetenheten om de frågor som lyfts och därmed bidra till att legitimera 
rörelserna (Ashley och Olson 1998; Nicolini och Hansen 2018). På detta 
vis har de sätt som sociala rörelser presenteras i nyhetsmedier betydelse 
för deras möjligheter att påverka och skapa social förändring (Wien och 
Elmelund-Præstekær 2009).1 

Något som utmärkte #metoo-rörelsen i Sverige var de upprop som 
gjordes för att öka medvetenheten om situationen inom olika sektorer, 
vilka publicerades i olika nyhetsmedier. Uppropen följde en traditio-
nell form: de riktades till beslutsfattare och makthavare och innehöll 
en beskrivning av problemet och krav på åtgärder samt åtföljdes av 
namnunderskrifter från personer som var aktiva inom sektorn. Ett 
stort antal individer deltog i dessa #metoo-upprop. Mellan november 
2017 och juni 2019 initierades 78 svenska uppropsgrupper som engage-
rade över 100 000 individer som delat och diskuterat erfarenheter av 
sexism, sexuella trakasserier och sexuellt våld i arbetsliv och utbild-
ning. Varje grupp organiserades av en eller ett fåtal individer som 
samlade in vittnesmål, ofta via slutna grupper i sociala medier. I nästa 
kapitel undersöker vi hur organisatörerna av de svenska #metoo-upp-
ropen använde olika strategier och verktyg i sitt arbete med dessa 
nätbaserade grupper. I det här kapitlet riktar vi vår uppmärksamhet 
mot hur nyhetsmedier användes för att nå ut och påverka opinionen. 
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Genom att göra det vill vi bidra till kunskapen om nyhetsmediers 
betydelse för sociala rörelser.

Vårt övergripande syfte är att förstå hur problemet med sexuella 
trakasserier framställdes i de svenska #metoo-petitionstexterna som 
publicerades i nyhetsmedier. Vi fokuserar främst på tre aspekter: 

• Hur beskrivs problemet med sexuella trakasserier? 
• Vilka förklaringar ges? 
• Vilka lösningar föreslås?

Nyhetsmedier, legitimitet och #metoo
En inflytelserik teori som intresserar sig för hur nyheter presenterar olika 
frågor är framing-teorin. Mediernas framings, eller inramningar, kan 
beskrivas som ”tolkningspaket” som ger mening åt en fråga, beskriver 
problem och erbjuder förklaringar och lösningar (Gamson och Modigliani 
1989, s. 2). Genom att inramningarna betonar vissa delar av ett ämne 
framför andra påverkar de publikens förståelse av frågan. På detta vis 
bidrar medietexter till att forma den allmänna opinionen genom att rama 
in händelser och frågor på särskilda sätt (de Vreese 2005; Entman 1993).

Ett antal studier har undersökt nyhetsmediernas framställning av så 
kallade kvinnofrågor. Dessa frågor har framställts som att de hör hemma 
i den icke-politiska, privata sfären, till skillnad från frågor som rör 
förvärvsarbetande män (Fraser 1990). När det gäller feministiska rörelser 
har nyhetsmediernas inramningar ofta fungerat avlegitimerande på olika 
sätt, genom att skildra rörelserna som svaga, splittrade och konfliktfyllda 
och genom att underskatta rörelsernas storlek (Ashley och Olson 1998; 
Bronstein 2005; Mendes 2011). På liknande sätt har sexuella trakasserier 
och övergrepp inte erkänts som en bred politisk fråga, utan snarare 
framställts som ett problem för enskilda individer. Nyhetsmediernas 
inramningar av sexuella övergrepp har ofta fokuserat på enskilda fall, där 
fokus legat mer på offren och deras handlingar än på de underliggande 
strukturella problemen (Goehring m.fl. 2017; Nettleton 2011).

Offentligt erkännande har setts som viktigt för demokratisk rättvisa 
(Fraser 2005). Här kan utvecklingen av offentliga rum på nätet ses som 
en möjlighet att skapa utrymme för alternativa informationskällor, 
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som kan komplettera eller utmana det dominerande offentliga samtal 
som upprätthålls av tryckta medier och eternyheter. Genom att skapa 
vad Fraser (1990) kallar subalterna motoffentligheter, som bryter mot 
informationsmonopolet, kan man på sikt påverka det offentliga samtalets 
inramning av olika frågor. Ett exempel på detta är feministiska aktivisters 
kamp mot sexuella trakasserier och övergrepp, där en viktig del av arbetet 
består i att förändra det offentliga samtalets inramning av sexuellt våld. I 
detta arbete har demonstrationer, massmedier och sociala medier använts 
(Serisier 2018). Under de senaste åren har ett antal kampanjer i sociala 
medier – som #янебоюсьсказати [#iamnotafraidtosayit], #prataomdet, 
#fatta, #mörkertalet, #boardthebus, #stopstreetharassment, #iamjada, 
#sayhername och #everydaysexism – skapat motberättelser som gjort 
det möjligt att tala om sexuellt våld på nya sätt (Karlsson 2019; Lokot 
2018; Peuchaud 2014; Powell 2015). Men få kampanjer har haft samma 
globala slagkraft som #metoo (Mendes m.fl. 2018).

#metoo-rörelsen var ursprungligen ett internetfenomen, ett exempel 
på så kallad hashtag-aktivism. De traditionella mediernas uppmärk-
sammande av kampanjen hade troligen stor betydelse för rörelsens 
utveckling. Ett växande forskningsområde rör nyhetsmediernas roll och 
hur de framställde #metoo-aktivismen. Till exempel visar De Benedictis 
m.fl. (2019) hur den brittiska tidningsbevakningen var ganska positiv 
till rörelsen men samtidigt förstärkte välbekanta mönster för mediers 
framställning av feminism och sexuellt våld. Australiska nyhetsmedier, 
å sin sida, fortsatte reproduktionen av stereotyper och tankefigurer som 
skuldbelägger offer (Fileborn m.fl. 2019). Två studier av tyska nyhets-
medier visade att sexuella trakasserier fortfarande inte erkändes i termer 
av könsbaserad ojämlikhet, utan snarare beskrevs som en fråga om 
individuellt ansvar (Eilermann 2018). Det fanns dock stora skillnader 
mellan nyhetsmedier beroende på deras politiska profil (Leifermann 2018).

Flera studier har jämfört hur rörelsen beskrevs i olika länder. Med ett 
globalt perspektiv visar Starkey m.fl. (2019) att hur offren porträtterades 
varierar stort mellan USA, Japan, Australien och Indien. En annan 
studie jämför fransk och amerikansk nyhetsrapportering om #metoo 
med avseende på dess framställning av kvinnor, och pekar på vikten 
av skillnader i redaktionell frihet och juridiska ramar (Erickson 2019).
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Jämförelser har också gjorts mellan nyhetsbevakningen i de  nordiska 
länderna. Även om de nordiska länderna generellt är positiva till 
jämställdhet, fanns det stora skillnader i hur #metoo-rörelsen framställdes. 
Till att börja med varierade länderna med avseende på hur mycket man 
skrev, där svenska nyhetsmedier bevakade #metoo i större utsträckning 
än till exempel danska (Askanius och Møller Hartley 2019). Svenska 
nyhetsmedier framställde till stor del rörelsen på ett positivt sätt, medan 
rörelsen i både Danmark och Finland mötte starkare motstånd (Skare 
Orgeret 2019). I Norge kan nyhetsrapporteringen beskrivas som ett 
mellanting mellan ytterligheterna Sverige och Danmark. Här framställdes 
sexuella trakasserier som ett arbetslivsproblem, vilket gick i linje med 
landets befintliga lagstiftning och politiska konsensus (Sletteland 2018). 
Bortsett från en liten minskning av användningen av våldtäktsmyter 
förändrades den norska mediediskursen om sexuellt våld egentligen 
inte som en konsekvens av #metoo (Storøy Elnan 2019). En annan aspekt 
som varierade var rapporteringens fokus. Rapporter om skandaler kring 
sexuellt våld var vanligare i Sverige och Norge än i Danmark och Finland, 
där det verkade råda en starkare tystnadskultur kring frågor som rör det 
personliga och sexuella (Pollack m.fl. 2018). Norska nyhetsmedier var 
dock mer försiktiga än sina svenska motsvarigheter med att publicera 
information som kunde identifiera påstådda gärningsmän.

I Norge – åtminstone i den första fasen – framställdes sexuella 
trakasserier som ett samhälleligt problem. Man pekade på problematiska 
normer och ett behov av strukturella förändringar, snarare än att lyfta 
fram enskilda offer eller förövare (Skare Orgeret 2019). I Sverige, å andra 
sidan, framställdes sexuella trakasserier främst som ett individuellt 
problem (Askanius och Møller Hartley 2019; Svärd 2017), något som i 
ännu högre usträckning gällde danska nyhetsmedier, som dessutom var 
än mer avlegitimerande (Askanius och Møller Hartley 2019). Askanius 
& Hartley Möller studerade två veckor i det inledande skedet, det vill 
säga perioden 15–31 oktober. I innehållsanalysen i kapitel 1 i denna bok 
studeras både perioden 16 oktober–9 november (före uppropen) och 
perioden 10 november–31 december (under uppropens mest intensiva 
period). Rapporteringen ändrades över denna tid – från fokus på individ 
till fokus på kollektiv, och vi menar att uppropen hade stor betydelse 
för detta skifte.
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En tematisk analys av 28 upprop
Vårt material består av de upprop som publicerades i svenska tryckta 
nyhetsmedier under hösten 2017. Uppropen beskriver problemet med 
sexuella trakasserier i respektive bransch i kortfattade texter på en till 
två sidor, som riktas till makthavare och som åtföljs av en lista med 
namnunderskrifter. Som ett sätt att beskriva problemet användes ofta 
vittnesmål om sexuella trakasserier, antingen i form av bifogade citat eller 
med hänvisningar till hur många som lämnat vittnesmål (”X vittnesmål 
samlades in på X timmar”). Grupperna bakom uppropen skapade också 
fyndiga namn åt sig själva – som advokaternas #medvilkenrätt och 
politikernas #imaktenskorridorer.

Uppropen initierades vanligtvis av små organiserande grupper som 
samordnade och sammanfattade vittnesmål, skrev uppropstexterna, 
samlade in underskrifter och kontaktade medier för publicering. 
Arbetet gjordes mestadels online, med hjälp av en mängd olika verktyg 
för att initiera uppropen, samla in vittnesmål och distribuera dem (se 
figur 4.1).

Uppropstexterna var resultatet av kollektiva förhandlingar som ibland 
involverade tusentals deltagare. Alla upprop granskades och diskuterades 
i grupperna, som ofta använde nätbaserade diskussionsforum, främst 
på Facebook, som kommunikationsmedel. Den slutliga utformningen 
av uppropstexterna förhandlades sedan med tidningarnas redaktioner 
(Hansson m.fl. 2019). Sammanlagt publicerades 62 av de 78 uppropen 
i tryckta nyhetsmedier eller i fackpress (se listan i slutet av denna bok). 
Uppropen placerades oftast på en framstående plats i tidningarna: i 
nyhetssektionen eller på debattsidan. Ibland publicerades de på sidor 
med anknytning till den aktuella sektorn, som när kulturarbetares 
upprop publicerades på kultursidorna och idrottsrelaterade upprop på 
sportsidorna.

För vår analys valde vi att fokusera på #metoos inledande fas i 
november 2017, vilken vi såg som en särskilt viktig period för rörelsens 
möjlighet att sätta dagordningen. Materialet består därför av de första 
28 uppropen. En tematisk analys (Braun och Clarke 2006) gjordes av 
uppropstexterna, där vi fokuserade på framställningen av problem, 
förklaringar och lösningar. Vissa koder inhämtades deduktivt från 
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tidigare forskning, såsom individ/struktur, politisk/personlig, arbete/
fritid och kollektiv/individ. Utöver detta använde vi en mer induktivt 
präglad öppen kodning, som ledde fram till ytterligare framträdande 
uttryck och teman i materialet. Här presenteras resultatet grupperat i 
tre övergripande teman.

Problemet med sexuella trakasserier 
– ett hot mot demokratin

I uppropen finns en samstämmighet vad gäller framställningen: de 
beskriver diskriminering, mobbning och våld mot kvinnor som ett 
kollektivt problem. Även om uppropens primära fokus är frågan om 
sexuella trakasserier, framställs problemet inte främst ur ett feministiskt 
perspektiv, utan trakasserierna beskrivs snarare som ett brott mot 
grundläggande mänskliga rättigheter. Flera upprop ställer problem 
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Figur 4.1. Antalet organisatörer som använde olika verktyg i olika delar av pro-
cessen: vid initiering av uppropen, vid insamling av vittnesmål och vid förmed-
ling av uppropen. Källa: Hansson m.fl. 2019.
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och lösningar i relation till de ideal och värderingar som råder inom 
branschens professioner, särskilt de som speglar grundläggande demo-
kratiska ideal, som människors lika värde och rättigheter: 

Läkarförbundets etiska regler, punkt 6, lyder: ”Läkaren ska aldrig frångå 
principen om människors lika värde.” I detta ingår att behandla andra 
människor med respekt, inklusive att visa respekt för andras kroppar. 
(#utantystnadsplikt)

Flera upprop understryker yrkets betydelse för samhället, som bygg-
nadsarbetarna som ”skapar vår omgivning”, journalisterna som ”ställer 
makthavare mot väggen”, fackföreningarna som skapar ”ordning och 
rättvisa på arbetsmarknaden” eller lärare vars uppdrag är ”att uppfostra 
demokratiska medborgare”. Genom att dessa värderingar lyfts framstår 
förekomsten av sexuella trakasserier som ännu allvarligare, eftersom 
de hotar samhällets demokratiska värden i stort.

De handlingar som beskrivs som exempel sträcker sig från oönskade 
kommentarer och diskriminering till tafsande och sexuellt våld. Uttrycken 
för dessa överträdelser varierar med de omständigheter som råder och 
de typer av arbete som utförs i de olika sammanhangen. Vittnesmål om 
pedofili är exempelvis vanligare i sammanhang som omfattar unga, som 
dans och idrott, och trakasserierna inom tjänstemannayrken beskrivs 
som mer subtila än de som förekommer inom exempelvis skogs- eller 
byggbranschen. Sammantaget beskriver uppropen en stor variation av 
kränkande handlingar, och de betonar uttryckligen att allt – från sexism 
till våld – är en del av samma problem.

De offer för sexuella trakasserier som förekommer i vittnesmålen 
är med några få undantag kvinnor. Mer än hälften av uppropstexterna 
nämner dock offer med annan könsidentitet; kategorin som oftast 
nämns är ”icke-binär”, men ibland ingår även män. I uppropen från 
kulturvärlden beskrivs både män och kvinnor som offer för idén om ”det 
konstnärliga manliga geniet”, en idé som har bidragit till att normalisera 
övergrepp och gränslöshet i konstens namn. Förekomsten av rasism 
tas upp som ett problem i dansarnas upprop, men utöver detta nämns 
inte offrens etnicitet. Offren framställs däremot generellt som unga och 
därmed ännu mer sårbara.
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Gärningsmännen kan ibland vara jämnåriga – kollegor, patienter 
eller studiekamrater – men majoriteten beskrivs ha någon form av 
maktposition i förhållande till offret – lärare, tränare, föräldrar, chefer, 
professorer, överläkare och så vidare. 

I politikeruppropet #imaktenskorridorer omnämns inte bara riks-
dagsledamöter, ministrar och EU-parlamentariker som förövare, utan 
ett vittnesmål pekar även ut manliga journalister. Som helhet framställs 
offret som sårbart i förhållande till förövaren, och på detta sätt ramas 
problemet in som en fråga om mäktiga individers övergrepp på de med 
mindre makt – snarare än mäns övergrepp på kvinnor.

Förklaringar: tradition, 
maktstrukturer och beteenden

Alla de analyserade uppropen har ett liknande upplägg: de placerar 
problemet med sexuella trakasserier på en systematisk nivå, vars symtom 
kan observeras i en mängd olika slags kränkande beteenden, som 
exkludering, sexism, sexuella trakasserier och våld. Vi identifierade 
tre återkommande typer av förklaringar i materialet. Förklaringarna 
utesluter inte varandra och kan ibland förekomma i samma upprop.

Det första ramverket söker förklaringar till mobbning och övergrepp i 
traditioner som grundar sig i mansdominans, en manlig kultur, genikult 
eller en kombination av dessa båda (nämns i 16 av 28 upprop):

Ännu i dag är teknikbranschen starkt mansdominerad. De berättelser 
vi fått in visar att en del av förklaringen står att finna i en sexistisk 
kultur. (#teknisktfel)

Den här typen av förklaringar återfinns i upprop från traditionellt manliga 
arbetsmiljöer, eller mansdominerade kulturer, som teknikindustrin är 
ett exempel på. Här beskrivs kvinnligt utanförskap och sexistisk jargong 
som uttryck för en arbetsmiljö som historiskt dominerats av män och 
där maskulinitet konstrueras delvis genom att uttrycka kvinnohat och 
objektifiera kvinnor. Vittnesmål från uppropet #teknisktfel beskriver hur 
kvinnor mobbas och hur den manliga kulturen och gemenskapen, som 
hålls samman av sexistisk jargong, bygger på att ”den andra” utesluts.



att legitimera en feministisk agenda

135

En andra typ av förklaringar fokuserar på maktstrukturer (nämns i 19 
av 28 upprop), där den könsrelaterade maktkampen ses som ett symptom 
på andra konflikter. Exempelvis orsakar osäkra anställningsvillkor, 
framför allt för yngre kvinnor, ohälsosamma beroenden och utsatthet som 
reproducerar och stärker befintliga maktstrukturer. I dessa förklarande 
ramverk handlar maktdemonstrationer av sexuell karaktär inte i första 
hand om att uttrycka manlig identitet (som i den förklaringsmodell som 
beskrevs ovan), utan ska snarare ses som ett sätt att utöva makt:

I musikbranschen jobbar vi dygnet runt, ofta med osäkra och tillfälliga 
anställningar. Att vara tillmötesgående och inte krångla blir extra 
viktigt för att inte bli utbytt. Detta gör kvinnor i musikbranschen till 
måltavlor för maktdemonstrationer som ofta är av sexuell karaktär. Vi 
lever i en tillvaro där lagen om samtycke fortfarande är långt borta, där 
vi objektifieras och där sexuella övergrepp och trakasserier snarare är 
regel än undantag. Om vi anmäler händelserna läggs målen oftast ner 
utan att förundersökning inletts, eftersom ord alltid står mot ord. Om vi 
ryter ifrån blir vi av med jobbet eller tvingas utstå hot. Vi knyter näven 
i fickan och nämner det sällan, knappt ens till varandra. Tystnadskultur 
råder. (#närmusikentystnar)

Citatet ovan exemplifierar också den tredje typen av förklaringar: 
beteenden som reproducerar problem och bidrar till deras osynliggörande 
(nämns i 20 av 28 upprop). Den här typen av förklaringar pekar ut 
beteenden på en kollektiv nivå, som bristande ansvar, tystnadskultur, 
normaliseringsprocesser och skuldbeläggande av offer. Flera av uppropen 
ger i sin argumentation uttryck för förtrogenhet med feministisk teori. 
De undviker dock som regel akademiska begrepp som annars är vanliga 
i feministiska sammanhang, som intersektionalitet eller postkolonialism, 
men förklaringarna som dessa begrepp bär på uttrycks med andra ord.

Sammanfattningsvis visar analysen att problemet med sexuella 
trakasserier placeras på en strukturell nivå; det framställs som ett 
uttryck för normer vars rötter återfinns i större strukturer – som en del 
av kulturen generellt – som bildar ett system som förtrycker kvinnor. 
Trots att uppropen använder en feministisk förklaringsram undviker 
de en mer komplex feministisk argumentation och jargong.
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Lösningar: transparens, erkännande 
och ett rättvist juridiskt system

Som diskuterats ovan beskriver de analyserade uppropen problemet med 
sexuella trakasserier som ett problem på samhällsnivå och som knutet 
till större strukturer. Alla uppropen föreslår lösningar som går ut på 
att frilägga och peka ut dessa strukturer – att synliggöra problemet och 
erkänna offrens erfarenheter. De huvudsakliga åtgärder som pekas ut 
som möjliga lösningar är synlighet, erkännande och ett upprätthållande 
av lagar och förordningar (dessa lösningar nämns i respektive 12, 15 och 
12 av 28 upprop). Även utbildning och kollektiv handling nämns (i 4 
respektive 5 upprop).

De strukturer som möjliggör sexuella trakasserier beskrivs som 
att de upprätthålls av en tystnadskultur som gör att överträdelser kan 
fortgå. Lösningen på detta är ökad transparens: att problemet med 
sexuella trakasserier synliggörs och får ett brett politiskt erkännande 
i den offentliga sfären som ett viktigt strukturellt problem. Detta är 
en klassisk feministisk inramning som har historiska rötter. Inom 
kvinnorörelsen har man länge velat ”göra det personliga politiskt” genom 
att lyfta upp enskilda berättelser och visa hur de är en del av en större 
struktur. I dessa berättelser framhävs varken offer eller förövare, utan 
det är samhället och dess institutioner som hålls ansvariga: myndigheter, 
företag, organisationer och utbildningar, men också alla som bidrar till 
en diskriminerande kultur genom att inte erkänna den.

En lösning som uppropen pekar ut är att bekämpa strukturer genom 
att se till att lagar och regler mot diskriminering, sexuella trakasserier 
och våld som redan existerar följs. Vissa upprop föreslår också hårdare 
sanktioner:

Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod är tydlig. Krän-
kande, förnedrande och trakasserande beteenden hör inte hemma i 
Försvarsmakten. Att inte följa värdegrunden måste få konsekvenser. 
Den som inte står bakom eller följer Försvarsmaktens etiska riktlinjer 
ska varken kunna jobba kvar, befordras, eller antas till högre utbildning. 
(#givaktochbitihop)
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För att komma till rätta med problem på arbetsplatserna pekar några 
upprop på vikten av utbildning liksom ett förtydligande av lagar, regler 
och rutiner för hur anmälningar om övergrepp ska hanteras.

Fem upprop understryker #metoos kollektiva kraft, där solidaritet och 
kollektiva handlingar beskrivs som en långsiktig lösning. #metoo-akti-
vismens kollektiva kraft framställs också som ett exempel på att social 
förändring är möjlig. Till exempel slutar flera uppropstexter med det 
subtila hotet ”Vi vet vilka ni är”. Denna enda mening visar den kraft 
som ligger i ett kollektivs delande av berättelser.

Diskussion
Syftet med det här kapitlet var att förstå hur de uppropstexter som skrevs 
och publicerades inom ramen för den svenska #metoo-rörelsen framställer 
sexuella trakasserier, med fokus på tre aspekter: hur uppropen presenterar 
och definierar problem, samt vilka förklaringar och lösningar de föreslår. 

Kapitel 1 i denna antologi visar att nyhetsrapporteringen om den 
svenska #metoo-rörelsen i ett första skede ofta skildrar sexuella trakas-
serier som individuella problem, snarare än samhällsproblem. De publi-
cerade uppropen, å andra sidan, placerar det analyserade problemet på 
en samhällsnivå och framställer sexuella trakasserier som ett hot mot 
demokratin. En stor mängd olika kränkande beteenden ses här som 
symptom på ett underliggande, systematiskt problem, ett dominerande 
system som har sin grund i tradition och som reproduceras genom 
normer och beteenden.

De lösningar som föreslås i uppropen inramas som en fråga om 
grundläggande demokratisk rättvisa, där transparens, erkännande och 
ett rättvist rättssystem ingår som centrala delar. Majoriteten av texterna 
lägger inget ansvar på enskilda förövare, utan snarare på organisationer 
och arbetsgivare. Här ställs chefer för skolor, institutioner, föreningar 
och företag till svars för att de inte har arbetat tillräckligt med normer 
och värderingar i sina organisationer, och för att de misslyckats med 
att ta itu med de överträdelser som inträffar.

Uppropstexterna och deras definition av problemet, dess förklaringar 
och lösningar, publicerades strategiskt i landets ledande tidningar, vilket 
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tillsammans med den framskjutna placeringen i tidningarna bidrog 
till att ge budskapet en bred spridning och stark legitimitet. Genom att 
anpassa sig till etablerade större kollektiv baserade på yrkesidentiteter 
undvek uppropen risken att framställa sexuella trakasserier som ett 
individuellt problem, som en specifik kvinnofråga eller som tillhörande 
den privata sfären. I stället för att representera ”kvinnor” ramas uppropen 
in som representativa för olika samhällssektorer. Att döma av tidigare 
forskning om hur feministiska rörelser representeras i medierna var 
detta antagligen ett klokt val. Fraser (1990) påpekar att definitionen av 
vad som har setts som politiskt och offentligt har varit starkt kopplat 
till avlönat arbete. Genom att framställa offren som representanter 
för yrkesgrupper snarare än ”kvinnor”, positionerar uppropen frågan 
tydligt i det offentliga och kopplar sexuella trakasserier till en mer 
allmän diskussion om arbetstagares rättigheter. Vi menar att denna 
inramning fungerade mycket bra, kanske alldeles särskilt i Sverige, 
som är ett land med en lång tradition av socialdemokratisk politik där 
idéer om lika rättigheter och social rättvisa är fast förankrade i den 
nationella självidentiteten.

Tidigare forskning har visat att feminister ofta avlegitimerats genom 
att framställas som avvikande och annorlunda än andra kvinnor (Mendes 
2011; van Zoonen 1992). Genom att betona yrkesidentitet framför kön, 
peka på mångfalden inom rörelsen och ställa krav på grundläggande 
och fullt rimliga mänskliga rättigheter som alla kan enas om, kunde 
#metoo-rörelsen arbeta mot sitt mål, samtidigt som man undvek risken 
att förknippas med den stereotypa bilden av ”feminister”. Uppropen 
var också noggrant utarbetade för att inte stöta bort människor (delta-
gare eller läsare) genom att använda främmande, exkluderande eller 
”provocerande” termer eller fraser. Uppropen stannade inte heller vid 
att beskriva den kollektiva diskrimineringen av kvinnor, utan deras 
retorik etablerade ett ”vi” som inkluderade alla. Texterna utgår från 
den starka svenska nationella självbilden genom att de betonar värden 
som jämlikhet, demokrati och rättvisa för alla. Med andra ord används 
demokrati som en övergripande inramning, där uppropen kräver ett 
upprätthållande av grundläggande demokratiska rättigheter. Det är ur 
denna premiss som argumenten för vidare åtgärder hämtas.
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Sammanfattningsvis ramar uppropen in sexuella trakasserier som en 
fråga om grundläggande demokratiska rättigheter och arbetsrättigheter 
snarare än en ”kvinnofråga”. Genom att undvika en inramning av rörelsen 
och dess mål som ”feministiska” undvek uppropsgrupperna samtidigt 
de negativa stereotyper som kvinnorörelser ofta tidigare har förknippats 
med. Med andra ord lyckades rörelsen, något paradoxalt, med att etablera 
en feministisk agenda genom att undvika uttalad feminism. 

På kort sikt var detta en framgångsrik strategi. Den svenska #metoo- 
rörelsen gav trots allt upphov till ökad medvetenhet och lagändringar. 
Frågan är dock vad som händer i det långa loppet om strävan efter 
kvinnors rättigheter måste gå genom att göra sig själv ofarlig. Valet 
att undvika den ”feministiska” ståndpunkten och att aldrig publicera 
information som kunde leda till identifiering av offer eller förövare kan 
ses som sådana strategier. Å andra sidan kan de avslutande orden, ”Vi 
vet vilka ni är”, ses som ett latent hot. Vid sidan av uppropstexterna 
fokuserade nyhetsrapporteringen om #metoo i stor utsträckning på 
naming and shaming av offentliga personer (se kapitel 1 i denna bok), 
vilket kan ha bidragit till den motreaktion som följde. Även om den 
svenska nyhetsrapporteringen under de första månaderna var positiv till 
rörelsen spreds så småningom idéer om att #metoo-rörelsen hade gått för 
långt och att oskyldiga män riskerade att bli anklagade. Som flera kapitel 
i denna bok visar fördes sådana diskursiva kamper i olika medier och 
kontexter, där olika aktörer positionerade sig själva för att nå sina mål.
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kapitel 5

Att skapa trygga rum
Risk, tillit och feministisk kultur 

i organiseringen av #metoo 
Karin Hansson, Malin Sveningsson & Hillevi Ganetz 

Nätverksbaserade miljöer online kan fungera som effektiva verktyg för 
organisation och mobilisering av sociala rörelser. Tidigare forskning 
visar exempelvis hur sociala medier har använts för att organisera och 
engagera allmänheten i miljörörelsen (DeLuca m.fl. 2016; Goodwin 
och Jasper 2014; Pang och Law 2017), den arabiska våren (AlSayyad och 
Guvenc 2015; Smidi och Shahin 2017), Occupy-rörelsen (Kavada 2015), 
Geziprotesterna i Turkiet (Haciyakupoglu och Zhang 2015), aktivism 
på Västbanken (Wulf m.fl. 2013), och Ukrainas Euromaidan-uppror 
(Bohdanova 2014).1 

Den senaste tiden har feministisk aktivism mot sexuella trakas-
serier och övergrepp använt sociala medier för kampanjer som 
#ЯНеБоюсьСказати (Jag är inte rädd för att säga det), #talkaboutit, 
#fatta, #mörkertalet, #boardthebus, #stopstreetharassment, #iamjada, 
#sayhername och #everydaysexism (Karlsson 2019; Lokot 2018; Peuchaud 
2014; Powell 2015). Inga tidigare kampanjer har dock fått samma genom-
slag som #metoo fick 2017 (Mendes m.fl. 2018). Dessa kampanjer visar 
hur digitala plattformar kan uppmuntra personer som har varit utsatta 
för diskriminering, trakasserier och övergrepp att dela sina erfarenheter, 
att söka stöd från andra och att delta i offentliga debatter runt dessa 
frågor (Serisier 2018). Samtidigt pekar forskning också på negativa 
och praktiska konsekvenser av att delta i onlineaktiviteter, och på att 
digital feministisk aktivism kan vara både riskabel, utmattande och 
överväldigande (Mendes m.fl. 2018). 
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En av de saker som utmärkte #metoo-rörelsen i Sverige var de många 
upprop som publicerades i nyhetsmedier för att öka medvetenheten om 
situationen inom olika sektorer i arbetslivet. Som kapitel 4 visar följde 
uppropen en traditionell form: de riktades till beslutsfattare och makt-
havare och innehöll en beskrivning av problemet, där flera vittnesmål 
citerades, en begäran om handling och bifogade underskrifter från många 
deltagare. Stora grupper organiserade efter yrke eller intressen mobilise-
rades genom sociala nätverk och spred sin agenda nationellt genom de 
största och mest inflytelserika tidningarna. Efter skådespelarnas upprop 
med 705 namnunderskrifter av svenska kvinnliga skådespelare följde 
sångerskor, advokater, politiker och så vidare. Totalt bildades 78 grupper 
som organiserade upprop (mellan 2017–2019, se listan i slutet av boken). 
Uppropen kunde ha flera tusen underskrifter, som läkarnas med över 10 
000 underskrifter, och de var ofta organiserade i ännu större grupper på 
sociala medier. Att döma av allmänintresset (Zachariasson 2017) samt 
antalet artiklar publicerade i tidningar (jfr kapitel 1; Askanius och Møller 
Hartley 2019) kan den svenska #metoo-rörelsen beskrivas som mycket 
framgångsrik. Rörelsen kunde också etablera en feministisk agenda 
med fokus på strukturella problem snarare än enskilda fall (se kapitel 
4). Resultatet blev en bred mobilisering i form av kravlistor framställda 
till regeringen, handlingsplaner från politiker och arbetsgivare samt ett 
stort antal seminarier och utbildningsevenemang som anordnades runt 
om i landet (Annebäck 2018; Samordningsgruppen 2018). Några konkreta 
resultat var att regeringen ökade anslagen till kvinno- och tjejjourer, 
stärkte sexualundervisningen i skolan och initierade utbildning av 
yrkesverksamma i viktiga samhällspositioner i dessa frågor (Pehrson 
2019). Efter #metoo ökade även tendensen att anmäla våld i hemmet 
och Stockholmspolisen gjorde en särskild insats för att förebygga detta 
fenomen (Pehrson 2019). 

Inramningen av rörelsen som en framgångssaga skymmer dock alla de 
hinder som utvecklades längs vägen, särskilt hinder relaterade till risker 
för de som organiserade sig i rörelsen. I den svenska #metoo-rörelsen 
kunde det handla om risken att inte kunna hitta ett arbete, att förlora 
ett jobb eller att möta den sociala stigmatisering det kan innebära att 
ha blivit utsatt för sexuella övergrepp. Dessutom var deltagarna rädda 
för att bli utsatta för hot eller fortsatta trakasserier och hatbrott. På 
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grund av dessa risker var tilliten till rörelsen avgörande för huruvida 
deltagarna skulle vilja dela med sig av sina erfarenheter av trauman i 
offentliga och semi-offentliga rum. I detta kapitel försöker vi därför 
förstå organisationen av #metoo-aktivismen på sociala medier med 
fokus på begreppet tillit. 

Tillit 
Tillit är ett centralt begrepp inom forskning om människa–dator-interak-
tion (MDI). När man överblickar ämnet tillit online handlar forskningen 
främst om e-handelslösningar (Bauman och Bachmann 2017; Cheng 
m.fl. 2017; Corritore m.fl. 2003; Kracher m.fl. 2005), e-förvaltnings-
system (Bannister och Connolly 2011; Corbett och Le Dantec 2018) och 
e-hälsa (Beldad m.fl. 2010). Fokus inom dessa områden ligger främst 
på hur konsumenter och medborgare kan känna tillit till system som 
hanterar känsliga uppgifter om pengar eller patientjournaler (Beldad 
m.fl. 2010; Lampinen och Cheshire 2016; Wang och Emurian 2005). När 
det kommer till tillit till människor har fokus legat mer på relationen 
mellan medborgaren/konsumenten och myndigheten/tjänsten än på 
tilliten mellan medborgare (Corbett och Le Dantec 2018). Det senare är 
dock också en viktig faktor. Baserat på en elevundersökning kom till 
exempel Lankton och McKnight (2011) fram till att tillit till Facebook 
handlar både om tillit till tekniken och till det sociala nätverk som den 
representerar. På liknande sätt visar Aal m.fl. (2018) i sin etnografiska 
studie av Facebook och massmedia i Tunisien betydelsen av den diskursiva 
processen i sociala medier för att skapa tillit. När det gäller situationer 
med högre risker, till exempel när man delar resurser i ett grannskap 
(Light och Miskelly 2019) eller delar information i en krissituation (Tapia 
och Moore 2014), är tilliten till människor central. Men som forskning 
om kommunikation under det syriska inbördeskriget påpekar: då ens 
sociala nätverk är centralt för tillit till information, möjliggör tekniken 
en relativt intakt infrastruktur i krisen. Dessutom visar forskning på 
transaktioner mellan främlingar i slutna Facebookgrupper att tillit online 
stärks genom exklusivt medlemskap, moderering av administratören 
och en delad gruppidentitet baserad på att man upplever sig ha liknande 
värderingar (snarare än genom tidigare sociala band) (Moser m.fl. 2017). 
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En annan relevant aspekt av tillit online är personlig säkerhet. 
Sambandet mellan viljan att visa upp sig och möjligheten att vara 
anonym har betydelse när grupper tar upp känsliga ämnen (Birnholtz 
m.fl. 2015), exponerar utsatta grupper, såsom offer för sexuella övergrepp 
(Andalibi m.fl. 2016), eller identifierar kvinnor som har haft missfall 
(Andalibi och Forte 2018). Samtidigt visar forskning om människors 
säkerhetsmedvetenhet på sociala medier att även om det finns en oro för 
att känslig information ska avslöjas, så upplevs fördelarna med att dela 
erfarenheter och få stöd överväga riskerna. Det gäller även utsatta grupper 
som illegala invandrare i USA (Guberek m.fl. 2018). En viktig strategi för 
att bygga ett pålitligt nätverk, som ofta används inom feministisk och 
queer aktivism för att skapa trygga rum, är separatism (Clark-Parsons 
2018; Scheuerman m.fl. 2018; Sills m.fl. 2016). Separatism kan skapa 
miljöer där erfarenheter och identitet kan bekräftas av likasinnade, 
och ger utrymme för utbyte och utveckling av idéer och diskurser som 
i förlängningen kan påverka allmänheten – vad Fraser (1990) kallar en 
subaltern motoffentlighet. 

Den omfattande MDI-forskningen om tillit visar utan tvekan 
komplexiteten i frågan och samtidigt hur centralt begreppet är inom 
området. Tillit är dock ett mångfacetterat begrepp som kan betyda olika 
saker i olika sammanhang, och det saknas konsensus om hur man ska 
närma sig begreppet eller hur man mäter det (Grabner-Kräuter m.fl. 
2006; Söllner m.fl. 2016; Söllner 2020). För tydlighetens skull beskriver 
vi därför i det följande hur vi definierar och använder begreppet tillit 
i detta kapitel. Denna definition bygger på våra informanters idéer om 
tillit, risk och säkerhet.

Haraway (1991) definierar teknologi som en sorts protes som gör 
att vi kan sträcka ut våra ”armar” utanför våra kroppar och nå det vi 
tidigare inte kunnat nå. Enligt den här uppfattningen handlar tillit om 
att lita på att våra armar kan nå det vi siktar på och bära det vi förväntar 
oss att de ska göra. Det finns alltid en risk att protesen går sönder, men 
oftast går det bra. Risk innebär att det krävs tillit, så risk och tillit är 
nära förknippade: ju högre risk, desto mer tillit krävs. 

Tillit är också kopplat till avstånd – ju större avstånd, desto större 
tillit krävs. Begreppet avstånd inkluderar fysiskt avstånd, tidsavstånd, 
känslomässigt avstånd och socialt avstånd (Corbett och Le Dantec 
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2018). Här kan tillit ses som en process för att överbrygga avstånd, en 
process som kan beskrivas i olika faser som att utveckla, bygga och 
upprätthålla tillit (ibid). I utvecklingsfasen handlar tillit om en beräknad 
och svag tillit. Tilliten i denna fas är främst kognitiv och handlar om 
att förlita sig på tydliga bevis och starka yttre strukturer som lagar och 
system. I konstruktionsfasen handlar tillit mer om erfarenhet som byggs 
upp genom interaktioner över tid, där tidigare betrodda personer och 
situationer litas på igen. Den tredje fasen, att upprätthålla tillit, handlar 
mindre om kalkyler och mer om tillhörighet och tar sin utgångspunkt 
i gemensamma värderingar och välvilja. Det vill säga, under fasen 
av upprätthållandet av tillit litar människor inte bara på att systemet 
fungerar och att människor är förutsägbara, utan också på att människor 
motiveras av gemensamma värderingar. 

Typiskt minskar alltså sociala och kulturella avstånd i takt med att 
människor lär känna varandra, genom att träffas ansikte mot ansikte 
(Zheng m.fl. 2001) eller lösa problem tillsammans i grannskapet (Light 
och Miskelly 2019). Detta kan dock vara en alltför förenklad bild, eftersom 
närmandet också kan ge upphov till, eller synliggöra, konflikter mellan 
olika intressen. Deltagarna i den svenska #metoo-rörelsen delade inte 
alltid åsikter om orsaker till och lösningar på problemet med sexuella 
trakasserier, och de var också oense i andra frågor. Ändå lyckades 
den svenska #metoo-rörelsen ena stora grupper av människor kring 
frågan. En användbar term för att beskriva detta är Spivaks (1988) 
begrepp strategisk essentialism, som betecknar ett politiskt subjekt 
vars identitetsposition är tillfällig och betingad av ett emancipatoriskt 
politiskt mål. #metoo-aktivismen var alltså inte bara riskabel av yttre 
skäl, utan interna ojämlikheter innebar också potentiella risker. 

Metoder och material 
För att förstå hur organisatörerna av #metoo-uppropen gick till väga 
för att skapa trygga rum använder vi i denna studie en blandning av 
metoder, bestående av åtta semistrukturerade intervjuer med organisa-
törer och två enkäter med organisatörer och deltagare, där resultaten av 
intervjuerna styrde utformningen av enkätundersökningarna. Genom 
att undersöka de faktorer som påverkar deltagandet undersöker vi inte 
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bara förutsättningarna för aktivism, utan stödjer också deltagarnas 
självreflektion och ger på så sätt verktyg för fortsatt aktivism. Den här 
forskningen bidrar på så sätt till området feministiskt MDI, eftersom 
det handlar om att dela information om feministisk aktivism, men också 
om att forskningen är fast förankrad i informanternas perspektiv och 
har fokus på att stödja deltagande emancipatoriska processer (Bardzell 
och Bardzell 2011). 

De åtta informanter som intervjuades valdes ut för att represen-
tera en heterogen grupp av yrkes- och intressegrupper från ett antal 
olika sammanhang: it- och byggbranschen, gröna näringar, konsten 
och idrotten. Eftersom de flesta av organisatörerna använde e-post-
pseudonymer och inte var allmänt kända visste vi inte deras ålder eller 
bakgrund före intervjuerna. Varje intervju varade mellan 50 och 70 
minuter och inleddes med en kort översikt över syftet med forskningen, 
följd av en rad frågor där informanterna fick beskriva sin bakgrund 
och roll i organiseringen av uppropet, vilka idéer och värderingar som 
påverkade organiseringen, hur uppropet organiserades, hur arbetet 
fördelades, vilken roll säkerhet och tillit spelade och vad de hade lärt sig av 
erfarenheten. Den av författarna som intervjuade hade själv erfarenheter 
av att delta i två upprop, vilket var betydelsefullt för utformningen av 
intervjufrågorna och de uppföljande enkätfrågorna. 

Den första enkäten skickades till organisatörerna av samtliga 77 
upprop som initierades mellan november 2017 och juni 2018 (se lista 
i slutet av boken). Antalet kontaktpersoner per upprop och hur de 
kontaktades varierade. Vissa grupper tillhandahöll gruppalias som 
distribuerade e-post till alla organisatörer av uppropet, och andra gav 
individuella adresser till en eller några av organisatörerna. Vissa upprop 
organiserades av en enda person och andra av grupper. Uppropen 
skilde sig också åt i uppslutning: medan några undertecknades av över 
10 000 personer samlade andra upprop mycket färre namnunderskrifter, 
främst från tätt sammansvetsade grupper. De 105 e-post- och Facebook 
Messenger-adresser vi skickade enkäten till resulterade i svar från 62 
organisatörer av 47 upprop. 

Den andra enkäten riktade sig till deltagare i två av uppropen, #skilj-
agnarnafrånvetet, som representerar de gröna näringarna, och #sista-
spikenikistan, som representerar byggbranschen. Valet av dessa specifika 
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grupper gjordes för att få ett urval av två yrkesområden som skilde sig 
åt i många hänseenden. Uppropens ursprungliga Facebookgrupper var 
också fortfarande intakta, så vi kunde distribuera undersökningen till 
samma personer som hade deltagit i uppropet. En öppen förfrågan i de 
två Facebookgrupperna resulterade i svar från 56 deltagare från hela 
Sverige, som besvarade undersökningen. 

Av säkerhetsskäl särskiljer vi inte olika informanter baserat på vilket 
upprop de organiserade eller deltog i. I stället benämner vi dem i roll 
och typ av studie och särskiljer dem med bokstäver och siffror: intervju 
med organisatörer (A–E), enkät till organisatörer (1–62) och enkät till 
deltagare (1–56). 

Enkäterna ställde liknande frågor som de som ställdes i intervju-
erna: om hur uppropen organiserades, vilka verktyg och metoder som 
användes, motivation, säkerhet och lärdomar. Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 

Intervjuerna, liksom de öppna frågorna i enkäten, analyserades sedan 
tematiskt, där en öppen kodning av texten följdes av en mer fokuserad 
kodning för att identifiera framträdande kategorier och organisera 
materialet i olika teman. 

Materialet som används i detta kapitel är å ena sidan respondenternas 
tankar om kommunikationsverktyg och processer, som de kommer 
till uttryck i enkäterna, och å andra sidan de dominerande teman från 
analysen av de öppna enkätsvaren och intervjuerna som vi har kallat 
strategier för att skapa trygga rum. 

Organiseringen av uppropen 
Uppropen initierades av individer eller mindre grupper som formulerade 
uppropstexterna, och som också engagerade ett större nätverk för att 
samla in och diskutera vittnesmål och samla in underskrifter. När 
uppropen var färdigskrivna distribuerades de via dessa sociala nätverk 
samt till tidningar, radio och tv. 

Resultaten från intervjuerna visade att organisatörerna var mellan 
25 och 54 år. Deras tidigare erfarenheter av att organisera aktivism 
var blandade: vissa saknade helt erfarenhet medan andra hade lång 
erfarenhet av politisk aktivism, till exempel genom fackligt arbete. 
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Innan de organiserade uppropet hade många tillgång till något slags 
professionellt nätverk online. Några hade till exempel redan fungerat 
som moderatorer för sociala mediegrupper för människor från sin 
bransch eller ansvarade för e-postlistor som kopplade ihop tidigare 
klasskamrater, så det fanns redan en teknisk och social infrastruktur 
på plats, med tillgång till kommunikationsverktyg och sociala 
nätverk. 

De 62 respondenterna i enkätundersökningen riktad till organisa-
törerna representerade 47 upprop: från mindre områden som komiker 
(signerat av 80 personer) till större områden som läkare (undertecknat 
av 10 400 personer). 

Organisatörerna kom från hela Sverige, från Malmö i söder till 
Kiruna i norr. En bodde i Finland, 31 i Stockholm och 4 i Göteborg. De 
återstående 27 respondenterna kom från mindre städer eller landsbygds-
områden. Organisatörerna var mellan 20 och 69 år och majoriteten (44 
av 62) var mellan 30 och 49 år. 54 av dem hade en högskoleutbildning, 
vilket är dubbelt så mycket som genomsnittet av den allmänna svenska 
befolkningen (SCB 2018). 

De 56 deltagarna i undersökningen som riktade sig till deltagare i 
uppropsgrupperna från gröna näringar och byggbranschen kom från 
hela Sverige. Deras åldrar var ganska jämnt fördelade, mellan 25 och 
74 år. Utbildningsnivån var genomsnittlig för Sverige (28 hade högsko-
leutbildning). 

Kommunikationsverktyg och processer 
Enligt enkäten med organisatörerna varierade verktygen för att initiera 
och utveckla uppropen, från möten, telefonsamtal, e-post och kolla-
borativt skrivande till sociala medier och enkätverktyg. I de flesta fall 
innebar sociala medier Facebook, som användes av alla uppropsgrupper, i 
kombination med andra verktyg. E-post- eller sms-plattformar användes 
i hälften av fallen och Google docs användes i en tredjedel av upprops-
grupperna. Twitter och Instagram användes sparsamt och främst för att 
komplettera Facebook och som ett sätt att distribuera uppropen. Detta 
visar hur Facebook dominerade i alla faser av kommunikationen, men 
också hur olika verktyg användes i kombination. 
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Den mindre gruppen som organiserade uppropet använde vanligtvis 
en grupp på Facebook, en textmeddelandeplattform eller en textchatt som 
en exklusiv kanal för att kommunicera sinsemellan. De flesta grupper 
som organiserade upprop upprätthöll en nära och kontinuerlig kontakt 
genom olika verktyg. För att kommunicera med deltagarna använde de en 
kombination av metoder och verktyg, och kommunikationsprocesserna 
varierade. I initieringsfasen var sociala medier de viktigaste verktygen 
och enligt deltagarna i vår andra enkät till deltagare hade de flesta lärt 
sig om uppropet genom sociala medier. 

#metoo skapade starka känslor hos många människor i samhället. 
Plötsligt pratade man om sexuella trakasserier bland vänner, runt 
fikaborden och i otaliga tidningsartiklar. Att organisera och delta i ett 
upprop kanaliserade dessa känslor. De främsta skälen som angavs för 
att organisera och delta i upprop var att visa solidaritet med överlevarna 
samt en stark feministisk övertygelse. Till exempel angav en organisatör 
att hon tog initiativ till uppropet som en reaktion på att en manlig 
kollega hävdade att deras bransch inte hade några problem med sexuella 
trakasserier. 

De första publicerade uppropen inspirerade andra yrkes- eller intres-
segrupper att initiera aktivitet. Till exempel startades #teknisktfel, 
som var teknikbranschens namninsamling, som en diskussionstråd i 
en redan existerande Facebookgrupp som samlade tusentals kvinnor 
från branschen. När nyhetsmedier utvidgade frågan bortom kändisar 
och offentliga personer, genom att publicera #metoo-upprop från 
andra yrkesgrupper och intresseorganisationer, diskuterades frågan 
i en diskussionstråd i denna grupp och flera deltagare efterfrågade en 
namninsamling i sin egen bransch. Som svar skrev en av deltagarna 
spontant och på kort tid ett manifest och satte upp ett enkätverktyg för 
att samla in signaturer på nätet. Hon skapade även en e-postadress som 
andra kunde skicka sina vittnesmål till. 

Intervjuare: Hur började uppropet? Kände ni varandra innan ni började 
uppropet? 

Respondent: Nej, det gjorde vi inte. Det fanns en då nybildad grupp 
på Facebook. Den växte ganska explosivt på hösten och det blev lite 
olika trådar, och när uppropen kom, det var #tystnadtagning först, 
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och sedan kom sångarnas upprop och sedan den tredje som var advo-
katernas, och för mig var det ett sånt slag i magen. För då var det som 
gjorde att uppropet skilde sig från de andra att nu var det inte längre 
kända personer som utnyttjade sitt mediautrymme och röst, utan det 
var vanliga människor som kom samman och samlades. Och det blev 
förstås en stor diskussion också och flera sa att det här är något som är 
ett problem även i vår bransch. Och det var sent, klockan var 8–9 på 
kvällen när det började diskuteras, och alla sa ”någon borde göra det”, 
”Kan du?” Och så pekade de på någon annan. 

Och då blev klockan 11 och ingen gjorde något, så jag tryckte på 
knappen, tänkte att jag lika gärna kunde göra insamlingen av under-
skrifter då. Jag googlade ”signatursamling” på internet och så hittade 
jag denna Namninsamling.se där man kunde samla namn. Och så 
skrev jag en text, helt spontant, och sedan spred jag den. (Intervju 
med organisatör A) 

Den ovan citerade organisatören lade ut information om uppropet i en 
öppen Facebookgrupp, vilket gjorde att uppropet snabbt fick en bred 
spridning. Efter några timmar hade hon tillräckligt med material för att 
utforma ett artikelförslag riktat till en ledande tidning. Hela processen 
från idé till utkast gick väldigt fort och tog inte mer än 4–5 timmar (figur 
5.1). För att utveckla och färdigställa artikeln bad hon om hjälp från de 
andra i diskussionstråden och bildade så en grupp kring det fortsatta 
arbetet. För denna grupp var det alltså en delad stark känsla, tillgänglig 
infrastruktur och tillgång till ett nätverk av över 15 000 kvinnor i samma 
bransch som sammantaget gjorde aktivismen framgångsrik. 

Andra upprop utvecklades mycket långsammare och tog sin 
energi från livslång frustration. Ofta publicerades dessa vittnesmål i 
halvoffentliga eller slutna Facebookgrupper, vilket genererade långa 
diskussioner om varje enskilt fall. I en del upprop utvecklades texten 
kollektivt, inte bara av organisatörerna utan alla medlemmar i gruppen 
bjöds in att komma med förslag, och texten granskades i detalj och 
diskuterades intensivt innan den publicerades. Flera av dessa fall 
ägde rum i Facebookgrupper med tusentals deltagare. Andra upprop 
undvek sociala medier för intern kommunikation och använde det 
endast som ett sätt att distribuera uppropet. #slutavverkat, som repre-
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senterar skogsindustrin, publicerades främst via ett Instagramkonto 
som publicerade 162 vittnesmål, ett efter ett, mellan december 2017 och 
april 2018 (figur 5.2). 

Enligt intervjuerna med organisatörer tog de senare uppropsgrup-
perna lärdom av tidigare erfarenheter, till exempel blev organisatörer mer 
försiktiga med hur de använde sociala medier eller om de publicerade 
sina privata e-postadresser. Före denna händelse hade de flesta deltagare 
inte upplevt vad det innebar att vara i offentlighetens ljus. Men grupperna 
på sociala medier, som hade verkat vara säkra halvprivata rum, började 
läcka information och expanderade till att bli mer osäkra offentliga sfärer. 

Figur 5.1. Illustration av hur uppropet #teknisktfel initierades i en Facebook-
grupp (1) för kvinnor inom teknik (inspirerad av artiklar i nyhetsmedier om 
annat upprop): Ett enkätverktyg (2) användes för att samla in underskrifter och 
ett manifest utarbetades på Google docs (3) och diskuterades på Facebook. Efter 
några timmar lämnades ett artikelförslag till den ledande dagstidningen (4), där 
uppropet publicerades några dagar senare. Tidningsartikeln fick stor spridning 
på sociala medier (1).
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Efter den inledande fasen samlades vittnesmål in via e-post, sociala 
medier och enkätverktyg. En fjärdedel av uppropen använde något slags 
undersökningsverktyg för att samla in vittnesmål och underskrifter; de 
andra använde antingen en Facebookgrupp eller en dedikerad e-postlista. 

I den sista distributionsfasen publicerades uppropet i ledande nyhets-
medier, branschpublikationer och webbplatser (figur 5.3). Särskilt den 
första månaden var de största morgontidningarna (Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet) och den största kvällstidningen (Aftonbladet) viktiga 
för den breda spridningen av uppropen. Dessa var också de tidningar 
som hade högst upplevd legitimitet. Efter november blev branschpubli-

Figur 5.2. Skärmavbildning från #slutavverkat på Instagram, där nya anonyma 
vittnesmål publicerades dagligen mellan december 2017 och april 2018. Copyright: 
Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och ickebinära i skogsbranschen, NYKS.
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kationer och tv viktigare för distributionen av uppropen. I den fortsatta 
kommunikationen med intressenter var sociala medier centrala, men 
även seminarier och möten med journalister och beslutsfattare var 
viktiga för att främja och utbyta idéer. 

Strategier för att skapa trygga rum 
Även om hela idén med #metoo var att synliggöra sexuella trakasserier 
och minska skammen över att ha blivit utsatt, ledde den offentliga 
exponeringen av deltagarna till stor risk för repressalier. Till exempel 
skulle avslöjandena kunna leda till obehagliga konsekvenser både socialt 
och yrkesmässigt i form av hot, trakasserier och social utstötning. 
Juridiskt sett kan anklagelser som inte kan styrkas med konkreta bevis 
eller andra vittnen leda till att den som anmäler ärendet åtalas för förtal 
(å andra sidan kan gärningsmän som identifierats offentligt drabbas 

Figur 5.3. Publicering av 61 #metoo-upprop i Sverige vecka 45 november 2017–
vecka 4 mars 2018 i svenska tidningar, branschpublikationer och webbsidor. 
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av extrema konsekvenser som inte står i proportion till det påstådda 
brottet). Därför är det inte förvånande att ett centralt tema i de öppna 
frågorna i undersökningarna och i intervjuerna handlade om strategier 
för att skapa trygga rum. 

I materialet identifierade vi fem övergripande strategier. Den första 
och mest dominerande strategin betonar en stödjande gemenskap och 
öppenhet, och de andra fyra strategierna betonar reglering och kontroll. 

Stödjande grupper 
Våra resultat bekräftar tidigare forskning som visar att även i riskfyllda 
situationer upplevs delandet av erfarenheter och stöd i en gemenskap 
ofta som så värdefullt att det uppväger riskerna (Andalibi m.fl. 2016; 
Andalibi och Forte 2018; Birnholtz m.fl. 2015; Guberek m.fl. 2018). De 
flesta uppropsorganisatörer betonade vikten av att skapa en förtroende-
ingivande miljö som uppmuntrade deltagarna att tala om sina erfaren-
heter och som erbjöd möjlighet att få stöd från människor med liknande 
erfarenheter. För att uppnå detta var det centralt för organisatörerna av 
uppropen att etablera förtroendeingivande former för dialog. Genom 
aktiv och kollektiv moderering utvecklades en stödjande och generös 
kultur, där människor som tidigare kanske aldrig hade berättat för 
andra om sina upplevelser kunde dela traumatiska upplevelser utan att 
bli ifrågasatta eller uthängda. Situationen baserades på en stark delad 
känsla, en allmän tillit till delade feministiska värderingar och tillit till 
organisatörerna och deras förmåga. 

De flesta berättelserna skickades till mig och den andra organisatören. 
Några publicerade sina berättelser i Facebookgruppen, vilket skapade 
tillit så att andra också vågade dela med sig. Detta skapade i sin tur mer 
tillit. Men att skicka med epost kändes tryggare och vi var noga med att 
fråga innan vi lade ut historierna att det här verkligen var ok. Jag tycker 
att vi visade stor respekt från början och att det gav en bra start. Vi som 
organisatörer satte regler för vad vi får prata om och inte i gruppen. 

Jag tror att säkerheten i dessa grupper till stor del bygger på bevisen 
på hur utbrett problemet är. Om du för första gången känner att du blir 
lyssnad på och tagen på allvar och om du sympatiserar med andra i 
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gruppen, så är inte intresset att bryta mot de sociala reglerna så stora. 
(enkätsvar från organisatör 39) 

De flesta deltagare i vår undersökning (51 av 56) delade inte vittnesmål 
själva, utan deltog genom att dela information, underteckna uppropet 
och distribuera uppropet i sina nätverk. Som informanten ovan förklarar 
delade deltagare i några av Facebookgrupperna sina vittnesmål direkt, 
och deras identitet var känd av alla. De andra deltagarna stöttade vitt-
nesmålen med ”gilla” och stödjande kommentarer, vilket uppmuntrade 
andra att bidra med sina erfarenheter. Att bli erkänd och se andra 
bidra, tillsammans med gruppernas transparens, utvecklade således 
en särskild sorts tillit, en tillit till gemenskapen som kom från den 
kollektiva erfarenheten. När vittnesmål möttes av stöd och feedback 
från en stor grupp, på ett sätt som uppmuntrade andra att dela med 
sig av sina erfarenheter, blev det meningsfullt att dela berättelser om 
traumatiska upplevelser. 

Ibland kan detta att läsa om vad andra upplevt, och diskutera före-
komsten och karaktären av sexuella trakasserier, få deltagarna att minnas 
förträngda upplevelser och få dem att omvärdera ett normaliserat 
sexistiskt beteende. 

Jag har vaknat och förstått att allt inte är okej, att man inte behöver 
ha tjock hud och utstå saker man inte ska behöva utstå. (Deltagare 17) 

Jag förstår att det som var något oundvikligt när jag växte upp inte är 
något som borde stå på agendan. Det var inte mitt fel. (Deltagare 33) 

Efter 25 års tystnad vågade jag äntligen berätta mina historier. (Deltagare 23) 

Diskussionsgrupperna fungerade alltså som deliberativa forum, där 
insikter delades och utvecklades. Som nämnts ovan betonade orga-
nisatörerna sin uttalade ambition att skapa en stödjande och generös 
diskussionsmiljö, som varken skulle döma eller skuldbelägga offren. 
Denna stödjande kultur reproducerades ytterligare av deltagarna, till 
exempel genom att de gav många ”gilla” och stödjande kommentarer 
till deltagare som delade erfarenheter av att ha blivit utsatta för sexuella 
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trakasserier eller våld. Solidaritet med rörelsen i sig var den motivation 
som oftast uttrycktes av deltagarna. Grupperna bildades utifrån en delad 
stark känsla och genom den stödjande kulturen kanaliserades ilska och 
sorg till aktivt stöd. Detta stöddes ytterligare av Facebookgränssnittet, 
som genom sin design uppmuntrade stödjande feedback. Processens 
snabba tempo gjorde att diskussioner kunde utvecklas under ett par 
dagar eller veckor men sällan längre, vilket i de flesta fall inte lämnade 
utrymme för att utveckla några varaktiga relationer. Tilliten var alltså 
mer en allmän tillit till gemensamma värderingar och praktik än tillit 
till specifika personer eller gemenskaper. 

Flera av organisatörerna hade en beredskap för att hantera personer 
som behövde mer stöd, till exempel genom att informera om personer 
eller organisationer som ger juridiskt eller psykologiskt stöd. 

Vi som organisatörer och samordnare tog en aktiv roll och satte tonen i 
kommentarsfälten. Det fanns aldrig hat eller bullshit; i stället påpekade 
många hur bra stämningen var. Fokus låg på ”Tack för att du sa till 
oss” och att alltid påminna om att det fanns möjlighet att få mer stöd. 
Vi arbetade mycket med lyhördhet och att till exempel använda ett 
språk som inte utesluter. 

Redan från början skapade vi en möjlighet för alla som ville prata 
med en ansvarig på vårt förbundskontor om de behövde mer stöd och/
eller ville anmäla en förövare för att eventuellt gå vidare på något sätt. 
(Enkätsvar från organisatör 22) 

Organisatörerna utsattes för betydande press. Ofta utan tidigare erfarenhet 
av att organisera fann de sig plötsligt ansvara för att moderera intensiva 
diskussioner i sociala mediegrupper med över 1 000 deltagare, samtidigt 
som de kommunicerade med journalister och nyckelaktörer inom sitt 
område, organiserade seminarier och deltog i offentliga diskussioner. Det 
fanns därför ett behov av en stödjande miljö även bland organisatörerna. 
I undersökningarna fick vi många liknande svar på hur en förtroende-
ingivande miljö skapades, med betoning på en kommunikativ strategi 
där alla medel användes för att upprätthålla nära kontakt med gruppen, 
för att uppmuntra varandra och för att dela erfarenheter: 
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Kontinuerlig kommunikation mellan oss, vi träffades mycket och pratade 
mycket om det som skickades till oss. (Organisatör 34) 

Främst genom aktiv kontakt och stöd mellan oss. Vi avlöste varandra 
när det blev tuffare diskussioner i vår Facebookgrupp. (Organisatör 42)

Vi som organiserade var på olika ställen så kunde inte träffas fysiskt utan 
hade nära kontakt över Messenger så att vi alltid skulle vara på samma 
våglängd. (Organisatör 44) 

Vi hade en egen WhatsApp-grupp där vi stöttade och peppade varandra 
hela tiden. (Organisatör 55) 

Mycket samtal, stöd och en ständig koll med varandra. (Organisatör 56) 

Vissa organisatörer kände varandra innan uppropet organiserades och 
dessa relationer underlättade kommunikationen. Men de flesta kände 
inte varandra tidigare. En viktig faktor som påverkade graden av tillit, 
både bland deltagare och organisatörer, var därför organisatörernas 
identitet. Flera upprop leddes av kvinnor som var välkända i den aktuella 
branschen och därmed trovärdiga talespersoner. Till exempel var en 
av organisatörerna av #skiljagnarnafrånvetet en välkänd person inom 
gröna näringar, både som föreläsare och som krönikör i en bransch-
tidning. Hon hade tidigare initierat ett kvinnonätverk på Facebook 
för utvecklingen av en bok om kvinnors villkor inom branschen, och 
detta nätverk blev avgörande när namninsamlingen inleddes. Ett annat 
exempel är #sistaspikenikistan, där en av organisatörerna tidigare hade 
arbetat med jämställdhetsfrågor på byggbranschfacket Byggnads och 
därför enkelt kunde nå ut till fackliga aktivister och skapa ett bredare 
engagemang för frågan. 

Separatism 
Centralt i organisationen av de svenska #metoo-grupperna var att skapa 
rum som potentiella förövare, eller personer som motsatte sig rörelsen, 
inte hade tillgång till. Sådana motoffentligheter har en lång feministisk 
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tradition, eftersom separatistiska utrymmen möjliggjorde utformningen 
av feministisk politik (Fraser 1990). För #metoo-uppropen utgjorde 
sociala medier en effektiv plattform, eftersom organisatörerna bjöd in 
lämpliga deltagare från sina nätverk eller lade upp öppna inbjudningar 
i etablerade feministiska forum. Men även om deltagare rekryterades 
via sociala medier eller e-post, oftast av någon de kände, innebar det 
inte att de kände alla andra i gruppen, eftersom den kunde bestå av 
flera tusen personer. 

Ett sätt att säkerställa att information inte sipprade ut ur gruppen 
var att noggrant kontrollera och begränsa nya medlemmar så att inga 
obehöriga fick tillgång till gruppen. Detta kunde ibland skapa konflikt: 

Här är kruxet […] det beslutades till exempel att inga journalister 
skulle få gå med i gruppen. Sedan gick en del av organisatörerna in 
med argumentet ”men det är min vän” och la till dessa personer igen. 
Även branschfolk/servicepersoner på [branschnamn] lades till med 
samma argument mot gruppens vilja, trots att gruppen antogs vara 
en grupp för [yrkesidentitet]. De förväntades alltså berätta känsliga 
historier för sina överordnade, som i vissa fall läckt information till 
[branschföretaget]. (Enkätsvar från organisatör 16) 

Många gånger kunde frågor om maktobalans och beroendeförhållanden 
vara ett dilemma, som ibland fick organisatörerna att ta andra vägar 
och använda andra verktyg än Facebook: 

Vi ville inte ta in några av de personer vi kände till [som hade höga 
befattningar eller ansvarade för personalen]. Så vi skapade aldrig en 
sådan [Facebookgrupp], utan i stället spred vi Googleformuläret via 
Messenger och ja, vi skickade det till vårt närmaste nätverk, och så 
spreds det. Så då blev det som att man kunde skicka runt det och säga 
att det kommer från en säker källa. Det var som om vi skickade tilliten 
vidare. (Intervju med organisatör E) 

För de flesta uppropsgrupperna var frågan om vem som kunde delta 
enkel: kvinnor i branschen i fråga. För många upprop betydde ”kvinnor” 
”kvinnor eller icke-binära personer”. I flera fall uppstod dock diskussioner 
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kring frågan om vem som skulle få delta. Den minst kontroversiella frågan 
var separatismen, uteslutningen av män, eftersom att inkludera män skulle 
kunna leda till närvaron av potentiella förövare, vilket skulle minska 
tilliten inom gruppen. I branscher där karriärvägarna var oklara, som i 
den kreativa sektorn, uppstod också en diskussion om gränsdragningens 
betydelse och varför branschspecifika manifestationer var viktiga: 

Många skrev på uppropet, men många har en väldigt svag koppling 
till branschen, men mer vilja att synas och höras, och att stå i ramp-
ljuset som […] branschen har. Huruvida någon trakasserar dig i ditt 
amatör[sammanhang] säger mer om hur samhället är i stort än hur 
[…] branschen ser ut. (Enkätsvar från organisatör 17) 

Den mest centrala aspekten av vem som skulle få delta handlade dock 
inte om yrkesidentitet utan om makt. Eftersom sexuella trakasserier ses 
som ett uttryck för en maktstruktur, där de som har mer makt tar sig 
friheter med de som har mindre makt, sågs det som viktigt att deltagarna 
i gruppen hade en ganska jämställd status för att inte bidra ytterligare 
till dessa maktstrukturer. Uppropsgruppernas organisatörer var därför 
noga med att inte acceptera arbetsgivare eller chefer som deltagare, eller 
blanda lärare med elever. Ett närbesläktat dilemma gäller de fall där 
medlemmar var släkt med personer med makt över de andra i gruppen. 
Ibland lämnade sådana deltagare frivilligt gruppen, då de kände att 
deras närvaro riskerade att minska tilliten inom gruppen. Vikten av att 
uppmärksamma andra maktstrukturer, som ålder och sexualitet, var 
en annan diskussion som kom upp, då det ibland kunde göra kravet 
på jämställdhet inom gruppen komplicerat. Samhörigheten med andra 
utsatta människor kolliderade med samhörigheten med kollegor, familj 
eller andra i samma ålder, eller andra former av likheter. 

Jag tog initiativet till ett IRL-möte efteråt; det var väldigt givande att 
träffa människor, men jag reagerade på att de flesta som kom till mötet 
var heterosexuella vita kvinnor i 40- och 50-årsåldern. […] Vi lyckades 
inte rekrytera ungdomarna. […] Jag tyckte att vi borde ha inkluderat 
de unga […] eftersom de är de svagaste och kanske de mest utsatta, 
åtminstone har det varit så historiskt. (Enkätsvar från organisatör 60) 
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Sammanfattningsvis, även om det var ganska lätt att samlas kring 
problemet med sexuellt våld och trakasserier, fanns det fortfarande 
konflikter inom rörelsen, där vissa grupper ansåg att deras tolkningar av 
problemet inte var tillräckligt erkända, medan andra kände sig uteslutna 
helt och hållet. För att återknyta till Spivaks (1988) föreställning om 
strategisk essentialism var det onekligen så att #metoo-aktivister med 
olika identiteter på någon nivå var överens om ett gemensamt problem 
eller en delad identitet, trots ömsesidiga konflikter och motsättningar. 
Det var trots allt det som gjorde de svenska #metoo-petitionsgrupperna 
möjliga överhuvudtaget. Men för att skapa en gemenskap som känns 
som ett ”hem” och ett tryggt rum för alla berörda, räcker det troligen 
inte med en gemensam fråga. 

Tydliga regler och roller 
En strategi som bidrog till att skapa en förtroendefull miljö i många 
uppropsgrupper var utveckling och kommunikation av tydliga regler. 

Tydliga direktiv om publicering i gruppen. Vi var tydliga med hur vi 
skulle säkra anonymitet och total anonymisering av vittnesmål (ingen 
fick publicera vittnesmål i gruppen och vittnesmål skickades först till 
e-postadressen, vi organisatörer publicerade sedan dessa vittnesmål utan 
namn och platser eller annat avslöjande i gruppen). Nya medlemmar 
till gruppen behövde godkännas av kontaktpersonen och oss i admin. 
Gruppen var hemlig och inte sökbar. (Enkätsvar från organisatör 5) 

Reglerna kommunicerades till deltagarna genom aktiv moderering av 
postade kommentarer. De som modererade grupperna påminde delta-
garna om reglerna och målen för kampanjen, vilket förbättrade diskus-
sionsnivån. Man arbetade också aktivt för att reglerna om anonymisering 
och generositet skulle följas och man stängde ner diskussionstrådar 
som inte följde uppförandekoden. Det fanns ibland konkurrerande 
mål mellan individer, där vissa ville dela med sig av sina fullständiga 
berättelser eller varna andra för vissa förövare medan organisatörerna 
ville skydda kollektivet mot konsekvenserna av att publicera namn och 
för många detaljer. 
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En annan säkerhetsåtgärd var upprättandet av tydliga kommuni-
kationskanaler, där en eller ett fåtal personer utsågs till talespersoner 
för gruppen. Tanken bakom åtgärden var dels att kontrollera vilken 
information som spreds om uppropsgruppen, dels att tillsättandet av 
en talesperson tydde på att denna person inte talade eller agerade i eget 
namn utan för hela gruppen. Det var alltså ett sätt att ta bort oönskad 
uppmärksamhet för enskilda organisatörer, genom att betona den 
kollektiva rösten. 

Sådana regler och strategier utvecklades och spreds inom grupperna, 
såväl som mellan uppropsgrupperna, till stor del via den övergripande 
samordningsgruppen, som samlade organisatörerna. 

Begränsning av information 
En annan strategi för att öka tillit var att anonymisera vittnesmål så 
att varken personer som vittnade om eller som anklagades för över-
grepp gick att identifiera. Teknisk vana var grundläggande för effektiv 
implementering av uppropen. Den tekniska säkerheten var dock (något 
överraskande) inte det organisatörerna upplevde som riskabelt; snarare 
var det den mänskliga faktorn som ibland upplevdes som oroande: det var 
avgörande att medlemmarna i gruppen inte spred namn eller information. 

Alla grupper anammade en viss grad av integritetsskydd, särskilt 
rätten att vara anonym, inklusive rätten att lämna anonyma vittnesmål. 
Denna anonymitet gällde främst vad som kommunicerades externt och 
till andra medlemmar. De flesta grupper hade begränsad tillgång till 
information om vittnesmålen och till de ocensurerade vittnesmålen. 
I de relativt öppna grupperna publicerades dock många vittnesmål 
direkt av vittnet utan att vara modererade, varför personen blev känd 
för hela gruppen, som kunde bestå av tusentals personer, ibland med 
allvarliga konsekvenser. 

För att undvika att vittnesmål läckte från gruppen började vi samla dem 
i ett separat dokument och radera dem från Facebook-gruppen. Detta 
visade sig vara för sent. En kvinna kontaktades av sin gärningsman efter 
att hennes vittnesmål läckt. (Enkätsvar från organisatör 41) 
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Efter denna händelse ombads deltagarna i gruppen att skicka sina vitt-
nesmål antingen direkt till organisatörerna eller genom ett formulär 
som tillät fullständig anonymitet. Här behövde olika hänsyn beaktas 
och balanseras mot varandra. Även om det var viktigt att information 
inte läckte ut ur gruppen, var det viktigt att dela vittnesmål och feed-
back på berättelserna för att utveckla en förtroendefull atmosfär som 
uppmuntrade fler människor att vittna. Detta löstes i vissa upprops-
grupper genom att organisatörerna fick dela vittnesmålen på sociala 
medier, vilket gjorde att vittnesmålen kunde hållas anonyma medan 
människor fortfarande kunde diskutera vittnesmålen och uttrycka 
sitt stöd: 

Vi hade strikta regler om anonymitet i gruppen, för att ha nog med 
säkerhet för att kunna dela. Det gjorde att det främst var vi organi-
satörer som delade vittnesmålen i Facebookgruppen. (Enkätsvar från 
organisatör 8) 

Behovet av att vara anonym verkar ha varit särskilt viktigt i tätt samman-
kopplade nätverk där alla kände alla, och detta av två skäl. För det 
första var det för mycket att förlora om det blev känt att man deltagit i 
#metoo-aktivism, då det fanns få möjliga nya arbetsplatser att byta till. 
För det andra var gärningsmännens anhöriga ofta någon offret kände 
och alltså inkluderade i offrets sociala nätverk, vilket gjorde att de (eller 
andra personer med intresse för frågan, som personalchefer) enkelt 
kunde komma åt information i sociala medier genom att titta över axeln 
på en partner eller helt enkelt genom att dela inloggningsinformation 
med en familjemedlem. 

Ett fåtal grupper upprätthöll full intern anonymitet, det vill säga att 
vittnesmålen var anonyma såväl för andra deltagare som för organisa-
törer, och organisatörerna var anonyma för deltagarna. Dessa grupper 
använde inte sociala medier för diskussioner, eftersom detta upplevdes 
som alltför osäkert. Vissa uppropsorganisatörer gick ännu längre och 
valde att hålla sina uppropsgrupper helt anonyma och inte namnge några 
organisatörer eller samla in några signaturer alls. Detta förhållningssätt 
med total anonymitet, även gentemot journalister och forskare, kunde 
skapa svårigheter att nå ut och få legitimitet, men ansågs ibland vara 
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nödvändigt för att undvika repressalier från kollegor och familj, eller 
av rädsla för vad den offentliga exponeringen skulle innebära. 

Begränsningar i omfattning 
En annan strategi för att skapa ett tryggt rum, som tillämpades av flera 
upprop, var begränsningar i omfattning. Insamlingen av vittnesmål 
och underskrifter kunde till exempel endast ske under en begränsad 
tid och gruppen stängdes sedan ner när uppropet publicerades. En 
annan aspekt av omfattningen gäller gruppens storlek. Även om 
det sågs som positivt att uppropet väckte intresse och engagemang 
uppstod problem om gruppen blev för stor. Den hastighet med vilken 
några av grupperna växte var svår att förutse och många arrangörer 
blev överraskade: 

Sen gick vi ut med detta i torsdags, och började skicka ut till våra 
kontakter, och så. Samma kväll hade vi 1 500 medlemmar. Och på tre 
eller fyra dagar hade vi nästan 13 000 medlemmar i gruppen. (Intervju 
med organisatör F) 

Att skala upp en feministisk stödjande kultur i större grupper var 
utmanande. Denna utmaning tydliggjordes av hur snabbt grupper 
utvecklades, vilket krävde snabba beslut utan något formellt ledar-
skap. Ju större gruppen blev desto otryggare blev det för deltagarna, 
eftersom risken för informationsläckor ökade. Framför allt var det 
arbetskrävande att övervaka stora, spretiga gruppdiskussioner som 
pågick dygnet runt. En av organisatörerna svarade på vår fråga om 
säkerhet: ”Vår säkerhet var aldrig ett problem. Det mest problematiska 
var arbetsbelastning och stress.” Som nämndes av informanten ovan 
växte grupper ibland okontrollerat, vilket ledde till att organisatörer 
kände att de inte kunde administrera gruppen eller hindra informa-
tionen från att läcka: 

Ju större gruppen blev desto mer otrygg blev den. Vi försökte göra de 
som skrivit i gruppen medvetna om detta och tänka på att vi blev större 
och att sekretessen blev allt svårare att upprätthålla. Berättelserna som 
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blev offentliga anonymiserades dock och när den [uppropet] public-
erades stängde vi ned gruppen av konfidentiella skäl. (Enkätsvar från 
organisatör 19) 

En åtgärd för att minska stressen var att ”pausa” gruppen under en 
period, då det inte gick att ge alla deltagare en välbehövlig vila från de 
intensiva diskussionerna i forumen. 

Trygga rum för att utveckla motoffentlighet 
Den här studien visar hur de svenska #metoo-aktivisterna utvecklade 
trygga rum genom att kombinera flera kommunikationsverktyg, från 
vanliga möten, telefonsamtal och e-postmeddelanden till kollabora-
tiva skrivverktyg, enkätverktyg och framför allt diskussionsgrupper i 
sociala medier. Dessa trygga rum gav förutsättningarna för vad Fraser 
(1990) kallar subalterna motoffentligheter, där erfarenheter delades och 
feministiska diskurser utvecklades, formulerades och publicerades i 
offentliga nyhetsmedier. 

Sammanfattningsvis skapades trygga rum genom en stödjande 
gemenskap och delade värderingar, genom separatism, tydliga regler 
och roller, begränsning av information och begränsning av kommuni-
kationens omfattning. På en övergripande nivå tillämpade grupperna 
liknande strategier för att skapa trygga rum, men det fanns en varierande 
tillitsnivå som kunde delas in i tre typer (figur 5.4). 

Vissa grupper hade låg grad av säkerhet och förlitade sig på tilliten i 
gemensamma värderingar. Organisering och insamling av vittnesmål 
gjordes i slutna grupper på sociala medier, dit personer som tillhörde den 
definierade gruppen bjöds in. Inbjudningarna till gruppen fungerade 
enligt snöbollsprincipen, så att alla blev inbjudna av någon som kände 
dem. Det vill säga att det fanns en social närhet och känsla av att ha 
delade värderingar bland deltagarna i dessa utökade nätverk, även om 
den stora mängden deltagare i många av grupperna gjorde att de flesta 
av deltagarna var främlingar för varandra. 

Andra grupper hade måttlig säkerhet där kommunikationen var 
mer reglerad. På Facebook skapade arrangörerna dolda och ”privata” 
grupper som inte var sökbara och som satte i system att byta namn 
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i försök att dölja gruppen. Alla som var inbjudna kontrollerades av 
gruppens administratör, som i vissa fall även modererade inlägg innan 
de publicerades för att säkerställa att ingen postade namn eller något 
annat som kunde äventyra enskilda individers säkerhet. I denna strategi 
för att skapa ett tryggt rum byggde tilliten på gemensamma regler och 
ledarskap. 

Vissa grupper tillämpade strikta säkerhetsåtgärder, där tilliten 
baserades på alienering av användare och där en ibland helt anonym 
organisationsgrupp samlade in vittnesmål via en enkät. De som deltog 
hade ingen möjlighet att kontakta varandra eller se de andra deltagarnas 
bidrag. Här användes tekniken för att minimera risken för att identifie-
rande information skulle spridas, genom att minimera möjligheten för 
deltagarna att kommunicera med varandra eller med organisatörerna. 

Figur 5.4. Illustration av informationsflödet på tre nivåer av tillit: ”gemenskap”, 
där informationsflödet sker i alla riktningar mellan organisatörer (grå cirkel) 
och deltagare (vita cirklar), och deltagare och deltagare, och tilliten bygger på 
tron på gemensamma värderingar och gemenskap; ”reglering”, där information 
strömmar i båda riktningarna mellan organisatörerna och deltagarna, men där 
organisatörerna fungerar som grindvakter som kontrollerar informationsflödet 
mellan deltagare; ”alienering”, där information går från deltagare till organisa-
tör, men där deltagarna inte har möjligheter att kontakta andra deltagare och 
även kan vara anonyma för organisatörerna. 
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Betydelsen av ojämlikheter 
och konflikter för tillit 

#metoos politiska strategi byggde mycket på transparens – att synliggöra 
strukturell diskriminering genom att sätta ord på tystade upplevelser, 
ofta förknippade med skam och tabu. Medan rörelsen ytterst handlade 
om att skapa synlighet för dessa upplevelser, räckte det med att skriva 
”jag med” för att delta aktivt, vilket visade att man delade erfarenheter 
med och/eller kände sympati för andra människors erfarenheter, utan 
att behöva definiera exakt vilka dessa upplevelser var. Varken en tydlig 
identitet eller vittnesmål krävdes alltså för att kommunicera solidaritet 
med det större kollektivet. 

Medan deltagarnas säkerhet var viktig för att skapa tillit för orga-
niseringen av uppropen, fanns det en motsättning mellan att vara 
anonym och att ha en känsla av gemenskap och tillit till kollektivet. Här 
använde uppropsgrupperna en varierande grad av säkerhet som stämde 
överens med graden av upplevd risk från deltagarna: från en process av 
tillit genom gemensamma värderingar, via en tillit baserad på uttalad 
reglering och ledarskap, till en process som innebar att kalkylera risk 
och tillämpa strikta säkerhetsåtgärder, där tekniken användes för att 
hålla avstånd och öka alieneringen mellan deltagarna. 

Ingen av organisatörerna var orolig för att tekniken skulle fallera eller 
leda till några säkerhetsproblem. Denna tendens bekräftas av tidigare 
forskning: människor väljer att förlita sig på teknik även när de borde 
veta bättre (Guberek m.fl. 2018). De upplevda riskerna var främst av social 
och kognitiv karaktär: att information skulle läcka ut från gruppen eller 
att informationsbelastningen skulle bli för överväldigande att hantera. 
Organisationen av rörelsen kan beskrivas som ett undantagstillstånd, 
där allt skedde snabbt och ofta oplanerat, vilket skapade stor press på 
de inblandade. Som i andra krissituationer uppfattades inte tillit som 
en fråga i relation till tekniken, utan i relation till människor (Light och 
Miskelly 2019; Tapia och Moore 2014). 

Ett intressant resultat var att många uppropsgrupper visade en 
omvänd tillitsprocess, vilket motsäger resultat från tidigare forskning, 
där tillit vanligtvis ses som en process för att överbrygga avstånd och 
som något som ackumuleras över tiden. Denna process har beskrivits 
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innehålla olika faser, som att utveckla tillit, bygga tillit och upprätthålla 
tillit (Corbett och Le Dantec 2018). I den här processen är vanligtvis 
varje fas baserad på den föregående och går från en situation där det 
saknas gemenskap och tilliten finns i regelverk och system, mot en där 
tillit bygger på ökad gemenskap och tillhörighet och deltagarna litar 
på varandra eftersom de känner varandra och har utvecklat liknande 
värderingar. I den svenska #metoo-rörelsen kan de olika typerna av 
tillitsprocesser ses som ett uttryck för de nivåer av tillit som fanns i de 
olika branscher som uppropen härrörde från. Det kan dock också ses 
som en tillitsprocess som gick baklänges, där tilliten var hög i början 
när grupperna var mindre men minskade i takt med att grupperna 
blev större och utsattes för allmänhetens blickar. Vi kunde också se 
hur antaganden om gemenskap som central för tillit motsades. De 
sammanhang där risken upplevdes som störst var faktiskt i grupper där 
deltagarna kom från sammansvetsade nätverk där de kände eller förstod 
varandra väl. I dessa sammanhang förelåg en upplevd risk att deltagarna 
kunde ha motstridiga lojaliteter, eftersom alla var sammankopplade och 
beroende av varandra. Detta visar vikten av att erkänna ojämlikheter 
och konflikter inom grupper för att bättre förstå hur tillit utvecklas i 
sociala medieapplikationer. Den visar också, som tidigare forskning 
också indikerar, att allmän tillit genom gemensamma värderingar och 
exklusivt medlemskap kan vara viktigare än sociala band (Moser m.fl. 
2017; Stolle 2002). Den diskursiva process som #metoo-rörelsen skapade 
var här viktig för att skapa en allmän tillit, där globala nyhetsrapporter 
användes i kombination med diskussioner i slutna grupper för att 
utveckla och stärka gemensamma värderingar. 

Till skillnad från de tätt sammansvetsade nätverken upplevdes tilliten 
som högre i de större grupperna, där de flesta inte kände varandra och 
nätverken var mer löst sammankopplade. Här motiverades tilliten av en 
delad tro på rörelsens kärnvärden och feministisk mötespraktik, vilket 
återgav en stödjande miljö i online-forumen och därför möjliggjorde 
en storskalig tillit till relativa främlingar. 

 Både deltagarna och organisatörerna initierade och deltog i processer 
som de hade föga kontroll över och sällan tidigare erfarenheter av. 
Styrkan att faktiskt genomföra dessa riskabla projekt kom från tidigare 
framgångsrika upprop, som fungerade som förebilder och etablerade en 
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gemensam uppsättning feministiska metoder och exempel. Teknikens 
tillgänglighet var en annan viktig faktor. Den storskaliga deliberativa 
handlingen möjliggjordes av att nödvändig kommunikationsteknik 
och sociala nätverk fanns på plats. Ett antal lättillgängliga tekniska 
verktyg fungerade som proteser som gjorde att organisationen kunde 
skalas upp till tusentals deltagare. Flera upprop gjordes i horisontella 
nätverk i sociala medier som organiserade kvinnor i bransch- eller 
intresseorganisationer. I många fall fanns grunden för uppropsgrupperna 
i redan existerande nätverk som gjorde att grupperna kunde bildas och 
spridas snabbt och enkelt. Dessa lösa nätverk av individer, sammanförda 
av teknik och gemensamma intressen, gjorde det möjligt för människor 
att hitta ett sätt att träffas och fokusera på det de hade gemensamt. De 
svenska #metoo-uppropen följde alltså en politisk modell med fokus 
på ”delad skillnad” (Mohanty 2003), och genom att göra det lyckades 
man tillfälligt förena människor som ibland kunde vara i konflikt med 
varandra i andra frågor. 

Transparens och gemenskap versus 
behovet av anonymitet och distans 

I det här kapitlet har vi utforskat de snabba processer genom vilka 
de svenska #metoo-uppropen skapades, där över 100 000 deltagare 
samordnade sig under gemensamma manifest för att dela personliga 
och ofta traumatiska upplevelser med relativa främlingar. Våra resultat 
bekräftar tidigare forskning, som visar hur digital feministisk aktivism 
kan vara riskabel, ansträngande och överväldigande (Mendes m.fl. 2018). 
För att övervinna sådana hinder var det centralt för organisationen av 
uppropen att skapa trygga rum, och olika strategier användes för att 
främja tillit och upprätthålla säkerheten. 

Enligt Haraway (1991) kan teknik ses som en sorts protes som, om vi 
litar på den, låter oss nå det som tidigare var ouppnåeligt. Ett centralt 
resultat av vår analys var att den tillit som gjorde att så många kunde 
delta i den svenska #metoo-rörelsen och bryta tystnadskulturen kring 
sexuella trakasserier och övergrepp, inte var tilliten till en viss teknik. 
Snarare var tilliten aggregerad, bestående av delmängder av tillit för-
delade över tid och rum. Tillit etablerades genom olika tekniska system, 
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institutioner, människor, gemensamma värderingar och praktiker, samt 
ett stort antal tillitsskapande interaktioner över tid, både före och under 
själva organiseringen av uppropen. Ett annat centralt resultat handlar 
om hur tillit skapades. Våra resultat visar att tilliten minskade med tiden 
när rörelsen växte och den offentliga exponeringen ökade, en trend som 
var tydligast när deltagarna kom från en tätt sammansvetsad gemenskap 
där risken var stor att exponeras för övriga i gruppen. 

I motsats till förenklade uppfattningar om att gemenskap är nödvändig 
för att bygga tillit, antyder denna studie att ett visst mått av alienering i 
gränssnitten faktiskt kan vara viktig för att framgångsrikt organisera sig 
kring viktiga samhällsfrågor. I vårt studerade fall balanserades behovet 
av transparens och gemenskap med behovet av anonymitet och distans. 

 Vi avslutar med att peka ut några av studiens begränsningar. För 
det första skiljer sig #metoo-rörelsens uttryck och utveckling avsevärt 
mellan nationella sammanhang. Den aktuella studien är begränsad till 
Sverige, och är således inte representativ för rörelsen i stort. För det andra: 
medan en styrka med kvalitativa studier som den här är att resultaten 
grundas på informanternas upplevelser av aktivism, snarare än deras 
användning av en viss teknisk plattform, är det också en begränsning, 
eftersom vi kan ha missat viktiga designdetaljer, som exempelvis hur 
specifika gränssnitt påverkade deltagarnas mikrohandlingar. Vi hoppas 
därför på att få se mer forskning som undersöker dessa frågor ur ett 
designperspektiv och som utforskar möjligheterna att utveckla säkra 
men dynamiska utrymmen för storskaliga förhandlingar och kollektiv 
handling, särskilt de som involverar potentiella risker och konflikter. 
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kapitel 6

#metoo som 
transnordisk rörelse

Feministisk kunskapsproduktion
Nina Nyman

I detta kapitel undersöker jag hur den rikssvenska versionen av #metoo, 
med branschspecifika upprop, påverkade hur #metoo utvecklades i 
Finland. Mer specifikt är fokus hur den branschspecifika organiseringen 
i Sverige påverkade det första branschspecifika uppropet i Finland, 
#dammenbrister, som var ett upprop för den finlandssvenska språkmi-
noriteten i Finland och som jag fungerade som en av administratörerna 
för. Namnet #dammenbrister var en hänvisning till att Svenskfinland 
bland finlandssvenskar är känt som ”ankdammen”, vilket underför-
står både litenhet och familjaritet. Ordet ankdamm användes också 
i uppropstexten. (”Ankdammen är liten och många av våra partners, 
kollegor, pappor, bröder, söner, släktingar, vänner, bekanta, chefer, lärare 
och anställda är bäste broder med varandra.”)

I sin doktorsavhandling Nordic Transnational Feminist Activism: The 
New Women’s Movement in Finland, Sweden and Denmark, 1960s–1990s 
tar Hannah Yoken fasta på ”det transnationella” som en metodolo-
gisk utgångspunkt för att visa hur feministisk teori och praktik kan 
utvecklas och utövas som en rörelse mellan länder. Ansatsen avstår från 
jämförelser länder emellan, vilka riskerar att fixera nationella narrativ, 
för att i stället beskriva hur feministisk organisering sker (Yoken 2021, 
s. 20). I denna beskrivning av hur #dammenbrister använde kunskapen 
om de rikssvenska #metoo-uppropen hoppas jag kunna visa hur det 
transnationella tar sig i uttryck då feministisk praktik rör sig från en 
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nationell kontext till en annan, och då specifikt innan praktiken fått 
ett fast uttryck, utan ännu förhandlas i den nya kontexten. 

I kapitlet lyfts frågan om hur viktiga transnordiska influenser har 
varit för feminismens utveckling i Norden, samt på vilka sätt #metoo 
ger uttryck för strukturer av feministisk kunskapsproduktion och 
kommunikation som nordiskt samarbete över tid. Med andra ord hur 
modeller för organisering mot sexuellt våld i ett land kan påverka hur 
organiseringen i ett annat land utvecklas. Den här typen av (inom-
nordisk) transnationell påverkan och inspiration vad gäller feministisk 
kunskapsproduktion och aktivistiskt handlande är förvånansvärt 
underrepresenterad i forskning (se Yoken 2021), trots att transnordiska 
influenser i feministisk organisering är allmänt kända bland aktivister 
själva. I detta kapitel kommer jag att beskriva och analysera hur influ-
enserna kan ta sig uttryck rent praktiskt. Syftet med att lyfta upp den 
rikssvenska rörelsens roll i inledningsskedet av den finlandssvenska är 
att visa på betydelsen av lokala kontexter i globala rörelser och undersöka 
feministisk kunskapsproduktion om könat våld över tid.

Kapitlets material består av den chatt där alla beslut och överväganden 
mellan administratörer för #dammenbrister finns sparade. I chatten kan 
man följa på vilka sätt vi administratörer använde oss av erfarenheter 
från rikssvenska upprop då vi fattade beslut om enskilda upprop. I 
relation till detta kommer jag att lyfta upp och analysera egna minnen 
från organiseringen för att kritiskt granska och positionera min dubbla 
roll i texten som både forskare och aktivist. 

Jumping generations och rhizomatisk 
kunskapsproduktion

Internationellt sett är forskningen kring feministiskt kunskapsutbyte 
ett brett fält som behandlar kunskapsutbyten i både tid och rum. Med 
andra ord kan kunskapsutbyte vara något som sker mellan olika gene-
rationer av feminister (van der Tuin 2015; Hemmings 2011), mellan 
olika feministiska grupperingar (Florin m.fl. 1999; Kennedy m.fl. 1993), 
inom samma region eller mellan feminister i olika länder (Rømer 
Christensen m.fl. 2004; von der Fehr m.fl. 1998), för att nämna några 
exempel. Alla de här riktningarna skulle kunna användas för att 
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analysera kunskapsutbyten i #metoo-rörelsen globalt, men i det här 
kapitlet har jag valt att fokusera på det kunskapsutbyte som skedde då 
den rikssvenska utformningen av #metoo-upprop började användas 
i Finland, och således på kunskapsutbyten som sker mellan länder. I 
förhållande till hur nytt fenomenet #metoo-upprop är finns det relativt 
mycket forskning om dem i Sverige, men betydligt mindre i Finland. 
Denna forskning har till stor del fokuserat på #metoo i förhållande till 
media (se till exempel kapitel 2 i denna bok; Eklund 2018), men också i 
ökande grad undersökt arbetsplatser och organisering (Grubbström och 
Powell 2020; Hansson m.fl., kapitel 4). Forskningen kring transnordiskt 
kunskapsutbyte i feministisk aktivism generellt och #metoo specifikt 
är däremot fortfarande knapphändig.

Ett sätt att förstå #metoo-aktivismens organiseringsutveckling är 
genom begreppet jumping generations, som Iris van der Tuin (2015) 
använder i sin bok Generational Feminism. New Materialist Introduction 
to a Generative Approach. Med detta begrepp avser hon 

the very concrete event of working with nonlinear histograpical dyna-
mics and active material-discursive agents, feminist new materialisms’ 
approach of treating the materials formerly known as ”objects” of 
research as standing on an equal footing with its subjects is the right 
practice to embrace. (2015, s. 13)

Med andra ord kan jumping generations fungera som en metodologi 
för att följa idéer och praktiker över tid utan att avkräva dem en linjär 
utveckling eller förändring. I förhållande till #metoo kan man se att 
både vittnesmål och upprop är feministiska strategier som använts 
tidigare i en mängd olika sammanhang (se till exempel Yoken 2021). I 
förhållande till #dammenbrister kan man se att de personer som var 
aktiva i Facebookgruppen kom från olika ”generationer” av feminis-
tisk organisering, vilket utmanar föreställningen att ny feministisk 
organisering kräver ett brott med tidigare organisering (se intervjun 
med Sunniva Drake i Yoken 2021 och intervjun med Birgitta Bought i 
Holmström 2017). Det är alltså viktigt att hålla i minnet att för många 
av dem som var aktiva i #dammenbrister var transnordiska influenser 
i feministisk aktivism en praktik de använt tidigare.
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Vidare är van der Tuins formulering om behovet av att upphöja material 
som tidigare förståtts som ”forskningsobjekt” till samma position som 
forskningssubjekt användbar när det gäller att förstå aktivism som sker 
online. Tekniken som gjorde aktivismen möjlig, till exempel Facebook och 
Gmail, var inte passiv, neutral eller tydligt åtskild från personerna som 
använde den. Ett exempel på det här är alla de Facebooknotifikationer 
som aktivismen resulterade i. De hade stor betydelse för hur aktivismen 
kändes. Att ha upplevt dem i realtid är en erfarenhet som vägleder mig 
i min förståelse av aktivismen. Notifikationerna gav mig emotionell 
kunskap om mängden människor som var involverade i rörelsen och hur 
akut de upplevde att problemen med sexuella trakasserier och sexuellt 
våld måste få ett slut. Notifikationerna dök upp som små röda flaggor 
i antal jag aldrig förr sett varje gång jag laddade om sidan och vittnade 
om hur intensivt engagemanget i sidan var. De ramade in den levda 
erfarenheten av rörelsen – och så försvann de omedelbart.

När Hannah Yoken analyserade transnordiska kopplingar i femi-
nistisk gräsrotsorganisering under 1960–1990-talet använde hon sig av 
begreppet rhizomatisk förståelse (se Yoken 2021; van der Tuin 2015), ett 
begrepp som jag ser som användbart för att förstå #metoo-organise-
ringens utveckling. Med en rhizomatisk förståelse finns det möjlighet 
att sammankoppla trådar över tid utan att förminska influenser till 
kausalsamband. Liknande tankar uppstår och utvecklas ibland obero-
ende av varandra, och ibland i dialog med varandra. Den här typen av 
förståelse beskriver en horisontell utveckling av aktivism som speglar 
#metoo-aktivismens utveckling bra. I analysen av de rikssvenska influ-
enserna vid starten av #dammenbrister kommer jag därför att undersöka 
om kunskapsöverföringen kan förstås som just rhizomatisk, eller om 
det fanns mer direkta kausala samband. Det här är en vktig fråga för att 
förstå hur transnordiska influenser i feministisk kunskapsproduktion 
och aktivistisk praktik utvecklas och tar sig uttryck.

Autoetnografi och tematisk analys 
Kapitlets huvudsakliga material är, som tidigare nämnts, den chatt där 
alla beslut och överväganden mellan administratörer för #dammen-
brister finns sparade. Chatten var det enda kommunikationsmedlet oss 
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administratörer emellan. Den är arkiverad i Svenska Litteratursällskapet 
i Finlands arkiv och därmed tillgänglig för forskare. Meddelandena 
startar den 22 november 2017 och är arkiverade fram till den 16 maj 
2018. Totalt 4 435 numrerade meddelanden ingår i chatten. Jag har 
valt att i min analys hänvisa till meddelandenummer samt datum och 
klockslag för meddelandet, så att läsaren ska kunna få en bild av när 
under organiseringen av aktivismen något är aktuellt. Eftersom det 
här kapitlet fokuserar på starten av organiseringen kommer de flesta 
meddelandena återfinnas bland de tidigaste i chatten. 

Rent konkret har jag sökt igenom chatten efter hänvisningar till 
rikssvenska upprop och sedan grupperat hänvisningarna enligt de 
teman de behandlar. De rikssvenska influenserna sträcker sig med all 
sannolikhet utöver de teman som behandlas i det här kapitlet. Speci-
ellt om man tar i beaktande hur de rikssvenska uppropen påverkade 
handlingarna hos de enskilda aktörer som deltog i organiseringen av 
#dammenbrister. Genom att analysera uttryckliga omnämnanden av 
uppropen i Sverige i chatten går det ändå att utläsa en hel del om hur 
de rikssvenska influenserna förhandlades i stunden. 

Mina huvudmetoder för att analysera situationer i chatten där de 
rikssvenska uppropen uttryckligen refererades till är tematisk analys 
och kontextualisering. Utöver chatten lyfter jag upp och analyserar egna 
minnen av #dammenbrister för att kritiskt granska och positionera min 
dubbla roll i texten. Vidare exemplifierar och kontextualiserar jag den 
tematiska analysen via mediematerial som behandlar #dammenbrister. I 
de fall är mediematerialet valt utifrån från vad som behandlas i chatten.

Citaten från chatten återges i regel på så sätt att det inte framgår 
vilken administratör som sagt vad, men eftersom det är allmänt känt 
vilka som var administratörer för uppropen är total anonymisering 
inte möjlig eller ändamålsenlig. Som administratörer var vi hela tiden 
öppna med vår identitet och diskuterade aldrig alternativet att vara 
anonyma. Att i texten delvis skapa en enhet av oss administratörer 
och våra avvägningar och beslut är även en metod som illustrerar 
aktivismens faktiska utformning – vi fattade alla beslut i konsensus, 
vi diskuterade oss fram till lösningar som alla tyckte var bra och vi 
röstade till exempel aldrig om något. När jag i efterhand skrivit om 
organiseringen och läst vår chatt i flera omgångar, först i redaktörssyfte 
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inför boken Dammenbrister. #metoo (Emtö m.fl. 2018) och senare i 
forskningssyfte, konstaterade jag att minnet inte klarar av att skilja på 
vem som sagt vad under organiseringen. Jag kommer ihåg beslut och 
diskussioner, men oavsett hur många gånger jag läser chatten överraskas 
jag av svårigheten i att urskilja enskilda personer från varandra i minnet. 
Det här gäller inte bara frågan om att urskilja medadministratörerna 
från varandra, utan också mig från dem. Intensiteten i organiseringen 
skapade ett slags vi som inte heller i efterhand går lätt att bryta upp. Att 
använda ”vi” och presentera ageranden och beslut hos administratörerna 
som gemensamma i den här texten representerar med andra ord både 
en anonymisering och en beskrivning av hur aktivismen de facto tog 
sig uttryck. I några fall kommer namn på administratörer nämnas vid 
utdrag ur chatten och det är i de fall där delar av chatten, i redigerad 
form, finns publicerad av oss administratörer (Emtö m.fl. 2018).

Jag kommer vidare använda en autoetnografiskt inspirerad metod då 
jag beskriver praktiken av aktivistiskt deltagande och kunskapsutbyte 
(Ettorre 2017; Ellis 2009; Bochner och Ellis 2002). Skälet är dels att lyfta 
upp och analysera egna minnen från deltagande i aktivismen och dels 
att kritiskt granska och positionera min dubbla roll som både forskare 
och aktivist. Genom att använda mina egna minnen och reflektioner 
kring organiseringen av #dammenbrister kan jag fördjupa den tematiska 
analysen och binda samman den med hur kunskapsutbytet och jumping 
generations upplevdes av mig i organiseringen.

Att fokusera på den punkt där man står, både fysiskt och socialt, 
som en utgångspunkt för kunskapsproduktion och förståelse är en 
välkänd feministisk metod. Kathy Davies lyfter i sin text Intersectiona-
lity as Critical Methodology upp hur den egna geografiska och sociala 
positionen kan fungera som ett sätt att situera sig själv i sin forskning 
(Davies 2014). I en undersökning som handlar om geografiska områden 
är den här typen av situering extra användbar. Situering ska här inte 
förstås som en uppräkning av platser, utan som en reflektion av hur de 
platserna förhåller sig till det material som presenteras och analyseras. 
Samtidigt är ingen av de här positionerna låst eller tydligt avgränsad, 
utan de är rörliga och föränderliga både under själva aktivismfasen 
och under analysen av aktivismen (jfr Koobak och Thapar-Björkert 
2014, s. 51). Den geografiska platsen som är målet för aktivismen är 
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både tydlig – modellen för aktivismen rör sig från Sverige till Finland – 
men också otydlig då den del av Finland som är föremål för aktivismen 
är ”Svenskfinland”. Vad Svenskfinland betyder geografiskt och socialt 
är inte entydigt, och definitionerna av, och föreställningarna om, vad 
det kan vara växlar både över tider och kontexter. Om man skulle 
fråga deltagarna i #dammenbrister vad Svenskfinland är skulle det 
antagligen vara svårt att hitta en konsensus, men eftersom en sådan 
formulering aldrig krävdes gick det att organisera aktivism kring den 
”platsen”. Genom att beskriva ett visst skede och en viss fråga relaterad 
till den aktivistiska organiseringen är det möjligt att få fram nyanser i 
de mångfasetterade dimensioner av plats som aktivismen opererade i.

De rikssvenska influenserna 
Släktskapet med de rikssvenska #metoo-uppropen tog sig i Finland 
uttryck dels i en förväntan om att något skulle göras och dels i en 
förväntan på hur detta något skulle göras. I det första avsnittet beskriver 
jag hur förväntningen att något skulle ske tog sig uttryck och i det andra 
avsnittet kommer jag presentera och analysera hur organiseringen 
influerades. Vidare kommer jag i det tredje avsnitt kortfattat analysera 
hur detta feministiska kunskapsutbyte från en rikssvensk kontext till 
en finlandssvensk förhåller sig till liknande transnordisk närhistorisk 
feministisk kunskapsöverföring mellan aktivister i frågor om könat våld.

#dammenbrister och Svenskfinland 
Uppropet #dammenbrister startade inte i ett vakuum, många andra 
upprop hade kommit före. Kunskapen om hur #metoo utformades i 
olika länder influerade diskussioner i media och på sociala medier. 
Bland finlandssvenskar var det speciellt de rikssvenska uppropen som 
skapade förväntningar på hur ett #metoo-upprop kunde, eller skulle, 
se ut. Och ännu viktigare, skapade förväntningar på att upprop skulle 
ske också i Finland.

Rent konkret var det bristen på branschspecifika upprop i Finland 
och önskan att se sådana som gjorde att en diskussionstråd startade på 
morgonen den 22 november 2017 i en finlandssvensk feministisk grupp 
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på Facebook. Inledningsposten var kort och bestod av frågeställningen 
varför vi inte sett branschspecifika upprop i Finland och när vi månne 
skulle komma att se sådana. Med andra ord: en frågeställning kring vem 
som kunde tänkas initiera uppropen. I det här skedet var det bara fjorton 
dagar sedan det första uppropet offentliggjorts i Sverige (#tystnadtagning, 
skådespelarupprop den 8 november 2017), men på sociala medier kan 
fjorton dagar kännas som fjorton år och underliggande i diskussionen 
fanns en rädsla att Finland skulle missa #metoo-tåget och därmed förlora 
en möjlighet till positiv förändring i det finska samhället. 

Skillnaden mellan de rikssvenska #metoo-aktionerna och #metoo- 
aktionerna i andra länder var som bekant att den svenska organise-
ringen gick från att vara allmänt postande på sociala medier till en mer 
organiserad form, där olika professioner samlades som grupper för att 
uppmärksamma specifika strukturer, brott och övertramp inom den 
egna branschen. Av oss som skulle komma att bli administratörer för 
#dammenbrister var två personer medlemmar i rikssvenska #metoo-
grupper, och det var säkert många andra finlandssvenskar, oberoende av 
om de just då bodde i Sverige1 eller inte. Kunskapen om de rikssvenska 
grupperna var alltså inte bara medierad genom nyhetsmedier, utan också 
i viss mån självupplevd. Men det krävdes på intet sätt att man skulle vara 
del av en rikssvensk grupp för att man i november 2017 skulle veta hur 
de fungerade. Alla som kunde svenska och hade ett intresse för #metoo 
kunde lätt få information om hur organiseringen i stora drag fungerade. 

Svårigheten i Finland var att hitta en profession som var villig att vara 
först ut med ett upprop. Detta betydde i praktiken att det var svårt att 
hitta en person som var villig att benämna de destruktiva strukturerna 
inom den egna professionen och förlita sig på att andra backade upp 
henne i det initiativet, så att hon inte förlorade arbetsmöjligheter som 
ett straff för att tala ut. Den här typen av avväganden och rädslor är 
en viktig del av varför det före #metoo har varit, och fortfarande är, så 
svårt för individer att vittna om sexuella trakasserier och sexuellt våld 
på arbetsplatser eller mera generellt (se Tiensuu 2018).

Mitt eget intresse för #metoo var inte kopplat till en specifik bransch. 
När #metoo blev en global rörelse hösten 2017 tog den finlandssvenska 
lokaltidningen Västra Nyland kontakt för att göra en intervju om 
fenomenet med mig i min egenskap av redaktör för den feministiska 
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tidskriften Astra. När jag läste in mig på rörelsen i förberedelserna för 
intervjun upplevde jag att det fanns strategiska problem med den. Genom 
att reflektera kring kunskap erhållen genom erfarenheter av tidigare 
aktivism kände jag en önskan om att den monumentala kraft och det 
momentum rörelsen hade skapat skulle kunna användas för att utforma 
mer fokuserade krav och ett mer precist tryck på förändring. Den här 
tanken stannade med mig och under intervjun med journalisten Elsa 
Kemppainen formulerade jag spontant en idé om att det borde finnas en 
#metoo-rörelse fokuserad på problemen med sexuella trakasserier och 
sexuellt våld specifikt i Svenskfinland (Kemppainen, 20 oktober 2017). 
Det här uttalandet var långt ifrån en aktivistisk aktionsplan och kan 
snarare beskrivas som en provokation riktad till tidningens läsare för 
att påminna dem om att dessa problem också är lokala, även om #metoo 
i det här tidiga skedet hade mycket fokus på Hollywood. 

Efter intervjun glömde jag mer eller mindre bort idén och kan 
inte minnas att jag tänkte på den då de rikssvenska branschuppropen 
började ett par veckor senare. Men på morgonen den 22 november, 
när jag läste diskussionen i den feministiska Facebookgrupp som 
omnämnts ovan, kom jag plötsligt ihåg idén och beslöt mig för att testa 
den i en kommentar till posten för att se hur andra skulle uppfatta den. 
Idén om ett finlandssvenskt upprop mot sexuellt våld togs väl emot, 
men när det gällde frågan om vem som skulle organisera detta upprop 
kastades frågan tillbaka till mig – borde inte jag som chefredaktör 
för en feministisk tidskrift ansvara för organiseringen av aktionen? 
Eftersom jag ändå hade svårt att koncentrera mig den här morgonen 
beslöt jag mig för att det här var något jag kunde använda morgonen 
till. Jag kontaktade styrelsemedlemmarna för utgivarföreningen för 
Astra2 och frågade om någon var intresserad av att vara med, och 
fick jakande svar från journalisterna Jenna Emtö, Ylva Perera och 
Vilhelmina Öhman. När jag återvände till den feministiska Face-
bookgruppen hade regissören och den feministiska debattören Ida 
Kronholm också skrivit att hon ville delta. Efter det flyttade vi över 
vår organisering till en Facebookchatt och där fortsatte den under 
hela aktionen – vi träffades inte fysiskt förrän aktionen var över, så alla 
diskussioner och beslut finns sparade i chatten. 
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Vi administratörer ville inte, inom ramen för #dammenbrister, uttala 
oss om den komplexa frågan om vem som är eller inte är finlandssvensk. 
Rent statistiskt har knappt sex procent av Finlands befolkning svenska 
som modersmål, men antalet människor som har svenska som ett av sina 
hemmaspråk är antagligen mycket större, eftersom det i Finland bara är 
möjligt att registrera ett modersmål per person. Samtidigt behöver inte en 
person identifiera sig som finlandssvensk trots att hen har svenska som 
modersmål. ”Finlandssvensk” fungerar både som en identitetskategori 
och som en språkgrupp definierad genom ett registrerat språk, en 
registrering som görs vid födseln men som en person kan ändra utan 
att det krävs någon förklaring, utredning eller liknande. Orsaken till 
att vi administratörer ändå ville ha den här flytande identiteten som bas 
för aktivismen var dels att många institutioner, som till exempel skolor, 
är arrangerade utifrån språk och dels att de små kretsar som skapas av 
språkminoriteter kan göra det svårare att föra fram anklagelser om 
sexuella trakasserier och sexuellt våld.

Vår plan var att använda en vecka till aktivismen och vi blev snabbt 
lovade att få komma och debattera frågan i radioprogrammet Slaget 
efter tolv på Svenska Yle, den svenskspråkiga delen av Finlands public 
service-mediebolag. Med denna garanti för synlighet kändes det som 
att starta något vi på förhand visste ”skulle lyckas”. Vi administratörer 
talade inte om våra förväntningar på hur stort uppropet skulle bli, men 
själv kände jag att om vi får in 20–30 vittnesmål och några hundra 
underskrifter på uppropet så har vi lyckats mer än väl.

När vi inledde planeringen av uppropet på morgonen den 22 
november 2017 bestämde vi några allmänna riktlinjer, till exempel att 
alla medlemmar i #dammenbrister-gruppen måste godkännas av en 
administratör innan de blev en del av gruppen, att inga personnamn 
fick nämnas i vittnesmålen och att cismän inte var välkomna i gruppen. 
Nedan beskriver jag hur riktlinjerna förhandlades i förhållande till de 
rikssvenska uppropen. På kvällen vid klockan 20 började vi släppa in folk 
i Facebookgruppen och då insåg vi snabbt att aktionen skulle bli större 
än förväntat. När vi slutade välkomna nya medlemmar i gruppen efter 
en vecka hade den över 20 000 medlemmar, vi fick in 950 vittnesmål och 
uppropet som krävde ett slut på sexuella trakasserier och sexuellt våld 
undertecknades av 6 1113 personer. Några dagar senare, den 12 december, 
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diskuterades frågan i riksdagen på begäran av socialdemokraten och 
presidentvalskandidaten Tuula Haatainen och det rådde konsensus om 
att de här frågorna måste tas på allvar (se Pöytäkirja PTK 136/2017 vp). De 
konkreta förslagen på förändring var från riksdagens sida däremot färre 
och det skulle dröja ända till våren 2022 innan riksdagen behandlade 
ett konkret lagförslag om samtyckeslagstiftning. #dammenbrister var 
det första stora #metoo-uppropet i Finland, men flera andra följde. 

I den här beskrivningen av hur #dammenbrister startades kan man 
se att det fanns ett visst mått av kausalitet – de rikssvenska uppropen 
skapade en förväntan i (det svenskspråkiga) Finland om att #metoo 
också här skulle organiseras som upprop. Samtidigt hade en idé om 
ett språkspecifikt upprop lyfts fram i finlandssvensk media innan de 
rikssvenska branschuppropen började. Idén att fokusera på Svenskfinland 
kom att bli modellen som följdes i det första stora #metoo-uppropet i 
Finland. Det här tyder på att kunskapsutvecklingen i organiseringen 
var horisontell. Den påverkades både av tankar som uppstått lokalt 
och av erfarenheter från organisering i Sverige, vilket betyder att en 
rhizomatisk förståelse av organiseringen bäst fångar komplexiteten i 
de olika influenserna bakom #dammenbrister.

#dammenbrister och de rikssvenska uppropen
Den generella versionen av #metoo som en rörelse där personer delar 
sina berättelser via sina egna konton på sociala medier etablerades hösten 
2017 till Finland i samma takt som i den övriga västvärlden. Sveriges 
senare utformning med branschspecifika #metoo-upprop ökade dock 
förväntningen på något mera, ett steg två för rörelsen som var mer 
specifikt än generellt.

Inspirationen från den rikssvenska #metoo-rörelsen blev tydlig 
både i hur vi administratörer utformade gruppen och i hur gruppen 
vidareutvecklade uppropet. När det gäller initiativet från oss administ-
ratörer var inspirationen från Sverige synlig i förväntningarna på att 
ett upprop skulle komma och i chatten kan man se att de rikssvenska 
uppropen hänvisades till under de teman jag listar här under och som 
jag kommer redovisa närmare i det här kapitlet: 
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a. praktisk utformning av aktionen
b. möjligheten att lära sig av eventuella misstag i de rikssvenska uppropen.
c. diskussion om betydelse av kön för uppropet
d. gruppmedlemmars förförståelse av tidigare upprop
e. förväntningar på annan hashtagg än den allmänna #metoo-hash-

taggen och andra språkliga släktskapsyttringar
f. förväntningar på medias reaktioner 

När det gäller hur gruppen vidareutvecklade aktionen kunde man se 
att alla de ovan nämnda punkterna var aktuella också i gruppen, men 
där kan också tilläggas att g) medlemmar ur gruppen senare fortsatte 
aktionen genom att arrangera en offentlig uppläsning av vittnesmålen 
inspirerat av att liknande uppläsningar skett i Sverige. 

Praktisk utformning av aktionen
I chatten blev det mer eller mindre tydligt direkt att alla administra-
törer hade en relativt klar bild över hur organiseringen av ett sådant 
här upprop skulle utformas. Föreställningarna stämde huvudsakligen 
överens och var baserade på de svenska uppropen. Redan i chattens tredje 
meddelande (meddelande nr 3, 22 november 2017, 10:54) formulerades 
den praktiska grunden för organiseringen i fyra punkter som handlade 
om administratörernas roller i uppropet.

Nina Nyman, 22 november 2017, 10:54 (meddelande nr 3):
Den to-lista jag skrev ner i Astra gruppen och som vi eventuellt kan 

utgå från om vi vill är. Alltså i praktiken 1) administrera en hemlig fb 
grupp i typ en vecka och via den 2) samla in historier och 3) skapa en 
# och sen 4) kontakta media.

Tanken var att vi administratörer för det första skulle administrera 
en hemlig Facebookgrupp i en veckas tid, för det andra skulle vi i den 
samla in vittnesmål om sexuella trakasserier och sexuellt våld i en 
finlandssvensk kontext, för det tredje skulle vi skapa en hashtag under 
vilken uppropet kunde återfinnas och för det fjärde skulle vi kontakta 
media. De här punkterna var alla direkt inspirerade av hur vi uppfattade 
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att de rikssvenska uppropen organiserats. Det skulle naturligtvis visa sig 
vara en alltför förenklad lista över vad som krävdes för att administrera 
ett #metoo-upprop, men anmärkningsvärt nog kom punkterna aldrig att 
ifrågasättas under organiseringen, varken av oss administratörer eller av 
de 20 000 gruppmedlemmarna. Vad det visar är att det hade skapats en 
viss kanon för hur uppropsorganisering ska gå till redan 14 dagar efter 
att det första rikssvenska uppropet blev offentligt. Samtidigt kan det 
också vittna om hastigheten i aktionerna, vilken skapade en intensitet 
i aktivismen som gjorde att kritisk reflektion och omorganisering inte 
fick utrymme. 

Lära sig av ”misstag” 
Även om det inte skedde mycket uttalad kritisk analys av de rikssvenska 
#metoo-uppropen i #dammenbristers administratörschatt, så finns det 
teman där man kan se att vi administratörer förhåller oss kritiskt till 
tidigare praktiker eller konsekvenserna av dem. Det tydligaste exemplet 
är frågan om ifall förövarnas namn ska nämnas. Ett meddelande mycket 
tidigt i chatten illustrerar det här bra:

Ida Kronholm, 22 november 2017, 11:30 (meddelande nr 17):
Jag tänker att vi kanske oavsett inte borde publicera några namn på 

förövare? iom att det då så snabbt blir fokus på anklagelser mot enskilda 
istället för samling av erfarenheter? Det blir ju lite farligt direkt när 
man börjar peka ut folk. Menar alltså att vi kunde uppmana typ ”skriv 
dina upplevelser här i gruppen, om vi sedan tar med din berättelse som 
en del av det som publiceras kommer den anonymiseras”.

I citatet av Kronholm lyfts två aspekter fram, dels att namn inte ska 
näm nas för att struktur ska prioriteras över individ och dels att namn 
inte ska nämnas av säkerhetsskäl (”det blir ju lite farligt”). Farlig-
heten problematiseras inte i citatet, men senare i chatten diskuterar 
vi farligheten med utgångspunkt både från eventuell hämnd förövare 
kan utsätta offer för och från juridiska risker kring förtalsanklagelser, 
som kan drabba både dem som vittnar och oss administratörer samt 
publiceringskanalen. I citatet ovan hänvisas inte till Sverige, men när 
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diskussionen fortsatte hänvisades det till ett konkret rikssvenskt fall 
(meddelande 19, 22 november 2017, 11:31).

Eftersom de rikssvenska uppropen hade två veckors försprång hade vi 
administratörer möjlighet att betrakta dem på avstånd och lära oss av det 
vi uppfattade som strategiska missar i den rikssvenska #metoo-rörelsen. 
I förhållande till punkt a), som var frågan om en direkt imitation av de 
rikssvenska uppropen, visar punkten på ett slags platt kunskapsproduk-
tion, där uppropsmodellen utvecklas och justeras under aktionernas 
gång. Att undvika att ge media namn på förövare var den främsta 
lärdomen vi administratörer ville ta till oss, eftersom vi tolkade det som 
att diskussionen då alltför lätt blev person- i stället för strukturfokuserad, 
vilket i sin tur kunde betyda att krav på förändringar lätt kunde stanna 
på individnivå. Den här tolkningen av den rikssvenska mediediskursen 
kring #metoo stöds inte entydigt av senare granskningar, som visat 
att rikssvensk media, oberoende av enskilda utpekade män, haft ett 
starkt narrativ kring strukturproblem (se Eklund 2018). Denna skillnad 
mellan hur vi administratörer för #dammenbrister i stunden tolkade 
medieklimatet i Sverige och hur senare forskning visat att det de facto 
var, visar dels på att #metoo-rörelsens roll som diskursförändrare ännu 
var otydlig och osäker i Finland i slutet av november 2017 och dels på att 
vi administratörer, trots intresse för den rikssvenska #metoo-rörelsen 
och trots delat modersmål, kanske ändå inte hade full förståelse för 
nyanserna i den rikssvenska medieuppståndelsen hösten 2017. Å andra 
sidan visar Lisa Lindqvist och Hillevi Ganetz kritiska diskursanalys av 
den rikssvenska mediebevakningen kring några av de personfall som 
var aktuella i Sverige hösten 2017 att fokus på individer också ledde till 
individfokuserade lösningsförslag (kapitel 2), så som vi administratörer 
för #dammenbrister antog att de skulle. 

Det här exemplet illustrerar väl hur rhizomatisk kunskapsproduktion 
kan se ut – vi använde modellen av den rikssvenska organiseringen 
och utvecklade den, men på grund av olika faktorer som till exempel 
samtidigheten hos uppropen hade vi en begränsad förståelse av vad 
som hände i Sverige. Det här ledde till att utvecklingen av vårt upprop 
i frågan om mediestrategi blev parallell med de rikssvenska uppropen. 
Som framkommer här nedan hade vi administratörer inte heller tolkat 
media i Finland helt korrekt. 
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Diskussion om kön
När vi administratörer, innan vi skapade #dammenbristers Facebook-
grupp, diskuterade hur gruppen praktiskt skulle skötas och vem som 
skulle få tillgång till den kom frågan om kön upp. Eller snarare hur kön 
kan formuleras på ett sätt som gruppmedlemmarna lätt kan förstå. Att 
cismän inte skulle vara välkomna i gruppen sågs som en självklarhet, och 
att transpersoner skulle vara välkomna var lika självklart. Uteslutandet 
av cismän byggde i första hand på en förståelse av könat våld som tog 
fasta på den omfattande statistik som visar på män som de vanligast 
förekommande förövarna. Att utesluta män från gruppen minskade 
risken att en förövare som beskrevs i ett enskilt vittnesmål visade sig 
vara del av gruppen och såg vem som vittnade. Den risken försvann 
ändå inte helt och hållet, eftersom alla vittnesmål inte handlade om män, 
även om den absoluta majoriteten av vittnesmålen gjorde det. Trots det 
ifrågasattes inte valet att utesluta cismän ur gruppen.

Ordvalen skapade däremot en utmaning (meddelande nr 48, 22 
november 2017, 12:03 till meddelande nr 67, 22 november 2017, 12:13), 
där ett av lösningsförslagen antogs med uttrycklig hänvisning till hur 
rikssvenska upprop gjort. Till slut kom administratörerna fram till att 
använda formuleringen ”kvinnor, flickor och personer som uttrycker 
sig eller uppfattas som feminina”, en formulering som syftade till att 
understryka sambanden mellan de sexuella övergreppens roll i makt-
förhållanden och skapandet och upprätthållandet av ett tvåkönssystem. 
I praktiken blev det ändå så att ordet kvinna var det som användes 
överlägset mest, både i gruppen och senare i media, vilket ibland tolkats 
som att det bara innefattar ciskvinnor och kritiserats som exkluderande 
mot könsminoriteter (se till exempel Honkasalo 2018).

Gruppmedlemmarnas förförståelse
Att många gruppmedlemmar i Facebookgruppen kände till utform-
ningen av de rikssvenska uppropen blev tydligt då vi administratörer 
startade vad som skulle komma att bli #dammenbristers Facebookgrupp. 
Det var också tydligt att många i gruppen hade en allmän kunskap om 
hur organiseringen i sådana här grupper fungerade och i stora drag 
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visste vad som förväntades av dem och vad som skulle hända när de 
lades till i gruppen av sina vänner. Ett tydligt exempel var att många 
personer i gruppen upplevde att hashtaggen vi administratörer föreslagit 
inte var tillräckligt fyndig, och alltså inte levde upp till de rikssvenska 
föregångarnas exempel. I Facebookposten där gruppmedlemmarna 
arbetade fram en ny hashtag refererades till Sverige explicit. 

Att överföra den rikssvenska #metoo-modellen till en finländsk 
kontext visade sig med andra ord vara väldigt enkelt, och den två 
veckor äldre rikssvenska modellen var i många fall redan bekant. Bland 
finlandssvenskar finns sedan tidigare en tradition av att söka feministisk 
inspiration i Sverige, inte minst när det gäller frågan om våld mot 
kvinnor (se till exempel Westerlund 2007).

Språkliga signaler om släktskap 
En av de med de rikssvenska uppropen gemenskapsskapande detaljerna 
som användes av #dammenbrister var att i uppropet bygga in den 
formulering som många av de svenska uppropen använt: ”Vi vet vilka ni 
är och vi vet vad ni gjort.” Formuleringen ”vi vet vad ni gjort” dyker upp 
tidigt i chatten, i den allra första versionen av uppropstexten (meddelande 
nr 29, 22 november 2017, 11:41). Texten skulle under aktionsveckan 
komma att förändras mycket. Först redigerade vi administratörer den, 
sedan fick hela Facebookgruppen komma med ändringsförslag och så 
redigerade vi administratörer den igen med utgångspunkt från gruppens 
feedback. Den slutgiltiga formuleringen av frasen blev: ”Men vi vet vilka 
ni är. Och våra berättelser vittnar om vad ni gjort.” (#dammenbrister).

Genom den avslutande frasen signalerar aktionen en typ av kunskaps-
produktion som på ytan verkar härstamma från aktionen själv – aktionen 
har samlat in information och för nu fram den informationen. I exemplet 
#dammenbrister förstärks den här föreställningen genom att formu-
leringen understryker att vittnesmålen i uppropet ”vittnar om vad ni 
gjort”. Men samtidigt är det tydligt att en del av informationen har 
föregått aktionen – det är ju kunskap om ”vad ni gjort” som är orsaken 
till aktionen, även om den här kunskapen fördjupas och förändras 
genom aktionen.
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En annan signal om släktskap var den som tidigare nämnts använd-
ningen av en uppropsspecifik hashtag vid sidan av den allmänna 
#metoo-hashtaggen. Varje rikssvensk grupp hade sin egen hashtag, 
oftast en ordlek kring att ha fått nog och den egna professionen. Att 
#dammenbrister-uppropet också valde att utforma hashtaggen efter 
denna mall var en uttrycklig önskan från Facebookgruppen. #dammen-
brister-hashtaggen brainstormades fram av gruppen, utan att vi admi-
nistratörer initierade eller deltog i processen, men vi tog beslutet att 
byta ut gruppens ursprungliga hashtagg (#vimed) mot #dammenbrister. 

Förhållande till media och publicering
När det gällde offentliggörandet av uppropet började vi administratörer 
tidigt diskutera vilken som skulle vara den bäst fungerande publika-
tionskanalen för oss och vad som skulle publiceras och i vilken takt. De 
här diskussionerna inleddes med frågan om takten på publiceringen av 
vittnesmålen. I det inledande inlägget för den diskussionen (meddelande 
nr 4, 22 november 2017, 10:55) hänvisades det till de rikssvenska journa-
listernas upprop och modellen att publicera ett visst antal vittnesmål 
per timme, vilket vi tyckte var en bra modell även för #dammenbrister. 

Efter det gjordes ett par inlägg som satte igång en längre diskussion 
om publiceringskanal. Efter ett par dagar beslöt vi oss för att använda 
tidskriften Astra som publiceringskanal för att garantera att vi kunde 
kontrollera publiceringen. Det som gjorde att vi först tvekade kring att 
använda Astras hemsida var brist på tekniskt kunnande, men efter att vi 
fått löfte om hjälp med tekniken var valet lättare. Tidigt i diskussionen 
om publiceringskanal (meddelande nr 7, 22 november 2017, 11:11 och 
meddelande nr 8, 22 november 2017, 11:12) hänvisades det till de riks-
svenska uppropen #visjungerut och #tystnadtagning och vi diskuterade 
förslaget att samarbeta med en tidning och koordinera publiceringen 
med dem, utan att tidningen skulle få tillgång till några namn. Vidare 
tog meddelandena upp att förfarandet skulle ge tidningen möjlighet att 
förbereda publiceringen visuellt även om tidningen skulle få tillgång 
till själva vittnesmålen sent i processen. 

Ett misstag vi administratörer gjorde, baserat på vår kunskap om hur 
uppropen tagits emot i Sverige, var att vi förutsatte att finska media skulle 
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respektera embargo så som media generellt gjort i Sverige. En tidning i 
Finland, Hufvudstadsbladet, gjorde ändå inte det och läckan (Holmlund 
2017) var en bidragande faktor till valet av Astra som publiceringskanal. 
Hufvudstadsbladet är den största svenskspråkiga dagstidningen i Finland 
och skulle ha varit en naturlig samarbetspartner. Hufvudstadsbladets 
val att inte tolka aktionens datum för offentliggörande som ett embargo 
och respektera det visar att den två veckor gamla praktiken av upprop i 
Sverige inte var känd, eller åtminstone inte accepterad, av svenskspråkig 
media i Finland. De andra mediekanalerna vi administratörer kom 
i kontakt med före offentliggörandet, till exempel Svenska Yle, Åbo 
Underrättelser och MTV3, valde alla att se publiceringsdatumet som 
ett embargo och flera av dem uttalade specifikt att de respekterade 
aktionens tidtabell för publicering. 

Offentlig uppläsning av vittnesmål
Som tidigare nämnts blev uppropet mycket större och mer arbetskrävande 
än vi administratörer föreställt oss. Det betydde att vi varken hade 
energi eller tid att planera några andra aktioner än offentliggörande av 
upprop och vittnesmål. I Sverige hade uppropen fått förlängt liv bland 
annat i form av offentliga uppläsningar, och det var något som en del av 
#dammenbristers medlemmar, med regissören Ulrika Bengts i spetsen, 
hakade på. Denna grupp utvecklade #dammenbrister genom arrange-
randet av en offentlig uppläsning på Lilla Teatern den 15 december 2017. 
Uppläsningen livestreamades av Svenska Yle (Sederlöf 2017) och belönades 
senare med ett diplom av dåvarande kulturministern Annika Saarikko.

Den första offentliga uppläsningen av några av vittnesmålen skedde 
i riksdagen under en diskussion om sexuellt våld och sexuella trakasse-
rier. Diskussionen initierades och inleddes av socialdemokraten Tuula 
Haatainen, som då var presidentvalskandidat. I sitt inledande anförande 
läste Haatainen upp ett av vittnesmålen ur #dammenbrister och tackade 
alla dem som modigt delat med sig av sina erfarenheter. Senare under 
debatten läste Eva Biaudet från Svenska Folkpartiet upp ytterligare ett 
vittnesmål från #dammenbrister. 

Både den noggrant planerade vittnesmålsuppläsningen på Lilla Teatern 
och de mer spontana (men även på förhand planerade) uppläsningarna 
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i riksdagen visar på en typ av förförståelse av hur #metoo-aktioner kan 
eller ska gå till. Uppläsningar av vittnesmål som en del av #metoo skedde 
inte bara i Sverige, men i diskussioner kopplade till uppläsningen vid 
Lilla Teatern var det Sverige man hänvisade till. 

Resande feministisk aktivistisk kunskap
Aktionen #dammenbrister följde en feministisk tradition av att bygga 
på tidigare kunskap och tidigare aktioner (se till exempel Ingström 
2007; Bergman 2002; Yoken 2021). Som jag visat ovan förlitade sig 
vår organisering av #dammenbrister på kunskap om vad rikssvenska 
feminister hade gjort, kunskap som vi sedan anpassade till de särskilda 
behoven i vår kontext. Den rikssvenska #metoo-modellen förlitade 
sig främst på kunskap producerad via den mer generella amerikanska 
#metoo-organiseringen. Hösten 2017 var en tidpunkt då kvinnor hade 
fått nog och kände sig trygga nog att uttrycka det på många platser runt 
om i världen. Men att ”ha fått nog” och att känna sig trygg att tala om det 
grundades i tidigare kunskap om att sexuellt våld och sexuella trakasserier 
är vanliga fenomen, och kunskapen om att det finns strukturer som gör 
det svårt för individer att tala om sina upplevelser. Också den kunskapen 
och traditionen av organisering hade lokala och globala dimensioner 
som kan förstås via konceptet jumping generations. Med andra ord som 
en utveckling som inte är linjär över tid och där äldre kunskaper och 
praktiker plötsligt kan aktiveras igen i nya sammanhang. 

Min egen förståelse av sexualiserat våld grundades till stor del på en 
universitetskurs med namnet ”Ursäkta blodspåren”, som hölls första 
gången 1998. Kursen arrangeras fortfarande av genusvetenskapliga ämnet 
vid Åbo Akademi, och själv läste jag den runt 2005. Kursen, som hade 
sitt ursprung i besök vid rikssvenska kvinnojourer, ledde till att en kvin-
nojour grundades i Åbo den 24 november 1999 (Henriksdotter Puranen 
2005). Men den gjordes också om till ett radioprogram som sändes av 
Svenska Yle och som kan ha hörts av många av dem som nästan 20 år 
senare var del av #dammenbristers Facebookgrupp. I det här exemplet 
med kursen och kvinnojouren finns det många beröringspunkter med 
hur #dammenbrister organiserades, både i form av kunskap om utfö-
rande (inspiration från Sverige), i form av sakkunskap (både ”Ursäkta 
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blodspåren” och #dammenbrister byggde på och utvecklade tidigare 
kunskap) och i form av de personer som var engagerade i rörelserna och 
kunde dra nytta av tidigare kunskap. Kopplingen mellan kursen ”Ursäkta 
blodspåren” och aktionen #dammenbrister är ett bra exempel på hur 
lokal historia spelar roll i globala rörelser, vilket också Hannah Yokens 
doktorsavhandling om feministiska rörelsers utveckling i Norden har 
visat (Yoken 2021, s. 8). Skulle man intervjua deltagare i #dammenbrister 
skulle man antagligen hitta otaliga fler exempel och kopplingar också 
till andra geografiska och språkliga områden än Sverige.

Slutsatser
I detta kapitel har jag med hjälp av autoetnografi, kontextualisering och 
tematisk analys visat på vilka sätt den svenska organiseringen av #metoo 
som upprop påverkade starten av den finlandssvenska organiseringen 
av uppropet #dammenbrister. För att förstå hur #dammenbristers 
organisering influerades av de rikssvenska uppropen har jag tillämpat 
en rhizomatisk förståelse av aktivism, där den horisontella utvecklingen 
betonas och där influenser inte begränsas till kausalsamband. Parallellt 
med detta har jag använt konceptet jumping generations för att förstå 
hur praktiker och idéer används över tid utan att begränsa förståelsen 
av dem till en linjär utveckling.

Först och främst handlade de rikssvenska influenserna om att det 
skapades en förväntan om att den allmänna #metoo-rörelsen skulle 
övergå till en mer specifik form. Genom autoetnografi har jag analyserat 
starten på #dammenbrister och dess koppling till tidigare aktivism. De 
autoetnografiska beskrivningarna av feministisk organisering i förhållande 
till tidigare organisering illustreras genom hur jumping generations och 
rhizomatisk förståelse av aktivism binds samman i praktiken. Iris van 
der Tuin skriver:

The methodology of jumping generations changes the parameters of 
generational feminism and enables the abandonment of a feminist center, 
takes advantage of running on multiple transversal tracks, and stimulates 
channeling one’s energies and desires to seeking commonalities in 
difference and useful coalitions vis-á-vis current-day problems (2015, s. 9). 
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Begreppet fungerar som en utmaning till impulsen att låsa händelser 
och tankar i det förgångna, och genom autoetnografi är det möjligt att 
visa hur de mångfasetterade rhizomatiska aspekterna som påverkar 
feministisk organisering över tid tar sig uttryck i praktiken.

I fallet med #dammenbrister övergick de rikssvenska influenserna från 
att vara en allmän förväntan bland vissa feminister till att materialisera 
sig i ett antal tematiska områden, vilket jag analyserat i det andra avsnittet. 
Det första var en förväntning på hur utformningen av aktionen skulle se 
ut, det andra möjligheten att ta lärdom av rikssvenska ”misstag”, det tredje 
hur diskussioner om kön förstods i förhållande till sexualiserat våld, det 
fjärde gruppmedlemmarnas förförståelse av ett upprops utformning, det 
femte förväntningar på språkliga släktskapsyttringar med rikssvenska 
upprop och det sjätte förväntningar på medias beteende. I det sjunde, 
slutligen, syntes förväntningarna i hur gruppmedlemmar fortsatte 
aktionen efter att uppropet blivit offentligt.

Genom den tematiska analysen kan man se att de rikssvenska influ-
enserna påverkade #dammenbrister på olika sätt beroende på vilken del 
av aktionen det gällde. Ibland var influenserna direkta och ledde till ett 
kopierande av den rikssvenska uppropsmodellen, men oftast fungerade 
de rikssvenska uppropen mera som en referensram och ett bollplank 
för utvecklandet av en lokal variant av upprop. De olika tematiska 
helheterna som man i administratörschatten kunde utläsa att de direkt 
influerades av, eller förhandlades genom, de rikssvenska uppropen 
påverkade också varandra (som i frågan om att gruppmedlemmarnas 
förförståelser påverkade mängden språkliga släktskapsyttringar). Det 
här nätverket av influenser och horisontell utveckling av uppropet som 
aktionsmodell i #metoo-rörelsen förstås bäst som en rhizomatisk modell 
för utveckling och organisering av feministisk kunskapsproduktion via 
aktivism. Samtidigt fanns det aspekter i organiseringen, som till exempel 
den tidiga idén om hur aktionen kunde utformas och antagandet att 
media skulle respektera embargo, som var direkt influerade av hur vi 
uppfattade att uppropsorganiseringen fungerat i Sverige. 

I detta kapitel har jag visat att kunskap om aktionerna i Sverige på 
flera sätt var fundamentet för #dammenbrister. Den vägledde utform-
ningen av aktionen, men ännu viktigare: den skapade förväntningar 
och de diskussioner som krävdes för att för att aktionen skulle starta. 
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Mina minnen av hur feministisk kunskap reste mellan nordiska länder 
påminner mycket om hur tidigare feministisk gräsrotsorganisering har 
sett ut, där globala trender får lokala uttryck och där nordiska feminister 
tar intryck både av varandra och av angloamerikanska trender (Yoken 
2021).

Betydelsen av det nationella och transnationella som analysenhet 
utgår från aktivismens strategiska fält – en global #metoo-rörelse kan 
ha andra mål, och därför andra strategier, än nationella eller regionala 
rörelser, som ofta har mer specifika mål (till exempel förändringar i 
nationella lagar). De rikssvenska uppropen riktade sig främst till de 
egna branscherna, men samlades också nationellt för att sätta press 
på lagstiftare. #dammenbrister hade som mål att lyfta problemen i 
Svenskfinland och att inspirera branscher i Finland att skapa en liknande 
nationell rörelse som den rikssvenska. På grund av #dammenbristers 
storlek och tajming (nära presidentvalet) uppstod dock pressen på 
lagstiftarna snabbare än förväntat. Den nationella rörelsen tog sedan 
en annan form än den rikssvenska, och en helt fristående kampanj för 
en samtyckeslagstiftning inleddes våren 2018, ledd av både gräsrotsak-
tivister, medborgarorganisationer och politiska partier (Samtycke2018). 
Betydelsen av plats, också i fysisk bemärkelse, är med andra ord komplex 
för en rörelse som #metoo, som är starkt förknippad med internet som 
saknar egentliga fysiska dimensioner. Samtidigt är rörelsen beroende av 
den nationella kontexten när det gäller lagstiftning och polisutredningar. 
Uppropsmodellen visar här att nationer och regioner kan vara viktiga 
för organiseringen av motstånd.

Noter
 1 Det bor cirka 70 000 finlandssvenskar i Sverige, men många flera bor där en kort tid 

för att studera eller jobba (Yliselä, 2006).
 2 Astra drevs 2017 av en utgivarförening vars styrelse arbetar pro bono. Redaktionen 

består av en chefredaktör, en art director och en administrativt ansvarig som alla 
har en anställning på 20 procent

 3 År 2016 fanns det 107 500 kvinnor I åldersgruppen 15–75 år som hade svenska som sitt 
modersmål, med andra ord är det möjligt att 1 av 18 av dem skrev under uppropet 
under de fyra dagar det var möjligt att skriva på uppropet. Men som jag förklarat 
tidigare i texten är kategorin finlandssvensk mer komplicerad än bara en fråga om 
modersmål. Ett fåtal medlemmar kan också ha varit yngre än 15 år eller äldre än 
75 år. 
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kapitel 7

Genus, musikbransch 
och feministisk politik i 

#närmusikentystnar
Ann Werner

Den 17 november 2017 publicerades en artikel i Dagens Nyheter (2017) 
undertecknad av kvinnliga artister från den svenska musikbranschen. 
Artikeln presenterade uppropet #närmusikentystnar som växt fram i 
en sluten Facebookgrupp där artisterna hade delat och diskuterat sina 
erfarenheter av sexuella trakasserier och sexuellt våld i musikbranschen. 
Denna bransch hamnar regelbundet i rampljuset för att vara misogyn och 
tolerant mot sexuella trakasserier. Den är kommersiell och internationell 
med liten insyn i vilken makt enskilda personer (ofta män) har över 
artisters karriärer. 1 993 artister skrev under uppropet, varav 53 av de 
kvinnliga artisterna presenterades med namn och foto längst ner i den 
tresidiga artikeln.1 Den innehöll berättelser om sexuella trakasserier och 
sexuellt våld i musikbranschen och en avslutande text med förslag på 
åtgärder för att stoppa sexuella trakasserier och sexuellt våld. Namn-
insamlingen fick senare fler underskrifter och uppmärksamhet i medier.2

Under hösten 2017 var många #metoo-grupper aktiva på Facebook i 
Sverige och mainstreammedier rapporterade ständigt om nya skandaler. 
Kändisar som var överlevare eller förövare fick mest uppmärksamhet. 
Inom områden som journalistik, litteratur och scenkonst blev enskilda 
män åtalade och/eller avskedade. Efter #metoo har den offentliga debatten 
och forskningen om sexuella trakasserier vitaliserats (Grubbström och 
Powell 2020), och betydelsen av sociala sammanhang och digitala medier 
för #metoo-aktivismen har diskuterats (se kapitel 5 i denna antologi 
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samt Hansson, Sveningsson och Ganetz 2021). Hur genus, sexuella 
trakasserier på arbetsplatsen och politiska krav framställdes i svenska 
#metoo-berättelser och manifest har inte diskuterats i samma utsträck-
ning. Det här kapitlet fokuserar på musikbranschen, och undersöker 
genom #närmusikentystnar-uppropets berättelser och manifest hur 
genus konstrueras i denna bransch samt vilken bild av arbetsplatsen 
som framträder och analyserar åtgärder som har föreslagits för att 
åstadkomma förändring. 

Att kritiskt granska narrativen i dessa berättelser är viktigt då de, 
som alla narrativ, framhäver vissa subjekt på bekostnad av andra och 
vissa lösningar framför andra. Narrativen skapar performativt #metoos 
subjekt och musikbranschen, vilket får konsekvenser för skeenden efter 
#metoo. De vittnesmål som publicerades i Dagens Nyheter var, enligt 
artikeln, bara ett fåtal av de ”hundratals” som enligt uppropet samlats 
in från musikbranschen på Facebook. I det här kapitlet analyseras 64 
av berättelserna från #närmusikentystnar och manifesttexten som 
publicerades i DN-artikeln.3 Att de flesta som undertecknade uppropet 
var kvinnor, och att bilderna i DN-artikeln föreställer kvinnliga musiker, 
ramar in de berättelser som analyseras. 

Det material som analyseras här är ett upprop från en bransch och 
ett land. Men slutsatserna har relevans för hur genus, arbetsmiljö och 
feministisk politik kan och bör diskuteras i andra sammanhang. 

#metoo-rörelsen genom queera glasögon
#metoo-rörelsen tog plats i den offentliga debatten i Sverige hösten 2017, 
först med berättelser från USA och sedan med svenska upprop från 
många branscher. Rörelsen lyfte feministisk aktivism mot sexuellt våld 
och sexuella trakasserier, generellt och i arbetslivet, via sociala medier. De 
feministiska politiska frågorna var dock inte nya; femi(ni)cide, sexuella 
trakasserier och sexuellt våld, reproduktiva rättigheter och sexism, 
har länge varit centrala kampfrågor. Anita Hill-skandalen i USA 1991 
rapporterades om över hela världen och arbetsplatsrelaterade sexuella 
trakasserier och sexuellt våld granskades när frågor om kön, ras och 
makt hamnade på dagordningen. #metoo kan förstås i ett kontinuum 
som sammankopplad med Anita Hill-skandalen och andra skandaler 
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som lett till att sexuella trakasserier och sexuellt våld på arbetsplatsen 
debatterats offentligt (Erlingsdóttir och Giti 2021, s. 2).4 Sveriges Radios 
Ekot (Lindau 2010) granskade till exempel sexuella trakasserier i svensk 
scenkonst 2010, och den ideella medlemsföreningen Fatta mot sexuellt våld 
grundades i Sverige 2012. Kampen mot sexuella trakasserier och sexuellt 
våld har varit central för feministisk aktivism sedan Kate Milletts Sexual 
politics (1970), som teoretiserade hur den privata sexualiteten är politisk. 
I det här kapitlet används som utgångspunkt en queerteoretisk förståelse 
av heterosexuellt begär som en del av en föredragen, trovärdig genuspo-
sition, där en person som inte är begripligt heterosexuell får en instabil 
genusidentitet.5 I en sådan läsning av subjekten i #metoo-berättelserna 
tydliggörs att normativa idéer om inte bara kön utan även sexualitet, 
ålder och utseende skapar kvinnlighet och heterosexuell attraktivitet. 

Intersektionell feministisk kritik har riktats mot #metoo-rörelsens 
representation av kvinnor. Forskare har undrat om svarta kvinnor och 
etniska minoriteter får ta plats i #metoo (Onwuachi-Willig 2018; Kagal, 
Cowan och Jawad 2019), om heterosexualiteten tas för given (Halberstam 
2021), om funktionalitetsnormer granskas (Haraldsdóttir 2021) och vart 
erfarenheter från personer som definierar sin könsidentitet utanför 
”kvinna” tar vägen (Hsu 2019). Jenny Sundén och Susanna Paasonen 
(2020, s. 41) har analyserat #metoo-rörelsen som ett exempel på ”en 
affektiv offentlighet” i vilken en mediediskussion med högt känsloläge 
får fäste och kan leda till samhällsförändring. Sundén och Paasonen 
(2020) undersöker inte bara #metoo, utan flera andra feministiska 
taktiker i sociala medier som enligt dem är symboliska och affektiva 
med potential att leda till politisk handling, genom vilken institutionell 
förändring och samhällsförändring kan uppnås. Oberoende av vilken 
potential till förändring som #metoo har är det tydligt att feministiska 
rörelser idag även utmanas till att adressera hur till exempel klass och 
ras interagerar med kön i sexuella trakasserier och sexuellt våld. Trots 
det var det bara vita och rika kvinnor med kändisstatus som medierna 
fokuserade på när #metoo-rörelsen i musikbranschen tog fart (Baker, 
Williams och Rodrigues 2020). 

#metoo 2017 startade på Twitter, och många svenska #metoo-upprop 
organiserades genom Facebookgrupper eller på Instagram. Sociala 
medier gav #metoo-rörelsen dess infrastruktur, då de främjar diskussion, 
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nätverk och spridning av information, vilket har gjort att forskare 
har kallat dem för en ny sorts socialitet (van Dijck 2013). I feministisk 
aktivism online finns det dels aktivism i organiserade grupper, som 
föregick sociala medier (icke-statliga organisationer, kvinnojourer, 
utbildningsinitiativ, demonstrationer), dels aktivism som har börjat på 
sociala medier, där metoder som protestlistor eller att dela erfarenheter 
av förtryck återskapas. Kvinnomarschen mot Washington i januari 2017 
är ett exempel på den första typen av aktivism, där fysiska protester på 
plats annonserades, organiserades och rapporterades om via sociala 
medier. Det är dock osäkert vilken effekt feministisk aktivism i sociala 
medier kan uppnå när det gäller långsiktiga förändringar (Mendes, 
Ringrose och Keller 2018). Sociala medier gör att feministisk aktivism 
kan nå en stor publik, samtidigt används hashtagfeminism ibland på 
ett nedsättande vis för att beskriva en handling som inte blir mer än en 
hashtag på sociala medier. #metoo satte dock sexuellt våld och sexuella 
trakasserier på dagordningen, förövare hamnade i fängelse och politiker, 
företag och andra organisationer samlades för att diskutera förändring. 

Förståelser av vittnesmålen
Under vintern 2019/2020 arkiverades 52 berättelser från #närmusiken-
tystnar anonymt av Svenskt visarkiv, en del av Musikverket. Svenskt 
visarkiv ”bevarar, samlar in, forskar och publicerar material inom tradi-
tionella folkmusik, visor, äldre populärmusik, svensk jazz, folklig dans, 
spelmansmusik och inflyttade musiktraditioner”.6 På arkivet ansåg de som 
arbetade med arkiv och forskning att #metoo-rörelsen var en intressant 
aspekt av svenskt musikliv att bevara för eftervärlden. Tillsammans 
med administratörerna från #metoo-uppropen från scenkonst, musik 
och ståuppkomik upprättades ett system för att arkivera berättelserna 
om sexuella trakasserier och sexuellt våld digitalt.7 Alla berättelser som 
arkiverats på Svenskt visarkiv är anonymiserade, godkända för arkivering 
av den person som skrivit berättelsen och insända till arkivet av uppropets 
administratör. Arkivet är tillgängligt för allmänheten på begäran. Hur 
många berättelser som ingick i den ursprungliga #närmusikentystnar- 
gruppen på Facebook är okänt. Förutom de 52 arkiverade finns ytterligare 
12 unika berättelser i artikeln som publicerade uppropet. Dessa 12 är 
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inte godkända för arkivering, men eftersom de publicerades i DN är de 
bevarade. Totalt 64 berättelser och brödtexten i DN-artikeln analyseras 
i det här kapitlet med hjälp av en tematisk analys (King och Horrocks 
2010, s. 152; Braun och Clarke 2006). Metoden identifierar, analyserar 
och beskriver mönster i ett material (Braun och Clarke 2006, s. 79). Den 
tematiska analysen genomfördes genom upprepade genomläsningar av 
materialet, under vilka berättelser och förhållanden som återkom i många 
av historierna identifierades och tematiserades. Med utgångspunkt från ett 
diskursteoretiskt perspektiv, som förstår språk som performativt (Potter 
och Wetherell 1987), ses texterna som analyseras i detta kapitel inte som 
dokument över vad som hänt, utan som berättelser som skapar förståelser 
av genus, musikbranschen som arbetsplats och önskade åtgärder genom 
att utelämna vissa saker, lyfta fram andra, beskriva dem på vissa sätt. Att 
hävda att språket är performativt betyder inte att förneka erfarenheter av 
sexuella trakasserier och sexuellt våld. Snarare riktar analysen blicken mot 
hur sexuella trakasserier och sexuellt våld, genus och musikbranschens 
villkor beskrivs och en diskussion förs om möjliga politiska åtgärder. 

Analysen som följer fokuserar på de 64 berättelserna om erfarenheter 
av sexism, sexuella trakasserier och sexuellt våld. Den är uppdelad i teman 
som identifierades i berättelserna genom frågor om övergreppens vem, 
vad, var, när och hur övergreppen ägde rum. Analysen är strukturerad 
enligt följande: först diskuteras hur subjekt konstrueras i berättelserna 
utifrån ålder, genus och sexualitet, vilka affektiva troper som skildras 
och hur risker med att berätta samt tid och plats beskrivs. I den sista 
delen av kapitlet analyseras den text med krav som formulerats av 
#närmusikentystnar i DN-artikeln. 

Ålder: den unga överlevaren
I en berättelse beskriver berättaren sin praktik på ett ”coolt” oberoende 
skivbolag. Ägaren till bolaget kallar berättaren, 17–18 år gammal, sexig 
och snygg och situationen eskalerar sedan.

Detta hände när jag var mellan 17 och 18 år och hade praktik på ett 
av de ”coolare” indie skivbolagen. Jag var så himla glad och nöjd över 
att fått praktik på det bolaget och redan första dagen när vi kom till 
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praktiken så möttes jag av den här ägaren av bolaget. Det började 
redan samma vecka då han passade på att först och främst fälla massa 
kommentarer framför de andra som satt på samma kontor att jag var 
så snygg och sexig och att han gärna ville bjuda med mig ut på date 
osv. Sen fortsatte det med att han gång på gång när min vän var på toa 
eller blev ”tvungen” att springa ett ärende för att ägaren av bolaget alltid 
skickade iväg henne för att kunna va själv med mig så stängde han in 
mig och hann på hans kontor och sa att han ville ligga med dig där 
och då på golvet och frågade om vi skulle göra det. Jag mådde dåligt i 
det men vågade inte säga det till min vän som var med mig. Jag kände 
mig dålig för att jag inte sa nej och kände och tänkte hela tiden ”men 
jag är ju med på detta eftersom jag ej säger ifrån så jag får skylla mig 
själv”. Tillslut gick det så långt att idioten sa en dag att jag och min vän 
skulle komma hem till han för att jobba därifrån och när vi var på väg 
dit ringde han min vän och sa att hon var tvungen att göra ett längre 
ärende på stan men att jag kunde komma dit. Jag kom hem till han och 
vi satt i hans soffa och jag satt med en dator och höll på med något. 
Tillslut ryckte han tag i mig och sa att han velat ha mig så länge. Han 
tryckte ner mig i sin soffa så jag hamnade på alla fyra och drog av mig 
mina byxor och hade analsex med mig (hur länge vet jag inte för jag 
svimmade) jag svimmade och vaknade sedan upp av att det ringde på 
ringklockan på hans dörr. Jag drog på mig byxorna och satte mig igen, 
fattade ingenting och ville aldrig berätta för någon vad som hänt och 
började i samma sekund förneka det och trycka bort det.8

Innan jag fortsätter analysen av olika aspekter av den här berättelsen är 
det viktigt att nämna att många berättelser från uppropen, bevarade av 
Svenskt visarkiv, är fruktansvärda. Att analysera dem var en svår uppgift, 
särskilt då det är viktigt att berättelsernas narrativ inte naturaliseras 
i analysen och att deras betydelse inte förminskas. Med det sagt anser 
jag också att läsaren bör ta del av dem för att förstå vad som står på spel 
för överlevare i musikbranschen. 

Berättelsen inleds med att en förklaring om att personen den handlar 
om är ung, ny i musikbranschen och som praktikant lägst i hierarkin på 
ett bolag. Även i många andra berättelser betonas berättarnas ungdom 
eller att de precis hade inlett sin karriär när de blev utsatta för sexuella 
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trakasserier eller övergrepp. Förövarna beskrivs som äldre, ibland 
jämngamla, men aldrig yngre. I vissa berättelser nämns åldern på 
överlevaren med ett nummer:

En trummis, medelålders man, undrade backstage om hur gammal jag 
var. Jag svarade och berättade att jag var 15 år varpå han svarade ”men 
då är du ju tillräckligt gammal för att komma hem till mig för en skön 
helgbehandling, jag kan lära dig hur man knullar”. Blev helt ställd och 
mumlade ”nej tack” och skyndade mig därifrån.

När två personer, en råddare och en bandmedlem, från ett amerikanskt 
rockband förgriper sig på mig, är 20 år vid tillfället, säger de efteråt 
att jag är helt okej men att det är synd att jag inte har en mer slimmad 
mage eftersom alla andra kroppsdelar är ace. Fick en rätt så skadad syn 
på min kropp efter denna recension av våldtäkten. Tog väldigt många 
år innan jag kunde berätta för mina vänner om varför de fick vänta 
på mig så länge morgonen efter, varför jag var sen till skjutsen hem.

Sifferangivelsen är inte det enda sättet som en väldigt ung ålder framhålls i 
berättelserna. Den beskrivs också som en brist på vuxenhet; en överlevare 
beskriver sig inte ”veta hur man dricker kaffe ännu”, en kommer hem 
till sina föräldrars hus, flera nämner sina skolor, både gymnasier och 
högre musikutbildning. Vidare beskrivs överlevare som unga genom 
att de är i början av sin karriär: de uppträder för första gången på en 
stor scen, på en festival, fotograferas för sitt första album eller träffar 
sin första agent:

”Fukta läpparna lite och sära på dem, det går hem”
Fotar mitt första skivomslag och skivbolagschefen tyckte till.

Ungdom och brist på erfarenhet av musikbranschen, implicit även 
brist på erfarenhet av allt i livet inklusive sex, beskrivs i narrativen 
som något som leder till sexism, sexuella trakasserier och sexuellt våld. 
De överlevande är dock inte bara unga, de feminiseras också genom 
att beskrivas som ”sexiga”, ”snygga”, ”naiva”, ord som ofta konnoterar 
ung kvinnlighet. I kontexten, musikbranschen, finns en tradition av att 
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saluföra unga kvinnliga artister som sexiga, och unga manliga artister 
som gulliga. En berättelse återger hur det är att vara äldre i en bransch 
med ungdomsfokuserad sexism så här:

Och så var det han på skivbolaget som jag fick presentera min musik 
för. Han lyssnade och sade att det här var ju bra men du måste förstå 
att om vi signar en artist så måste hon kunna sitta i morgonsoffor och 
vara snygg och du är ju inte 20 precis.

Att ungdomlig kvinnlighet är attraktivt och sexigt i allmänhet och 
särskilt tilltalande för äldre män är centralt för populärkulturens formu-
lering av den heterosexuella fantasin. Rosalind Gill menar (2007, s. 
218) att den västerländska populärkulturen är besatt av heterosexuell 
romantik, som kräver att maskulinitet och femininitet framställs som 
olika varandra. Feministisk kritik av sexism i berättelser om kvinnlig 
ungdom och skönhet samexisterar med den heterosexuella fantasin 
om oskyldiga men sexiga flickor, som i filmen American Beauty, eller 
popstjärnor som Vanessa Paradis eller Britney Spears. Den ”unga vackra 
kvinnan” som figur i #metoo-berättelserna tydliggör att normativa 
idéer om ålder och utseende skapar kvinnlighet, och heterosexuell 
attraktivitet. Ålder och (hetero)sexuell attraktivitet har med andra 
ord en central betydelse för konstruktionen av en framgångsrik artist i 
musikbranschen. Det är också den figuren som återskapas i berättelserna 
från #närmusikentystnar.

Jack Halberstam (2021, s. 183) menar att i #metoo-rörelsens beskriv-
ningar av den dominerande sortens heterosexualitet är uppfattade 
skillnader mellan män och kvinnor viktiga. Dessa skillnader lägger 
enligt Halberstam grunden för en heterosexualitet som blir skadlig, i 
vilken mäktiga män begår övergrepp och (de flesta) kvinnor underkastar 
sig. Berättelsen om den unga vackra kvinnan som också är en begåvad 
musiker och lyfts upp – till berömmelse – av en mer erfaren man som hon 
har ett heterosexuellt förhållande med är bekant från populärkulturen. 
Den återberättas i filmer som A star is born, Walk the line och Tina. 
What’s love got to do with it? Maktobalanser, övergrepp och skillnader 
mellan hjälte och hjältinna är ett kontinuum i diskursen om hetero-
sexuella övergrepp (Halberstam 2021). I de berättelser som analyserats 
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i detta kapitel ingår åldersskillnader i en redan given konstruktion 
av heterosexualitet där (äldre) mer erfarna män begär (yngre) vackra 
kvinnor, en narrativ trop som leder till sexuella övergrepp. Denna 
heterosexuella idé om kvinnligt underläge vad gäller makt, erfarenhet 
och styrka kopplas till ålder i merparten av berättelserna. 

Genus: överlevare och förövare
Hittills är det feminiseringen av ungdom, skönhet och sexighet som 
diskuterats, vilket i berättelserna leder till sexism, sexuella trakasserier 
och sexuellt våld. Förövarna pekas ut som män i berättelserna genom 
att de kallas honom/man/äldre man/manlig producent, men berättarna 
könar inte sig själva på samma sätt.9 Eftersom berättelserna är skrivna 
i första person och berättaren är anonym är överlevaren inte tydligt 
definierad som kvinna, man eller annat. I det ursprungliga samman-
hanget, Facebookgruppen, var det annorlunda eftersom berättaren 
identifierades med namn och foto. Feminiseringen av att vara ung, 
vacker och våldtagen kan i våldtäktsberättelserna uppnås utan att 
nämna berättarens kön. Detta händer i den första, den andra och den 
tredje berättelsen som citerats (se ovan). Eftersom kvinnor uppfattas 
som mer möjliga att våldta än män i den heterosexuella kulturen könas 
överlevaren implicit. Om det var en ung och vacker man som våldtogs 
skulle det kräva ett omnämnande av kön och möjligen även sexualitet 
för att historien skulle bli begriplig. 

I våldtäktsberättelsen nedan nämns inte heller överlevarens kön. 
Det är på grund av den kulturella förståelsen av våldtäktsöverlevare 
som kvinnor vi tolkar berättaren som en kvinna om inget annat sägs:

Fick tips om en ganska anlitad musikproducent från London som 
var intresserad och ville träffas när han var i Stockholm. Han spelade 
skivor på en hipp nattklubb och satte upp mig på listan. Jag gick dit, 
ensam och nervös. Efter DJ-gigget så ville han lämna sin utrustning 
på hotellrummet och bad mig följa med innan vi skulle gå och käka 
nattmat och snacka. Dum och hoppfull gick jag med honom. Han 
namedroppade hit och dit, lovade mig guld och gröna skogar osv, osv, 
och…tog av mig kläderna. Jag försökte slingra iväg, men han höll fast 
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mig så hårt. Han våldtog mig på heltäckningsmattan. Jag hade vita 
tubsockor på mig. Minns hur det rann sperma längs benen, på mattan, 
på strumporna och det gjorde så jävla ont. Han höll på hela natten. 
Tappade räkningen.

Bilderna som fanns bredvid artikeln i DN hjälper här också till att köna 
överlevarna. I #metoo 2017 behöver kön inte påpekas, eftersom bilderna 
på de kvinnor som skriver under uppropen finns överallt.10 

En studie av sexuellt våld vid livemusikevenemang i Storbritannien 
(Hill, Hesmondhalgh och Megson 2020) har funnit att sexuellt våld i dessa 
sammanhang har negativa effekter på musik- och hälsoupplevelserna, och 
att det sexuella våldet främst drabbar kvinnor, medan de flesta förövare 
är män. I en studie av sexuellt våld på australiska musikfestivaler deltog 
kvinnliga överlevare (Fileborn, Wadds och Tomsen 2020, s. 199) trots att 
forskarna särskilt bjöd in ”män och personer av andra kön” som deltagare. 
Även om forskning visar att en överväldigande majoritet av de som 
blir utsatta för sexuella trakasserier och sexuellt våld är kvinnor så blir 
även transkvinnor, icke-binära, cismän och personer som har en annan 
könsidentitet trakasserade. Dessa grupper osynliggörs när överlevare 
beskrivs som ”kvinnor”. Hur överlevarna framställs i berättelserna som 
analyseras här indikerar ett könat problem, men konstruerar samtidigt 
sexuella trakasserier och sexuellt våld som något som drabbar unga 
vackra kvinnor, nykomlingar i musikindustrin. Här bestrids inte att 
dessa personer utsätts men andra kan också utsättas.

Maskulinitet framställs i berättelserna av scener där män agerar 
och umgås i grupp. Män i grupp beskrivs på ett negativt sätt, de är 
sexistiska, högljudda och stöttar varandra i destruktiva beteenden. 
De erfarenheter som beskrivs i berättelserna sträcker sig, som tidigare 
sagts, från sexism och sexuella trakasserier till sexuella övergrepp och 
våldtäkt. Beskrivningar av män i grupp kopplas till användandet av 
en sexistisk jargong, som ibland övergår i trakasserier. Som i det här 
exemplet när huvudpersonen säger ifrån utan resultat:

På turné med bara män. En i bandet köper en porrtidning och alla 
sitter resten av resan och tittar i den, skrattar högt och kommenterar 
kvinnornas kroppar. Jag försöker säga ifrån, men de bara skrattar åt mig.
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Berättelser som denna konstruerar musikindustrins arbetsmiljö som en 
homosocial miljö där män kan tillåta sig sexistisk jargong om kvinnor. 
Porrkonsumtion i grupp främjar sexistisk jargong i exemplet ovan, men 
även sexklubbsbesök med kollegorna är ett exempel på hur heterosexuella 
män i grupp tittar på kvinnor inom musikbranschen:

Marknadschefen på ett majorbolag. Som tycker att det är otroligt 
lämpligt att på sommarfesten bjuda med hela bolaget på efterfest på 
en sexklubb. Jag tvivlar på om jag ska åka med eller inte, är ju ny, vet 
inte hur det funkar, kanske var detta standard? Han kommer fram till 
mig, håller om mig, säger ”Du ska med va? Vill bara hinta om att det är 
rätt grovt”. Jag bestämmer mig för att inte följa med på festen. Samma 
chef som gång på gång talade med mina boobs istället för med mig, 
tafsade på x-antal anställda, på de kvinnliga artisterna. Gång på gång 
som ledningen fick reda på vad som hände på eventen utan att göra ett 
skit åt det. ”Han var ju bara lite full”. Istället blir han befordrad. Hurra.

I den här berättelsen ligger fokus på en man, marknadschefen, och 
hur hans sexism och sexuella trakasserier tolereras av andra män på 
skivbolaget. Hans beteende möjliggörs i berättelsen av en icke namngiven 
grupp som följer med honom till sexklubben och ursäktar hans sexuella 
trakasserier. Kollektivet av anhängare är inte könsbestämt, men med 
tanke på mäns dominans bland skivbolagspersonal blir de indirekt 
konstruerade som män. I slutet av historien beskrivs ledningen som 
ursäktande, det är inte bara en person som är ansvarig, problemet är 
större. Sexklubbsbesök och porrkonsumtion behöver inte vara negativt 
men i en professionell arbetsmiljö som styrs av lagar om diskriminering 
och sexuella trakasserier blir de problem. 

Svensk lag definierar sexuella trakasserier som ”ett agerande av 
sexuell natur som kränker någons värdighet.” Enligt Diskriminerings-
ombudsmannen kan ”det vara att någon till exempel tafsar eller kastar 
närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, 
anspelningar, sms och bilder av sexuell natur”.11 Enligt praxis på svenska 
arbetsplatser ska den som trakasserar få veta att beteendet är oönskat, 
även om det under vissa omständigheter kan vara så att beteendets 
kränkande karaktär är så uppenbar att det inte krävs någon tillsägelse 
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från arbetsgivaren. I berättelsen ovan är det tydligt att marknadschefen 
rapporterats till ledningen flera gånger, och därför råder det ingen 
tvekan om att hans beteende är ovälkommet och att lagen inte följs. 
I berättelserna är män tydligt könsbestämda och beskrivna. Detta är 
ovanligt, eftersom vita heterosexuella mäns maskulinitet ofta är osynlig 
och naturaliserad – men här problematiseras den. 

Binärt och heterosexuellt, implicit vitt
Hur överlevare och förövare identifierar sig i termer av klass, etnicitet/ras 
eller sexualitet omnämns inte i berättelserna, och annan diskriminering, 
som rasism eller homofobi, framställs inte alls. Subjekten är binärt 
könade män och kvinnor, de beskrivs som heterosexuella, språket är 
svenska och sammanhanget är den svenska musikbranschen (förutom 
några undantag som till exempel en gärningsman från London och en 
av berättelserna som utspelar sig på turné utomlands). En australisk 
studie (Baker, Williams och Rodrigues 2020) av hur medier skildrade 
sexuella övergrepp i musikbranschen i slutet av 2017 efter #meNOmore 
– musikbranschuppropet i Australien – visade att överlevare skildrades 
som vita, attraktiva, kvinnliga musikstjärnor (Baker, Williams och 
Rodrigues 2020, s. 202). Men bland artisterna i artikeln som lanserade 
#närmusikentystnar inkluderades svarta artister, samiska artister, 
artister från olika generationer och genrer och artister med föräldrar 
som invandrat till Sverige. Berättelserna tillmäter dock inte ras, etnicitet, 
sexualitet, klass eller generation betydelse för sexuella trakasserier och 
sexuellt våld.12 Dessa handlingar beskrivs som beroende av binärt kön 
och ålder. I denna enkla (men effektiva) konstruktion av sexuellt våld 
är förövarna män, överlevarna kvinnor. I en av berättelserna använder 
huvudpersonen påstådd homosexualitet för att komma bort från en 
man som trakasserar henne. Att inte vara heterosexuell beskrivs då 
som något hon ljuger om för att komma ur en obekväm situation, och 
i berättelsen är hon egentligen heterosexuell. Men när berättelserna 
beskriver sexuella trakasserier och sexuellt våld som könsbaserat och 
heterosexuellt döljer de andra möjliga dimensioner. 

Sundén och Paasonen (2020, s. 43) hävdar att den binära könskonstruk-
tionen, som utelämnar människor som är ”könade, klassade, rasifierade 
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eller sexualiserade på andra sätt”, är en retorisk styrka i #metoo eftersom 
den gör budskapet lätt att förstå. Men när erfarenheter utesluts från den 
feministiska rörelsen är risken att det skapas en feminism som inte är till 
för alla. Kön och ålder framstår i berättelserna i #närmusikentystnar som 
förklaringar till diskriminering och maktmissbruk i musikbranschen. 
Men det finns ingen anledning att tro att rasism, homofobi eller transfobi 
inte förekommer på dessa arbetsplatser, och samverkar med sexism, 
sexuella trakasserier och sexuellt våld (Svensson 2020).

Affektiva berättelser
Att älska musik, vara naiv och drömma om att få sjunga och spela är 
i berättelserna anledningen till att berättarna hamnat i de situationer 
som beskrivs, att de utsätts för sexuella trakasserier och sexuellt våld. 
En berättare formulerar det så här:

En av mina tidigaste musikproducenter. En bluesman. Jag var fortfarande 
tonåring. Han började sexualisera mig i studion under inspelning. Ex: 
Jag lägger sång och han meddelar i mina lurar över talkbacken ”När du 
sjunger ordet ”hard” sådär sexigt så blir jag fan det, jag får stånd”. Det 
höll på. Min sång gjorde honom kåt fick jag veta. Jag ville bara sjunga 
och bli bäst. Barndomsdröm.

I flera av de berättelser som diskuterats tidigare i kapitlet anges liknande 
motiv. Berättaren är glad över en praktikplats på ett ”coolt” skivbolag, 
vill arbeta med en berömd producent eller vill passa in på ett stort 
skivbolag. En annan berättare skriver att ”det enda jag ville var att leva 
för musiken – och priset jag fick betala var rädsla varje gång jag skulle 
jobba”. Drivkraften beskrivs som sång, musik och att göra det man 
älskar. Ambitioner att bli en stjärna, känd, rik eller beundrad är inte 
beskrivna i berättelserna. Men i musikbranschen uppnår en populär 
artist detta om hen lever för musiken och lyckas.

Att läsa berättelserna från uppropet #närmusikentystnar utan att 
bli känslomässigt påverkad går inte, de är hemska, och berättelserna 
beskriver också huvudpersonernas affekter, hur de blir känslomässigt 
påverkade av händelserna. Rädsla, panik och skam dominerar men 
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de negativa affekterna står också i relation till överlevarens kärlek 
till musik – en positiv affektiv relation. Men är kärleken de beskriver 
positiv för dem? Lauren Berlant (2011) menar att samtidskulturen 
präglas av affekt, en definierande affektiv struktur i samtidens berät-
telser kallar hon för grym optimism. Grym optimism är när dina 
drömmar och ambitioners riktning, objektet du strävar mot och 
tillskriver positiva affekter, skadar dig, när du inte förstår att det 
du begär är något som är dåligt för ditt välmående. Berlant hävdar 
vidare att grym optimism blir grym i den nyliberala kapitalistiska 
eran där konsumtion, pengar och framgång definierar det goda livet 
och den framgångsrika individen. Överlevarnas relation till musik, 
sång och musikbranschen kan förstås som grym optimism. De har 
en affektiv anknytning till musik och framgång som – av berättarna 
själva – beskrivs som skadlig. Deras affektiva riktning mot musiken 
försätter dem i fara, precis som Berlant beskriver att konsumism och 
idén om det goda livet skadar människor.

Risker med att berätta
Rubriken på artikeln som lanserade uppropet #närmusikentystnar var 
”Jag vågade aldrig berätta – då kanske jag inte skulle få sjunga mer” 
(DN 2017). Att vara rädd och ändå fortsätta sitt affektiva engagemang 
i musikbranschen beskrivs i många berättelser – även om några också 
väljer att lämna musiken. Att naivitet och kärlek till musik leder till 
sexuella trakasserier för särskilda subjektspositioner (de unga kvinnorna) 
är en narrativ formel. Det är troligt att berättarna, även om de är unga, 
har förstått att musikindustrin säljer sexig och ungdomlig kvinnlighet. 
Skam över att ha blivit våldtagen och utsatt hindrar berättarna från att 
erkänna att de kände till riskerna. Framställningarna konstruerar då 
överlevare som har varit naiva.

Förövarna i uppropets berättelser har oftast inte positiva egenskaper, 
men gärningsmannen i en berättelse brukade vara en vän och kollega 
tills han upprepade gånger försökte kyssa och tafsa på berättaren. Hans 
vänskapliga sida och deras tidigare relation beskrivs inte som hans sanna 
jag, utan hans sanna jag avslöjades i och med de sexuella trakasserierna. 
Trots de osympatiska skildringarna av förövare finns också åskådare, 
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fans, kollegor och chefer som står bredvid och stödjer förövare, eller 
förblir passiva, så kallad bystanders. Det är möjligt att förklara det stöd 
som förövarna här får med idén om det manliga geniet.

Föreställningar om manliga genier är centrala i musikalisk kanon 
(Citron 1993). I populärmusikforskning om sexuella övergrepp har 
Catherine Strong och Emma Rush (2018) diskuterat hur kända män, 
skyldiga till våld mot kvinnor, presenteras i populärmusikhistorien. 
Strong och Rush problematiserar spänningen mellan framställningen 
av musikaliska genier och våldtäktsmän/mördare, vidare diskuterar 
de hur sådana framställningar bör skildras i populärmusikhistoria 
(2018, s. 577). De hävdar att erkännande av sexuellt våld, femi(ni)cid 
och sexuella trakasserier är viktiga för en etisk musikhistoria. I sin 
forskning om genus och ras i #metoo har Rebecca Leung och Robert 
Williams (2019, s. 356) belyst vikten av fansens stöd för att förövare ska 
kunna fortsätta verka i kulturbranschen. R. Kelly och Bill Cosbys fans 
ifrågasatte trovärdigheten hos överlevarna och stöttade sina idoler (ibid, 
s. 354). För att en artist som anses vara ett geni ska ses som en förövare 
krävs det mer än en händelse, hur allvarlig den än är, och överväldigande 
bevis. Och inte ens med sådana bevis är det säkert att förövarens karriär 
skadas på lång sikt. Denna diskursiva idé om musikaliska genier gäller 
inte bara artister; producenter och skivbolagsmoguler kan också bli 
ursäktade på grund av sin geniposition.

Överlevarna påverkas i uppropets vittnesmål av sexuella trakasserier 
och sexuellt våld genom att deras psyken och karriärer blir lidande. Ett av 
de mer slående exemplen är en berättare som skriver att hon efter att ha 
blivit våldtagen av en berömd manlig musiker ”förlorat många vänner”, 
personer som inte ville ta avstånd från våldtäktsmannen på grund av 
hans inflytande i musikbranschen. I berättelsen var våldtäkten alltså 
skadlig för offrets karriär, men inte för våldtäktsmannens. En annan 
överlevare beskriver hur våldtäkten blev ett hinder i karriären, eftersom 
våldtäktsmannen talade illa om henne efteråt, och som frilansande 
musiker hade hon svårt att få uppdrag när hon fick dåligt rykte. Det 
framstår i berättelserna som att de negativa effekterna av övergreppen 
inte bara är psykiska, utan också karriärmässiga, trots att berättarna inte 
anmält förövarna. Den här historien kan ge insikt i hur bestraffningen 
”dåligt rykte” fungerar:
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Som en av få kvinnliga agenter och på majorbolag kan jag inte ens 
försöka minnas alla kommentarer om kvinnliga artister som inte rör 
musiken. Jag tänker på en känd kvinnlig artist där jag minsann skulle 
få veta om att hon har legat med hela branschen inklusive mannen som 
berättade (good for her, sa jag då, och du hade aldrig sagt det så om hon 
varit man. I efterhand: undrar om de erfarenheterna varit frivilliga?)

Denna berättare beskriver en artist med så kallat slampigt rykte och 
pekar samtidigt ut möjligheten att hennes sexuella upplevelser inte 
varit frivilliga. Således kan en våldtagen kvinnlig artist kallas slampa i 
en kultur där kvinnor förväntas vara selektiva med sina partners (men 
detsamma inte gäller män). Risken att bli kallad slampa och risken att 
uppfattas som besvärlig om du berättar om sexuella trakasserier och 
sexuellt våld ger överlevare två goda skäl att inte berätta. Som rubriken 
på DN-artikeln beskriver: om de berättar kanske de inte får sjunga. I 
de (få) berättelser där händelser rapporteras som brott till polisen, eller 
berättas för andra, beskrivs försöken att tala ut som misslyckade och 
resultatlösa. 

Sara Ahmed (2016) har beskrivit att när en person avslöjar ett problem 
med rasism eller sexism i en organisation blir personen själv ett problem, 
och att göra sig av med personen som har påtalat problemet kan bli 
organisationens lösning. Hon menar att det är genom denna logik som 
personer som påtalar orättvisor ofta straffas. I berättelserna upprepas 
att konsekvenserna av att tala om eller rapportera sexuella trakasserier 
och sexuellt våld i bästa fall är inga, och i värsta fall repressalier mot 
överlevare. 

Tid och plats
Alla 64 historier berättas i dåtid, som något som hänt tidigare, medan 
den avslutande texten i artikeln beskriver nuet och pekar mot framtiden. 
Det är tempus och berättelsernas användning av andra språkliga grepp 
som konstruerar dåtid (”det var på en turné”) och exakt tidpunkt för 
händelserna anges sällan. I berättelserna återfinns inga hemmastu-
dior, sociala medier, strömningstjänster eller smartphones. Det kan 
tolkas som att berättelserna inte kommer från de senaste tio åren då 
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musikbranschens arbetsplatser förändrats, eller så beskrivs sexuella 
trakasserier och sexuellt våld som en företeelse utanför digitala medier 
och digitalisering. Sexuella trakasserier på nätet saknas helt trots att det 
är en mycket vanlig form av sexuella trakasserier. Att ha en hemmastudio 
kan för en artist leda till oberoende från agenter, producenter och chefer, 
men kan också innebära att man måste bjuda hem dem. Berättelserna 
tecknar en könsbestämd tidslinje där tonåringar är oskyldiga, men när 
vittnesmålen offentliggörs är de artister som undertecknar inte längre 
naiva flickor, utan kvinnor som avslöjar sanningen om systematiskt 
sexuellt våld i branschen.

Det finns platser som förekommer upprepade gånger i #närmusi-
kentystnars berättelser. I förövarnas hem, på hotellrum, på fester och 
efterfester, på turné (på bussar, i loger, bakom scenen), i studion och på 
själva scenen sker grova sexuella trakasserier och sexuellt våld. Sexuella 
trakasserier och sexism beskrivs förekomma på platser som är mindre 
privata: vid fotograferingar, i vardagliga samtal och på möten, för att 
nämna några exempel. I de grova händelser som beskrivs förekommer 
ofta alkohol och droger, överlevaren är inte vid medvetande, sover, 
eller svimmar under de sexuella övergreppen. Även om berättelsernas 
beskrivning av platserna och förekomsten av alkohol, droger och minskad 
kapacitet att försvara sig inte är överraskande, är det betydelsefullt att 
vissa miljöer beskrivs som mindre säkra än andra. Att undvika dessa 
platser och sammanhang skulle innebära att artisterna inte kan utföra 
sitt arbete. Musikbranschen har många frilansare och nätverkande på 
fester är viktigt, och turnéer, loger och scener går förstås inte heller att 
undvika för verksamma musiker. Att bekämpa sexuella trakasserier 
och sexuellt våld genom att förbjuda alkohol på musikbranschens 
events skulle troligen flytta nätverkandet med alkohol utom räckhåll 
för vissa personer mer än andra (de personer som har svårt att ta sig 
in i de sociala nätverken) och diskriminera dem på andra sätt. När en 
ny medarbetare valde att inte delta i sommarfesten på grund av rädsla 
för sexism och övergrepp (som i exemplet ovan med sexklubben) gick 
hon också miste om nätverksmöjligheter. Om festen förbjuds kan vissa 
kollegor gå ändå, i en mindre grupp. I nästa avsnitt diskuteras de förslag 
uppropet ger på förändringar som rör sig på en övergripande nivå och 
inte direkt anknyter till berättelsernas beskrivna problem. 
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Uppropets föreslagna åtgärder och krav 
Detta kapitel har hittills fokuserat på berättelser om sexuella trakasserier 
och sexuellt våld. I slutet av artikeln i Dagens Nyheter (2017) återfanns 
en kortare text med krav och påståenden riktade till musikbranschens 
makthavare. De som skrivit under uppropet nämner här separatistiska 
platser som en åtgärd mot det sexuella våldet i musikbranschen, rum där 
män inte är välkomna. De skriver att musikbranschens uttalanden om 
feminism, kvotering på festivaler och riktlinjer bara är tomma ord. De 
skriver även om branschens tystnadskultur och dess osäkra arbetsvillkor. 
Det första kravet som ställs är nolltolerans mot ”sexuellt utnyttjande och 
våld” och att sådana händelser ska leda till uppsägning av förövaren. Det 
andra kravet är att makthavare i musikbranschen ska ta det ansvar som 
de har misslyckats med att ta hittills. Dessa två krav följs av mer allmänna 
uttalanden om att ”vi” kommer att ta stöd i berättelserna, lyssna på och 
stötta varandra, och lägga skammen där den hör hemma, hos förövarna 
och de som skyddar dem. Slutligen skriver uppropet att de talar med en 
röst, att de inte kommer att kommentera innehållet i artikeln vidare, att 
”ett nej är ett nej” och att ”vi” vet vilka ”ni” är, en mening som återfinns 
i flera andra upprop. Den sista meningen kan läsas som ett hot om att 
avslöja gärningsmännens identiteter, vilka kan ha diskuterats i den 
stängda Facebookgruppen, men vilka inte avslöjas i artikeln.

Tre åtgärder krävs således i uppropet: nolltolerans med uppsägning 
av förövare, att makthavare ska ta ansvar och att det är viktigt att lyssna 
på varandra (för att bryta tystnadskulturen). De två första fokuserar 
på individer: förövare ska avskedas, chefer och andra makthavare i 
musikbranschen ska ta ansvar för att förändring ska uppnås. Den 
tredje fokuserar i stället på att föra ett kollektivt samtal om sexuella 
trakasserier och sexuellt våld. Musikbranschen präglas av frilansupp-
drag, korttidskontrakt och osäkra arbetsvillkor. Det första kravet på 
nolltolerans verkar anta att förövarna har kontrakt som kan sägas upp, 
men så är det inte för de flesta turnerande musiker och studiopersonal. 
Att ersätta dem blir också svårt, arbetet är redan i gång när något sker 
och kanske ska det bara pågå i några veckor. En person med fast anställ-
ning kan inte heller alltid avskedas på grund av sexuella trakasserier, 
även om dessa är bevisade. Den svenska lagen gör arbetsgivare, inte 
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anställda, ansvariga för trakasserier och övergrepp och arbetsgivaren 
ansvarar för att rehabilitera, utreda och förebygga för alla anställda 
(även de som är förövare). Det krävs vanligen upprepade trakasserier 
och utredningar innan avsked är möjligt. De våldtäkter som beskrivs 
i berättelserna kan leda till att förövarna fängslas, men om det går att 
ge dem sparken beror på arbetsgivarens regelverk och på om de blir 
dömda för brottet. Kravet på nolltolerans är förståeligt med tanke på de 
fasansfulla berättelserna, men de visar bristande kunskap om lagar och 
riktlinjer som syftar till att förebygga sexuella trakasserier. Det andra 
kravet, att makthavare ska ta ansvar, formulerar inte en tydlig åtgärd. 
Alla makthavare i musikbranschen har inte formella maktpositioner och 
en svårighet är därför hur informella makthavare utan chefspositioner 
(producenter, artister, agenter) ska tvingas ta ansvar. I berättelserna 
framgår att förövarna har formell och informell makt – alltså är de 
makthavare. Uppropet beskriver dock de riktlinjer som finns som 
meningslösa, så hur de formella makthavarna ska ta ansvar är oklart. Att 
lyssna på varandra och stötta varandra i frågor om sexuella trakasserier 
och sexuellt våld, det tredje kravet/förslaget i uppropet, skulle potentiellt 
kunna förändra musikbranschens kultur om alla delar av branschen 
deltog. Det framställs dock som att lyssnandet och stöttandet ska ske 
inom gruppen överlevare. 

De tre viktigaste kraven i uppropet ger inte verktyg som kan skapa 
institutionell och social förändring. Inom svensk scenkonst har en 
kommission arbetat med fackföreningar och teaterscener sedan 2017 
för att förhindra sexuella trakasserier inom scenkonsten.13 Föränd-
ringar i riktlinjer har genomförts och en kollektiv strategi har antagits 
av branschens parter. Musikbranschen har dock inte bedrivit något 
systematiskt och branschövergripande arbete. Tidigare forskning om 
sexuella trakasserier på nordiska arbetsplatser har visat att unga kvinnor 
är överrepresenterade bland överlevare (Svensson 2020, s. 53). Studier 
har också visat att de som upplever sexuella trakasserier och sexuellt 
våld på arbetsplatsen när de är unga inte identifierar erfarenheterna 
som övergrepp förrän de är äldre (Blackstone, Houle och Uggen 2014). 
I analysen av uppropets berättelser finns indikationer på vilka personer, 
platser och sammanhang som är mest riskabla. Åtgärder som skulle 
kunna implementeras utifrån berättelserna är till exempel att inga 
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minderåriga artister får lämnas ensamma med en etablerad person 
samt att inga inspelningar och möten genomförs bakom stängda dörrar 
med endast två deltagare. Om detta skedde skulle grova sexuella trakas-
serier och sexuellt våld drastiskt minska. Att formulera riktlinjer om 
ålder, fester och stängda rum för alla artister skulle förhindra sexuella 
trakasserier och sexuellt våld oberoende av könsidentitet och förebygga 
diskriminering av unga kvinnor. Om åtgärderna riktar sig bara mot unga 
kvinnor riskerar dessa att uteslutas från karriärfrämjande verksamhet. 
Maktobalanser relaterade till klass, etnicitet, ras och sexualitet kan också 
utsätta personer för risk. Om musikbranschen ska ta itu med trakasserier 
och diskriminering behöver unga artister och musiker hanteras av ett 
professionellt system. Slutligen bör rasism, homofobi och klass tas upp 
i kampen mot sexuella trakasserier och sexuellt våld. 

Överlevare och feminister i en otrygg bransch
I berättelserna från #närmusikentystnar är överlevarna vackra unga 
kvinnor, vars klass, etnicitet och sexualitet inte markeras, medan de 
artister som undertecknar uppropet har olika ålder, etnicitet, ”ras”, klass 
och sexualitet. #metoos subjekt konstrueras därmed utifrån genus på 
två sätt. De två positionerna – överlevaren i berättelsen och feministen 
som undertecknar uppropet – är båda femininiserade. De framställs som 
kvinnor, men som väldigt olika sorters kvinnor. Överlevarens naivitet 
och drömmar om musik och framgång är viktiga för berättelserna, och 
överlevarna i berättelserna är unga. De som undertecknar berättelserna 
är inte (längre) naiva, utan ställer krav och försvarar överlevarna med 
styrka och bestämdhet. Undertecknarna har avslöjat musikbranschen. 
Uppdelningen mellan hur kvinnor skapas som subjekt i #närmusiken-
tystnar innebär att den unga ”överlevaren” och den undertecknande 
”feministen” presenterar subjektskapet hos kvinnliga artister på två 
sätt. Det finns både ett sårbart kvinnligt offer att skydda och en stark 
kvinna som beskyddar henne. 

Musikbranschen, kontexten både överlevaren och undertecknaren 
verkar i, framställs som en osäker plats. Studion, scenen, hotellet och 
firmafesten är platser för sexuellt våld, och där finns det en manlig gemen-
skap med en sexistisk jargong. De krav uppropet ställer på  branschen 
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svarar inte på ett tydligt sätt mot hur överlevaren och branschen har 
framställts. Det finns ett retoriskt glapp mellan narrativen och åtgärderna 
som krävs.

Slutligen finns det en risk att berättelserna, som nämnts tidigare, 
konstruerar överlevare av sexuella trakasserier och sexuellt våld som en 
viss typ av kvinna – ung, vacker, vit och heterosexuell. Ändå är det en mer 
heterogen grupp som undertecknat uppropet, och de som undertecknat 
är kanske överlevare från berättelserna. Tack vare undertecknarnas 
namn och ansikten får flera sorters femininiteter rum i #metoo, vilket 
breddar och fördjupar uppropets genuspolitiska potential genom att låta 
kvinnor i musikbranschen vara unga, dumma, ledsna, arga, feministiska, 
starka och krävande på samma plats.

Noter
 1 I detta kapitel analyseras hur berättelser om genus formas i uppropet. ”Kvinna” betraktas 

med andra ord inte som en självklar kategori, given på förhand, utan som formad 
i uppropet, som i sin tur är en del av större materiella och diskursiva processer.

 2 Det här kapitlet är en omskriven och nedkortad version av ett kapitel i Feminism and 
gender politics in mediated popular music (Werner 2022). Förlaget har godkänt 
publiceringen på svenska.

 3 Berättelserna är hämtade från artikeln i DN och från Svenskt visarkiv, som arki-
verat upprop; i samverkan med #metoo-administratörer. Det är okänt hur många 
berättelser som fanns i den ursprungliga Facebookgruppen. I DN-artikeln står det 
”hundratals” men hur stor del av materialet de 64 berättelserna utgör vet jag inte. 

 4 I det här kapitlet saknas en heltäckande översikt över det växande forskningsfältet 
#metoo-forskning. Nyckelreferenser finns i inledningen och i analysen jämförs 
och diskuteras de med forskning som berör #metoo, sexuella trakasserier och 
musikbranschen. 

 5 Teoretiserad av forskare som Gloria Anzaldúa (1991), Teresa De Lauretis (1987) och 
Judith Butler (1990).

 6 https://musikverket.se/svensktvisarkiv/. Hämtad 2021-09-30
 7 Jag hade också genom arkivet tillgång till arkiverade berättelser från tre andra upprop 

#TystnadTagning (film och scenkonst), #SkrattetIHalsen (komiker) och #metoo-
Backstage (de som arbetar med film och scenkonst bakom scen och kamera). Dessa 
analyseras inte här.

 8 De arkiverade berättelserna är återgivna exakt som de ser ut och hela berättelsen finns 
med om inget annat anges. 

 9 Med några få undantag, som på föregående sida där berättaren är könsbestämd ”hon”. 
 10 Det kan (naturligtvis) också vara så att några överlevare i berättelserna inte är 

kvinnor. De kan vara män, transpersoner eller icke-binära. Men i så fall osynliggörs 
detta i berättelserna. 
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Kapitel 8

#deadline och sexuella 
trakasserier bland 

svenska journalister
Förklaringar, konsekvenser och strategier

Malin Sveningsson, Hillevi Ganetz & Karin Hansson

De upprop och vittnesmål som publicerades inom ramen för den svenska 
#metoo-rörelsen visade att sexuella trakasserier är en utbredd företeelse 
i alla samhällets delar. Något som också stod klart var att förutsättning-
arna skiljer sig avsevärt åt i olika branscher. För att förstå fenomenet 
sexuella trakasserier på arbetsplatsen måste man därför analysera de 
specifika branscherna separat och ta hänsyn till deras särskilda villkor. 
Det här kapitlet tar sin utgångspunkt i journalistikbranschen, som vi 
ser som särskilt intressant när det gäller frågan om sexism och sexuella 
trakasserier.

Journalistyrket kännetecknas av en stor andel frilansarbetare 
och osäkra anställningar, vilket är faktorer som ofta kan kopplas till 
förekomsten av sexuella trakasserier (Arbetsmiljöverket 2018). Det 
rör sig med andra ord om en utsatt och sårbar yrkesgrupp. En andra 
faktor som gör branschen intressant är journalistyrkets förändrade 
könsbalans, där yrket har gått från att ha varit mansdominerat till att 
omfatta ett ökande antal kvinnliga journalister (van Zoonen 1998). Den 
här typen av förändringar har ofta visat sig leda till spänningar och 
maktdemonstrationer från de som är rädda att förlora makt till den nya 
gruppen (Acker 1992; Gunnarsson m.fl. 2003). En tredje faktor som gör 
journalistbranschen speciell är journalisternas dubbla roll: journalister 
har till uppgift att rapportera om sexuella trakasserier och övergrepp 
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samtidigt som de själva kan bli utsatta för eller bevittna trakasserier 
på sina arbetsplatser.

Flera tidigare studier har gjorts om #metoo-rörelsen och journalistik. 
Dessa studier fokuserar dock mest på journalister i deras roll som 
nyhetsförmedlare. Ett relativt stort antal har rört mediebevakningen 
av #metoo. Vissa av dessa studier är mer övergripande och fokuserar 
på hur medierna gestaltade och förklarade rörelsen (Askanius och 
Hartley 2019) eller fördjupar sig i några av de mest uppmärksammade 
fallen som medierna rapporterade om (Pollack 2019). Andra studier 
undersöker specifika aspekter, som frågan om hur offer och förövare 
framställdes (Lindqvist och Ganetz 2020; Starkey, Koerber, Sternadori 
och Pitchford 2019), vems erfarenheter och perspektiv som speglades 
(De Benedictis m.fl. 2019) och i vilken utsträckning mediebevakningen 
stödde rörelsen (Askanius och Hartley 2019; De Benedictis m.fl. 2019). 
Vissa studier går bortom rörelsen och undersöker mediernas gestaltning 
av sexuella trakasserier: hur problemet definierades, vilka lösningar som 
föreslogs och vem som identifierades som ansvarig (Bloomfield 2019; 
De Benedictis m.fl. 2019; Hansson m.fl. 2020). Några studier jämför 
också mediebevakningen i olika länder (se t.ex. Starkey m.fl. 2019; 
Hasunuma och Shin 2019; Askanius och Hartley 2019). Vid sidan av 
innehållsanalyser av mediernas rapportering om #metoo har forskare, 
särskilt i de nordiska länderna, diskuterat medieetik i relation till de 
namnpubliceringar som gjordes av svenska medier i början av rörelsen 
(se t.ex. Allern och Pollack 2021; von Krogh m.fl. 2020).

Som framgår av diskussionen ovan har studier om #metoo och 
journalistik framför allt fokuserat på hur medierna rapporterade om 
rörelsen och om sexuella trakasserier. Journalisters eget deltagande i 
#metoo-rörelsen har dock inte uppmärksammats i samma utsträckning. 
Här bidrar detta kapitel genom att fokusera på den svenska journalist-
branschens #metoo-upprop #deadline.

När det gäller frågan om sexuella trakasserier på redaktioner har ett 
antal studier gjorts (se t.ex. Blumell och Mulupi 2021; Idås m.fl. 2020; 
North 2016). Dessa tidigare studier har dock företrädesvis handlat om 
att ge övergripande beskrivningar av problemet, och har ofta utförts 
med hjälp av kvantitativa undersökningar. I detta kapitel kommer 
vi, förutom att fylla en lucka i forskningen om #metoo och journa-
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listik, att gå ett steg längre och undersöka problemet ur ett aktivistiskt 
perspektiv.

Genom kvalitativa analyser av texter och intervjuer vill vi öka 
förståelsen för hur individer som var involverade i den svenska jour-
nalistbranschens #metoo-upprop – som organisatörer, deltagare eller 
i andra funktioner – reflekterar över och förstår sexuella trakasserier 
inom sin bransch, uppropets roll och det fortsatta arbetet mot sexuella 
trakasserier efter #metoo. Vi fokuserar särskilt på följande frågor: 

• Hur förklaras sexuella trakasserier i branschen? 
• Hur uppfattas #metoo ha påverkat jämställdhetsarbetet i branschen? 
• Vilka strategier ses som effektiva i det fortsatta arbetet mot sexuella 

trakasserier i branschen?

Journalistyrket och görandet av genus
Inom organisationsforskningen har man länge diskuterat hur organi-
sation och genus hänger ihop och påverkar varandra. Enligt organisa-
tionsforskaren Joan Acker (1992) är organisationer inte könsneutrala, 
utan sammanvävda med görandet av genus. Detta gäller även inom 
journalistiken. Enligt Acker är görandet av genus i organisationer 
en ständigt pågående process som kan delas in i fyra sammanflätade 
delprocesser, som relaterar till struktur, symbolskapande, interaktion 
och individers identitetsskapande.

Den första processen handlar om organisationers strukturer. Här 
uppmärksammar Acker hur organisationer ofta är könssegregerade med 
avseende på vilka positioner och beteenden som anses lämpliga för vem, 
och hur makthierarkier ser ut i organisationen. Dessa strukturer påverkas 
av synen på kön i det omgivande samhället. När det gäller journalistyrket 
har det historiskt sett dominerats av män (Djerf-Pierre 2007). Idag är 
yrket jämställt i Sverige, sett till hur många män respektive kvinnor 
som arbetar där, men representationen av kvinnor i toppositioner har 
inte ökat i samma utsträckning som antalet kvinnor i den journalistiska 
arbetsstyrkan totalt (Djerf-Pierre 2007).

Könssegregeringen inom journalistiken kan även observeras i de 
hierarkier som finns mellan olika journalistiska ämnen och genrer. 
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Traditionellt manliga ämnen, som politik, ekonomi, sport och kriminalitet, 
har länge haft högre status än så kallade kvinnliga ämnen som skola, 
omsorg, barn och relationer. Trots de senaste decenniernas trend mot 
en ny sorts journalistik, tabloidisering, som ibland har beskrivits som en 
”feminisering” av journalistiken (van Zoonen 1998), konstaterar Djerf-
Pierre (2007) att status, prestige och makt inom det journalistiska fältet 
fortfarande är kopplade till manliga ämnen och maskulina professionsideal. 

Ackers andra process fokuserar på symboler och bilder (i vid mening) 
av genus. Det handlar om symboler som förklarar och rättfärdigar 
systemet, och som uttrycker, förstärker och ibland utmanar uppdel-
ningen i manligt och kvinnligt på olika platser. I många yrken och 
branscher råder maskulina ideal. I skogs- och byggnadsindustrin finns 
exempelvis ett ideal om den fysiskt starke och händige mannen (Ganetz 
m.fl. 2020). Även inom journalistiken har professionskulturen länge 
präglats av ett maskulint ideal. Här är det dock inte kopplat till fysisk 
styrka, utan snarare till idén om den konsekvensneutrala, smarta och 
tuffa murveln som granskar makthavare, där fokus ligger på konflikt, 
faktarapportering, objektivitet, och neutralitet (Djerf-Pierre 2003). Denna 
bild av den ”riktiga” journalisten har visserligen försvagats under årens 
lopp, men dröjer sig fortfarande kvar i journalisters föreställningar och 
förebilder (Djerf-Pierre 2003.). Det är därför ingen överraskning att den 
uttrycks redan i inledningen till uppropet #deadline:

Vi är journalister. I vårt uppdrag ingår att granska makten. Vi ger röst 
åt dem som inte har en egen. Vi berättar andras historier. Vi ställer 
makthavare mot väggen. 

Beskrivningen ovan är i sig själv en illustration av hur den journalistiska 
yrkesrollen blir ett problem i relation till #metoo. Journalister berättar 
andra människors historier – inte sina egna. Vid sidan av detta gör 
professionsideal och föreställningar knutna till ”den tuffa journalisten” 
att det blir svårt att beskriva journalister som offer för sexism och 
sexuella trakasserier. Men, som vi diskuterar närmare i nästa avsnitt, 
är detta ett utbrett problem i branschen.

Den tredje processen handlar om interaktioner och nätverk inom 
organisationen, exempelvis vem som pratar med vem och vem som blir 
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lyssnad på. Denna process inkluderar mönster av dominans och under-
kastelse som finns på de flesta arbetsplatser. När kvinnor får tillträde 
till ett yrke och tar över traditionellt ”manliga” arbetsroller utmanar 
de den traditionella maskuliniteten och dikotomin manligt–kvinnligt. 
Ett sätt för männen att återställa hierarkierna och den symboliska 
könsordningen är då att konsolidera en homosocial sfär som utesluter 
kvinnor (Acker 1992; Gunnarsson m.fl. 2003). I dessa maktförhandlingar 
används ofta sexualitet och sexism som verktyg. Misogyna skämt, 
könsrelaterade kraftuttryck eller ovälkomna händer på kroppsdelar kan 
här ses som en del av en process där heterosexuell manlig dominans 
bevakas i förhållande till inkräktare. Ett fenomen som är värt att nämna 
i relation till denna problematik är förekomsten av ”tystnadskulturer”. 
Tystnadskultur kan enligt Acker förstås som en typ av gruppbeteende, 
där normer, övertygelser, vanor och antaganden får gruppmedlemmarna 
att avstå från att tala om vissa ämnen. Detta resulterar i slutänden i ett 
bevarande av hierarkier.

Den fjärde processen handlar om identitetsskapande, där individer 
lärs att producera och framföra det som inom organisationen anses 
vara ett lämpligt beteende för respektive kön. Denna process inkluderar 
alla de saker som individer gör för att leva upp till vad som förväntas 
av män och kvinnor i den specifika miljön. I mediebranschen lär sig 
män att maskulinitet är förknippad med status, prestige och makt 
och det journalistiska uppdraget att granska makten (Djerf-Pierre 
2007). Som Melin (2008) visar kan även kvinnor få tillgång till denna 
maskulinitet genom att bli ”en av pojkarna” och tävla om en plats bland 
männen. Denna strategi har dock ett pris, eftersom de för att bli sedda 
och erkända som kvinnor samtidigt måste förhålla sig till traditionella 
föreställningar om kvinnlighet, baserade på ett vackert utseende och 
sexuell attraktivitet.

Sexism och sexuella trakasserier 
i journalistbranschen 

Sexuella trakasserier är ett stort problem i journalistbranschen världen 
över. Hälften av alla kvinnliga journalister i Australien har upplevt 
sexuella trakasserier (North 2016). I en undersökning riktad till kvinnliga 
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journalister i Sydafrika, Nigeria och Kenya svarade så mycket som 57,5 
procent 38,1 procent och 77,5 procent av respondenterna att de hade 
upplevt sexuella trakasserier på arbetsplatsen (Blumell och Mulupi 2021). 
För kvinnliga journalister i Pakistan är sexuella trakasserier, diskrimi-
nering och hot en del av vardagen (Jamil 2020). I Norge utsätts kvinnliga 
journalister för sexuella trakasserier fem gånger så ofta som kvinnor i 
norskt arbetsliv generellt (Idås m.fl. 2020). Även i den svenska medie-
branschen har sexism uppmärksammats, exempelvis i den 275-sidiga 
rapport som kvinnliga journalister på Aftonbladet sammanställde 1978 
och som speglar kvinnliga journalisters erfarenheter (Dokumentet 1978).

Förutom sexuella trakasserier från kollegor och chefer utsätts 
kvinnliga journalister ibland också för hot och trakasserier utanför 
organisationen till följd av sin rapportering. Trakasserier av journalister 
är ett utbrett fenomen (Löfgren Nilsson och Örnebring 2016). Här är 
digitaliseringen en bidragande faktor, eftersom onlinemiljöer – särskilt 
sociala medier och e-post – är sammanhang där kvinnliga journalister 
runt om i världen är särskilt utsatta för sexuella trakasserier (Reporters 
without Borders 2021).

Även om Ackers (2012) teori fokuserar på kön, bör det betonas att kön 
interagerar med andra identitetsmarkörer, som klass, sexualitet, ”ras”, 
etnicitet och ålder. Bland svenska kvinnor som uppger att de utsatts 
för sexualbrott är unga kvinnor överrepresenterade. När det gäller 
sexuella trakasserier på arbetsplatsen uppger 3 av 10 svenska kvinnor i 
åldern 16–29 år att de har upplevt det, jämfört med 1 av 10 av samtliga 
svenska arbetande kvinnor (Arbetsmiljöverket 2018). En studie av norska 
nyhetsredaktioner visar hur det mönster som beskrivs i den samlade 
statistiken även gäller mediebranschen (Idås m.fl. 2020).

Som diskussionen ovan visar har tidigare studier av mediebranschen 
uppmärksammat de flesta av de processer som Acker pekar ut som viktiga 
för organisationers görande av genus. Processerna har dock vanligtvis 
behandlats separat. I detta kapitel kommer Ackers teori att användas för 
att ge en mer omfattande och flerdimensionell bild av situationen, för 
att förstå hur individer som deltagit i #deadline förklarar förekomsten 
av sexuella trakasserier i branschen, hur de uppfattar #metoos bidrag 
till arbetet mot sexuella trakasserier och hur detta arbete kan fortsätta, 
efter #metoo.
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Ett upprop och nio intervjuer
Det övergripande syftet med denna studie är att öka kunskapen om 
sexuella trakasserier, och arbetet mot dem, inom journalistikbranschen. 
Mer specifikt vill vi undersöka hur personer som var involverade i 
uppropet #deadline reflekterar över och förstår sexuella trakasserier i 
sin sektor, #metoo-uppropets roll och det fortsatta arbetet mot sexuella 
trakasserier, efter #metoo. Med andra ord var vi särskilt intresserade av 
tre nyckelområden: förklaringar, upplevda konsekvenser och strategier.

Analysen bygger på semistrukturerade intervjuer med deltagare 
och nyckelpersoner i #deadline samt den uppropstext som publicerades 
som debattartikel i flera stora svenska tidningar den 21 november 2017. 
Artikeln i sig innehöll 550 ord och åtföljdes av ett urval av vittnesmål 
samt underskrifterna från 4 210 kvinnor och icke-binära inom branschen.

Som en förberedelse inför intervjuerna läste vi artiklar om uppropet 
som publicerats under 2017 och 2018 i svenska tidningar och bransch-
tidningar. En sökning via mediearkivet Retriever med nyckelorden 
metoo + upprop + #deadline resulterade i 1 033 sökträffar. Texter som 
inte primärt handlade om det specifika uppropet sorterades bort, liksom 
artiklar med mindre än 100 ord. Detta resulterade i en korpus på 52 
artiklar, varav de flesta (47 artiklar) hade publicerats i november och 
december 2017. Dessa artiklar analyserades inte i traditionell mening, 
utan tjänade främst till att ge inspiration till intervjufrågor och en 
djupare förståelse för uppropet och branschen.

Nio personer som på olika sätt var involverade i uppropet valdes ut 
genom ett snöbollsurval: de första informanterna identifierades via de 
publicerade artiklarna om uppropet och de kunde i sin tur hänvisa oss 
till andra personer som varit centrala för uppropet. Sex av informanterna 
är vad vi kallar nyckelpersoner, det vill säga personer som var aktiva i 
att organisera uppropet eller som på annat sätt spelade en central roll 
för det, som fackliga företrädare, redaktörer eller opinionsbildare. De 
återstående tre informanterna var journalister som deltog i uppropet 
utan att vara involverade i dess organisering. Alla informanterna var vita 
och identifierade sig som kvinnor, och de var mellan 30 och 66 år gamla.

Intervjuerna bestod av tio grundläggande frågor som kan beskrivas 
som ingångar till olika områden, där informanterna berättade mer fritt 
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om sina erfarenheter. Detta ledde vanligtvis till följdfrågor, som varierade 
beroende på vad informanterna berättade. Frågorna varierade också 
beroende på i vilken utsträckning och på vilka sätt de intervjuade hade 
engagerat sig i aktivismen och den offentliga debatten kring #metoo, 
och om de hade rapporterat om det.

Intervjuerna varade mellan 45 och 100 minuter. Alla intervjuer 
spelades in, transkriberades och utsattes, tillsammans med upprops-
texten, för en tematisk analys (Braun och Clarke 2008). Syftet med en 
tematisk analys är att identifiera återkommande mönster i materialet. 
En tematisk analys kan vara induktiv och låta empirin ge upphov till 
teman, men den kan även utgå från teman inspirerade av teori och tidigare 
forskning. I vår studie användes en kombination. De ovan nämnda 
nyckelområdena – förklaringar, konsekvenser och strategier – valdes 
som utgångspunkter som avgränsade analysen till vissa ämnesområden. 
Inom dessa ramar gjordes en öppen kodning, där teman identifierades 
som svar på forskningsfrågorna. De citat som förekommer i artikeln är 
noggrant utvalda som särskilt illustrativa för de teman vi identifierade 
under analysens gång.

Namnen på informanterna och annan information som skulle kunna 
identifiera dem har utelämnats av sekretesskäl.

I nästa avsnitt presenterar vi resultaten utifrån de tre nyckelområdena: 
förklaringar till sexuella trakasserier, upplevda konsekvenser av #metoo 
och strategier för det fortsatta arbetet mot sexuella trakasserier.

Förklaringar
Vår första fråga handlade om hur informanterna förklarar förekomsten 
av sexuella trakasserier i journalistbranschen. I vår analys kunde vi 
identifiera tre teman, som är kopplade till olika aktörer och deras arbets-
villkor: den underordnade journalisten, chefen och stjärnjournalisten.

Den underordnade journalisten 
Något som #metoo-kampanjen har visat är att sexuella trakasserier 
framför allt förekommer på arbetsplatser som kännetecknas av asyn-
krona maktrelationer, en observation som också har gjorts i tidigare 
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forskning (se t.ex. Wahl m.fl. 2018). En typ av hierarkisk makt som 
finns i mediebranschen är den mellan högre chefer och vanliga jour-
nalister, särskilt om dessa är tillfälligt anställda. Under de senaste åren 
har många medieorganisationer genomgått omorganisationer och 
personalnedskärningar, vilket har ökat andelen vikarier och frilans-
arbetare (Grimsmo och Heen 2013). Detta förhållande påpekas också 
i uppropstexten:

Många journalister har otrygga anställningar. Åtskilliga redaktioner har 
satt i system att lasa ut vikarier och inrätta tillfälliga projektanställningar. 
Många av oss är frilansare utan någon anställningstrygghet alls. Det gör 
att den som säger ifrån riskerar att straffas genom att förlora uppdrag 
eller inte få förlängt vikariat. Det räcker att man ser det hända en enda 
gång för att inse att det är bättre att hålla tyst. (Uppropstext #deadline)

Tidsbegränsade anställningar är numera en mycket vanlig anställ-
ningsform inom journalistkåren liksom i andra branscher. En studie 
om arbetsmiljö utförd av Arbetsmiljöverket (2018) visar att det finns 
ett tydligt samband mellan tidsbegränsade anställningar och sexuella 
trakasserier. Bland svenska kvinnor med tidsbegränsade anställningar 
hade 20 procent utsatts för sexuella trakasserier på arbetet de senaste 
tolv månaderna, jämfört med 13 procent av de fast anställda kvinnorna.

En annan typ av hierarki på arbetsplatsen är knuten till ålder. Om man 
ser till vem som blir utsatt för sexualbrott så är kvinnor i övre tonåren 
och strax däröver överrepresenterade. Frågan om ålder som relaterad till 
utsatthet beskrivs i tidigare forskning om kvinnors arbetsvillkor (se till 
exempel Arbetsmiljöverket 2018, Idås m.fl. 2020), och flera vittnesmål i 
uppropet speglar också unga kvinnors utsatthet:

När jag var 23 och pluggade till journalist fick jag praktik på ett stort 
medieföretag. Första veckan sa en av de stora nationella profilerna till 
mig i ett öppet kontorslandskap ”Gillar du att suga kuk eller?” på ett 
ganska gå-påigt sätt. Jag blev helt ställd och stammade fram något ”hehe, 
va?” Några veckor senare sa han ”Gillar du att knulla eller?” En annan 
gång drog han ner mig i sitt knä. Han pratade också sexualiserande 
om sin dåvarande fru. (Vittnesmål, #deadline)
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Jag blev drogad och våldtagen av två etablerade manliga journalister när 
jag för tio år sedan var ung frilansande journalist som försökte ta mig 
in i branschen. Vågade tyvärr inte anmäla. Skammen var större än vad 
jag upplevde att mitt inflytande var, där och då. (Vittnesmål, #deadline)

Båda de faktorer som beskrivs ovan, anställningsform och ålder, före-
kommer ofta i uppropets vittnesmål, liksom i intervjuerna. De två 
faktorerna hänger ihop, men eftersom visstidsanställda ofta både är 
unga och i början av sin karriär är det svårt att säga vilken faktor som 
innebär störst risk. Det är dock troligt att faktorerna är additiva, så 
att ju fler underordnade grupper man tillhör, desto högre är risken att 
bli utsatt, och desto svårare är det att säga ifrån och protestera mot 
missförhållanden. Som informanten nedan reflekterar över verkar 
anställningsform i kombination med identitetsmarkörer som ålder och 
kön samverka i att bilda en maktordning.

Inom olika yrkesbranscher så blir det olika synligt, på grund av hur 
anställningsvillkor och så vidare ser ut, därför att det är alltid en […] 
Det är en hierarki från början och finns det en ännu tydligare hierarki, 
det vill säga har man otrygga anställningar, är man ung och så vidare, 
så blir den här hierarkin och maktordningen tydligare. (Organisatör, 
#deadline)

Chefen 
Bland uppropets vittnesmål återfinns många berättelser om chefer som 
misslyckas med att ta itu med sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Ett 
vittnesmål berättar om en kvinnlig journalist som under en vecka utsattes 
för sexuella trakasserier av en fotograf i samband med ett utlandsjobb. 
När hon väl kom hem berättade hon vad som hänt för sin chef, som 
viftade bort det hela. Vittnesmålen i #deadline-uppropet visar även på 
förekomsten av chefer som själva begår övergrepp:

En av mina tidigare chefer har en erkänt dålig kvinnosyn. För ett par 
år sedan blev han polisanmäld för våldtäkt och olaga frihetsberövande. 
Förundersökningen lades ner. Kort efter det fick han ett toppjobb på 
ett stort magasin. Idag är han chefredaktör för en av Sveriges största 
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tidningar. Jag undrar vad som hade hänt om en kvinna blivit anmäld 
för ett brott med straffvärde. (Vittnesmål, #deadline)

En av cheferna, en man i dryga 60-årsåldern, viskade i örat och frågade 
om jag vill följa med honom hem. Jag blev chockad, stirrade och tänkte: 
han är över 60 år och jag är 25. Då fortsatte han: ”Du kan få två tusen 
kronor.” Jag minns att jag blev illamående och bara gick därifrån. 
(Vittnesmål, #deadline)

Tidigare studier har visat att om chefer aktivt fördömer sexuella trakasserier 
och oönskade beteenden minskar problemens utbredning (Poulston 
2008), medan passiva ledarskap bidrar till större förekomst av sexuella 
trakasserier (Lee 2018). Om man utgår från vad som berättas i uppropet 
#deadline verkar den passiva ledarstrategin vara vanlig på de arbetsplatser 
där trakasserier förekommer. Det finns såklart också gott om exempel på 
positiva ledarstrategier i journalistbranschen. Det stora antalet vittnesmål 
som nämner chefer pekar dock på att de är en viktig del av problemet – 
antingen som förövare eller som möjliggörare och beskyddare av förövare. 
Här verkar det inte spela någon roll om chefen är en kvinna:

Den tystnadskultur som våra medsyskon i andra branscher vittnat om 
råder också hos oss. När vi ändå har sagt ifrån har även kvinnliga chefer 
ofta ignorerat våra rop på hjälp. (Uppropstext #deadline)

Frågan om chefer som tar parti för förövare kan kopplas till Ackers 
tredje process, som handlar om de interaktioner, relationer och nätverk 
som finns i organisationen, där maktstrukturer spelar roll för vem som 
blir lyssnad på:

Det handlar ändå om så här, ja, vilken […] hur är samspelet mellan 
människor? Hur beter sig män mot kvinnor, och tvärtom? Alltså, vilka 
roller har vi, vilka maktstrukturer finns det, vilka litar man mest på 
när ord står mot ord? (Fackligt förtroendevald, #deadline)

En annan förklaring, som vi kommer att diskutera närmare nedan, är 
relaterad till industrin i sig, särskilt till dess ekonomiska förhållanden.
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Stjärnjournalisten 
I föregående avsnitt beskrevs hur chefer ibland skyddar förövare. Infor-
manterna förklarar fenomenet genom att hänvisa till vissa journalisters 
värde för organisationen och säger att det finns mycket som hindrar 
cheferna från att straffa sina stjärnjournalister, även när dessa gör felsteg:

De har ett värde både i status, i pengar, i framgång, i stjärnglans. Och 
då är du beredd att göra ganska mycket för att den här personen ska 
trivas. Då säger du inte ifrån, för du vill inte ifrågasätta den här personen 
som har mycket vidare ramar än andra. Det är den som sätter nivån 
för hur man kan skämta, och hur man är mot varandra. (Fackligt 
förtroendevald, #deadline)

Vi lever idag i en kändiskultur, som är en produkt av kulturella såväl 
som ekonomiska processer. Journalister deltar på olika sätt i dess repro-
duktion: de hjälper till att skapa kändisar genom att skriva om dem, och 
vissa journalister blir själva kändisar genom sin synlighet i medierna. 
Under andra hälften av 1900-talet ökade tidningarnas användning av 
bylines (Marshall 2005), och även tv-mediet har bidragit till att göra 
journalister igenkända. Medieföretag gynnas av att ha kända journalister 
bland sin personal; kända namn säljer bättre, de drar fler läsare, lyssnare 
eller tittare och ökar lösnummerförsäljning och tittarsiffror. Detta gör 
”kändisjournalisterna” mer värdefulla än andra anställda och därför 
skyddas de. Denna situation pekas särskilt ut i uppropstexten:

Inte sällan har förövaren varit en uppburen, hyllad och profilerad man, 
många år äldre och mer erfaren än de vikarier och nyanställda han så 
obekymrat trakasserat. Just därför har han också varit viktigare för 
cheferna, som valt att vifta undan och se åt andra hållet. (Uppropstext 
#deadline)

Enligt Rojek (2001, s. 17) existerar kändisskap i tre former: ascribed, 
achieved och attributed. Stjärnjournalister har ofta den förtjänade 
(achieved) kändisstatusen, där individen har arbetar sig upp till sin status 
med hjälp av sin begåvning. En aspekt som kan vara värd att nämna här 
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är dock att begåvning historiskt har knutits mer till män än till kvinnor. 
Kopplingen mellan föreställningar om genialitet och kön diskuteras av 
filosofen Christine Battersby (1989), som drar slutsatsen att en briljant 
kvinna är en anomali, till den grad att hon inte ens ses som en ”riktig” 
kvinna. En parallell finns i van Zoonens diskussion om den kvinnliga 
journalistens ambivalenta ställning, där hon måste välja mellan att ses 
antingen som kvinna (vilket innebär att bli utsatt för och acceptera 
inviter och kommentarer om sitt utseende från manliga kollegor) eller 
som professionell (van Zoonen 1994, s. 54). Detta dilemma togs också 
upp av informanterna:

Jag kan säga att när jag blev chefredaktör för X-tidskriften, då fick jag 
välja att vara kvinna eller chef. Man får inte vara både och. Det får män. 
De vinner prestige och de föder på den här uppmärksamheten och egona 
växer. Och ju större ego, desto mer populär, konstigt nog, om du är man. 
Men så är det verkligen inte, om du är kvinna. (Redaktör, #deadline)

I det här avsnittet har vi sett hur förklaringen till sexuella trakasserier 
inom journalistbranschen kan knytas till individers olika positioner 
i organisationen. Här är Ackers teori, särskilt den tredje processen, 
användbar för att belysa de interaktioner som äger rum mellan individer 
i organisationen och som bidrar till att upprätthålla mönster av makt, 
dominans och underkastelse. Men som diskussionen har visat är denna 
interaktion och individernas roller i organisationen också kopplade till 
mer övergripande strukturella och kulturella mönster.

Konsekvenser
Vår andra fråga gällde vad #metoo upplevdes ha haft för konsekvenser 
för arbetet mot sexuella trakasserier i branschen. Sammantaget uttryckte 
informanterna besvikelse över att ”det inte hänt så mycket” efter att 
uppropet publicerades. Detta bekräftas av andra studier: i en enkät-
undersökning utförd av den svenska branschtidningen Journalisten 
uppgav hela 72 procent av de 2 886 respondenterna att de inte hade märkt 
någon skillnad på arbetet mot sexuella trakasserier före och efter #metoo 
(Lundquist 2021). Intervjuerna i vår undersökning vittnar dock om ett 
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antal punkter där informanterna ansåg att #metoo lett till förändringar 
med betydelse för arbetet mot sexuella trakasserier i branschen.

För det första diskuterar informanterna hur #metoo-rörelsen synlig-
gjorde omfattningen av sexuella trakasserier. Annorlunda uttryck kan 
man säga att man fått till stånd ett erkännande av förekomsten och 
omfattningen av ett problem som funnits länge, men som tidigare ofta 
nonchalerats.

Men också gemene man, som sa då i och med #metoo att ”Nej, men det 
här […] Jag hade ingen aning om att det var så här”, att få upp ögonen 
för hur en kvinnas liv ser ut. Även fast de flesta män lever med en kvinna 
och de flesta män har någon typ av relation med någon kvinna, de har en 
mamma eller en syster eller en dotter […] Men ändå inte har reflekterat 
över att det här är ett utbrett problem. (Organisatör, #deadline)

Detta erkännande har också lett till att talutrymmet ökat. Informanterna 
upplevde att det går att tala om sexuella trakasserier mer öppet än 
tidigare, i mediebranschen såväl som inom andra branscher (jfr Ganetz 
m.fl. 2020). En av informanterna reflekterar i samband med detta över 
#deadline-uppropets positiva mottagande: ”Jag upplevde att det var 
väldigt efterlängtat, och att det är många som kände att ’äntligen kan 
vi prata om det här’.” 

I takt med att man börjat tala mer om sexuella trakasserier upplevde 
informanterna att kunskapen ökat. Liksom många andra (se till exempel 
Butler 2018) såg informanterna detta som #metoo-rörelsens viktigaste 
resultat: att en bredare allmänhet nu erkände förekomsten av systematiskt 
och genomgripande sexuellt våld mot kvinnor och hade mer kunskap 
om de uttryck det kan ta sig. Framför allt öppnade rörelsen för en 
diskussion om hur man definierar sexuella trakasserier, vad som ska 
ingå i begreppet, och man började även diskutera så kallade gråzoner:

En så himla fin sak som hände, det var att manliga kollegor kom fram 
och frågade så här, ”Har jag gjort något? Har jag gjort något som jag 
[…]” Uppenbarligen har män och kvinnor olika syn på vad som är 
en sexuell trakasseri. ”Har jag gjort något som jag inte uppfattar som 
stötande men som du har uppfattat som stötande?” Och det hade han 
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inte, så att det var ingen fara så. Men jag blev så himla glad att han ställde 
frågan, för det hade han aldrig gjort utan metoo. (Journalist, #deadline) 

En av informanterna beskrev också hur den ökade medvetenheten och 
kunskapen har gjort det lättare att markera mot överträdelser utan att 
behöva prata om det explicit (vilket kan ses som paradoxalt med tanke 
på det ökade talutrymmet). 

Jag tycker jag märker någon slags attityd, att det räcker typ med en 
blick för alla bara ”Ja, just det. Det är inte okej”, typ. Ja, men du vet, så 
här, det behövs inte mobiliseras en massa kraft för att säga ”Nu är det 
här inte okej.” (Organisatör, #deadline)

Men trots att #metoo upplevdes ha brutit tystnaden och gjort det möjligt 
att prata om sexuella trakasserier verkade det finnas gränser för detta 
ökade talutrymme. Informanterna lyfte framför allt hur de upplevde att 
nyhetsmediernas rapportering om sexuella trakasserier förändrades i takt 
med #metoos utveckling. I inledningsskedet lade svenska medier stort 
fokus på rapportering om enskilda fall av sexuella trakasserier, där det 
ibland förekom namnpublicering och/eller identifierande information 
om påstådda förövare (se även kapitel 1 i denna bok). Enligt von Krogh 
(2020) förekom 38 fall av överklaganden relaterade till rapporteringen om 
#metoo, där 24 ledde till allvarlig kritik från PON (Pressens opinions-
nämnd). Efter fällningarna upplevde informanterna att medierna verkade 
bli mer motvilliga att rapportera om trakasserier, och diskussionen om 
#metoo kom i stället att till stor del fokusera på pressetik (Allern och 
Pollack 2021). Även detta nämndes i branschtidningen Journalistens 
undersökning, där respondenterna ansåg att medieorganisationer hade 
blivit mer ovilliga att rapportera om trakasserier och att redaktörer var 
rädda och behövde koppla in ansvariga utgivare innan de publicerade 
sådana berättelser (Lundquist 2021). Detta diskuterades också av våra 
informanter, som ansåg att mediernas namnpubliceringar stal uppmärk-
samheten från rörelsen och dess kärnfråga.

Det jag tycker är väldigt problematiskt är att debatten ganska snabbt 
svängde. Det bara pratas om hur alla medier löpte amok och nu är det 
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mer synd om de stackars förtalade männen, än om de här tusentals 
kvinnorna. […] Så det är väl det jag skulle lyfta fram som den största 
förändringen och de viktigaste konsekvenserna. Och det är ju inte 
några bra grejer. (Opinionsbildare, #deadline)

Informanterna talar också om hur diskussionerna om namnpublice-
ringar smittade av sig på det interna förändringsarbetet inom medie-
branschen, där man upplevde att fällningarna lade sig som ”en våt 
filt” över branschen och gjorde det svårare att arbeta mot sexuella 
trakasserier.

Svenska medier präglas generellt av feghet och ängslighet, skulle jag 
säga. Vi var i London vid samma tid, och där fick #metoo en helt annan 
[…] Vi träffade kvinnliga journalister i England, men också från hela 
världen, i London, på hösten, för #metoo. Och där tog #metoo en helt 
annan vändning. BBC tillsatte en stor board, för att komma till rätta med 
både sexuella trakasserier, men också sexistisk journalistik. Och man 
bytte ut programledare, och man satte dit nya ämnen i tablån, och så 
där. Men i Sverige kom allt att handla om patriarkatets återupprättande. 
(Redaktör, #deadline)

Citatet ovan visar tydligt att även om den svenska #metoo-rörelsen har 
beskrivits som ovanligt stark, så verkar detta också gälla den backlash 
som följde.

Strategier
Vår tredje och sista fråga gällde hur informanterna föreställer sig det 
fortsatta arbetet mot sexuella trakasserier och vilka strategier de ser som 
fruktbara. På frågan om hur man ska gå vidare efter #metoo uttryckte 
några informanter osäkerhet, som till exempel organisatören nedan:

När man har varit med om en sån här sak, att starta ett sånt här upprop 
[…] Det gör man kanske en gång i livet, om man ens gör det. Och då 
efter det så kände jag ”Men hur [… ] vad ska jag göra nu? Jag kan ju inte 
starta en revolution varje vecka.” (Organisatör, #deadline)



#deadline och sexuella trakasserier bland svenska journalister

243

När vi analyserade intervjuerna kunde vi ändå identifiera tre olika 
områden som framhålls som viktiga i det fortsatta arbetet: utbildning, 
kultur och kontinuitet.

Utbildning
En strategi som informanterna såg som viktig för det fortsatta arbetet 
mot sexuella trakasserier var utbildning, där man betonade behovet av 
att börja tidigt, redan i grundskolan:

Det är jättejätteviktigt med utbildningsväsendet, skolan till exempel, 
inte minst. Alltså, att det här blir någonting som man pratar om med 
unga också, hela vägen genom utbildningsväsendet, för där når man 
så ofantligt många. Alltså att den inte försvinner utan att den faktiskt 
är en del av diskussionen. Det tror jag har hänt, och det hoppas jag kan 
vidmakthållas. (Chef, journalistutbildning)

Utbildning pekas ut som viktigt även för branschen, där arbetsgivare, 
chefer, anställda och studenter utgör centrala målgrupper. Ansvaret för 
utbildningen ligger främst på arbetsplatserna, men enligt våra fackligt 
aktiva informanter har detta ansvar ofta inte förvaltats. De menar att 
facket ofta har tagit på sig arbetet med utbildning i form av information 
om vart man ska vända sig för att få stöd om man blivit utsatt, och 
de har ordnat regelbundna kurser om problemet, då ”underskottet på 
kunskap har varit jättestort”.

Tidigare studier om sexuella trakasserier inom journalistikbranschen 
visar att även journalistutbildningen är utsatt (Steiner 2019). En infor-
mant som arbetade som chef för en av landets journalistutbildningar 
berättade att när #deadline publicerades var man vid lärosätet snabb 
med att bjuda in personal och studenter till möten och föreläsningar 
om jämställdhet och sexuella trakasserier, och några av dessa insatser 
har blivit en permanent del av kursplanen. Om man ser till branschen 
utanför journalistskolorna talar dock informanter om att de upplever det 
som svårt att göra tillfälliga utbildningsinsatser till ett återkommande 
inslag. Det verkar också finnas motstånd mot detta arbete, eftersom 
många ser #metoo som överspelat och ”avklarat”:
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Jag har liksom också fått många personliga berättelser till mig om hur 
man bemöts på arbetsplatser, där det inte tas på allvar. Att ”nej, men 
det här ska vi väl inte behöva jobba med längre, vi har ju gjort den där 
policyn, så nu är det väl klart?” (Fackligt förtroendevald #deadline)

Kultur
Sexuella trakasserier kan inte bekämpas enbart genom att utbilda 
människor och öka deras kunskap om problemet. Något som våra 
informanter betonar är även att ”vi måste förändra kulturen för att 
komma vidare”. När våra informanter talar om ”kultur” gör de det i 
två avseenden: dels använder de begreppet i en snäv bemärkelse, som 
professions- och organisationskultur, och dels i en bredare bemärkelse, 
som den meningsproduktion som pågår kring genus, på redaktionerna 
såväl som i samhället i stort. 

Något som informanterna särskilt betonar är behovet av att göra upp 
med maskulinitetskulturen. I kapitlets inledande del beskrev vi hur 
maskulinitetskulturen befäster en homosocial sfär som utesluter kvinnor 
och som fungerar som en återställare av den symboliska könsordningen 
(Acker 1992; Gunnarsson m.fl. 2003). I denna process, där en viss typ av 
heterosexuell manlig dominans bevakas mot inkräktare (kvinnor och 
övriga ”andra” som har fått tillträde till yrket), används ofta sexualitet 
och sexuella trakasserier som ett verktyg. Nyckeln till att bekämpa 
detta problem, menar informanterna, är att göra det synligt: att tala 
ut och motsätta sig sexistiska beteenden. Här har ett hinder ofta legat 
i de ”tystnadskulturer” där grupper förvärvar normer, övertygelser, 
vanor och antaganden som får medlemmarna att dra sig för att påtala 
missförhållanden. Här upplevde informanterna att #metoo gjort en 
enorm skillnad:

Det viktigaste som har kommit hittills av det, det är att tystnadskulturen 
har hävts på sätt och vis. Ingen man eller kvinna kan längre säga att 
de inte visste att det här var ett problem, för nu vet alla att det är ett 
problem. (Organisatör, #deadline)
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Men om den rådande maskulinitetskulturen ska förändras krävs föränd-
ringar i hur identitet skapas i organisationen. Detta ansluter till Ackers 
(1992) fjärde process, som beskriver hur organisationer ”lär” individer att 
producera könsanpassade identiteter. Som diskuterats ovan är maskulinitet 
i mediebranschen förknippad med status, prestige och det journalistiska 
uppdraget att granska makten (Djerf-Pierre 2007). Som Melin (2008) har 
visat kan kvinnor också bli del av denna maskulinitet: genom att bli ”en 
av pojkarna” kan de tillskrivas kompetens och briljans (jfr diskussionen 
ovan om genialitet och kön). För att ses som kvinnor måste de dock 
samtidigt förhålla sig till föreställningar om kvinnlighet, som baseras 
på ett vackert utseende och sexuell dragningskraft. En anledning till 
att sexuella trakasserier har bortförklarats så länge av både kvinnor och 
män är att uppmärksamhet och ”komplimanger” kan i den kulturella 
förståelsen ses som något positivt. Det som här beskrivs som komplimanger 
eller trakasserier är ofta kopplat till en eftertraktad heterosexualitet, som 
används för att visa att man är en ”riktig” man eller kvinna. På detta sätt 
utesluts även icke-heteronormativa identitetspositioner (se även Acker 1992).

Utöver den professionella och organisatoriska kulturen talar infor-
manterna också om kultur i bredare bemärkelse, som meningsskapande 
i samhället generellt (Williams 1981). Detta meningsskapande ansluter 
till Ackers andra process och sker genom olika typer av symboler eller 
olika ”språk” som används för att kommunicera. Litteratur, musik, 
mode, teater, tv-serier, heminredning, samtal i personalrummet och 
så vidare förhandlar mening: om vad som är viktigt och oviktigt, sant 
och falskt, kvinnligt och manligt. När informanterna talar om kultur 
i detta avseende är det i betydelsen av ett samhälle genomsyrat av 
meningsskapande kring kön, där vissa sätt att tala, skriva, skildra eller 
göra musik förekommer oftare än andra. De menar att också denna 
kultur behöver förändras, inte bara i Sverige utan globalt:

Det finns så klart olika, vad ska jag säga, kulturer eller jargonger på 
olika arbetsplatser och så. Men i längden så måste kulturen förändras, 
hela den svenska, även hela världens kultur, kring hur man tänker runt 
manligt och kvinnligt. Det handlar om att vi lever i ett patriarkat och en 
könsmaktsordning som vi ska förhålla oss till. (Organisatör, #deadline)
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Kontinuitet
En sak som alla informanter var överens om var betydelsen av kontinuitet: 
att arbetet mot trakasserier måste fortsätta, även efter att #metoovågen 
lagt sig. Som en informant uttryckte det är det ett ”jättesegt och långsamt 
arbete. Men det måste pågå hela tiden, det finns inget annat sätt”.

När informanterna talade om kontinuitet betonade de mediernas 
roll i att uppmärksamma problemet, så att det inte glöms bort. Frågan 
om sexuella trakasserier riskerar dock att överskuggas av andra stora 
nyheter så att det småningom hamnar ur fokus. Här uttryckte infor-
manterna en oro för att medierna skulle sluta bevaka frågan till följd av 
diskussionerna om namnpublicering, som diskuterats ovan. I samband 
med detta kritiserade de även mediernas tendens till personifiering, 
och menade att det måste gå att prata om sexuella trakasserier utan att 
behöva hänga upp storyn på kändisnamn:

För vissa medier är processer och sånt som man inte kan förankra i 
enskilda intressanta människor, de syns inte. De blir osynliggjorda, 
i synnerhet sånt som är långsamt verkande frågor. Så är det på alla 
områden. Och så är det på det här området också. Det är en nyhets-
värdering helt enkelt, som sitter i. Och det är väldigt synd och trist att 
det är på det sättet, men det är helt uppenbart att det är så det fungerar. 
(Chef, journalistutbildning)

Begreppet medielogik beskriver hur medieinnehåll påverkas av olika 
faktorer, som mediernas format, organisation, interna arbetsförhållanden, 
normer och behov av uppmärksamhet. Nyhetsvärde, säger Strömbäck 
(2009, s. 388), handlar egentligen mindre om ”verklighet” och mer om 
att möta behovet av nyheter som passar mediernas egna format och 
produktionsförhållanden, och som kan leda till framgång i konkur-
rensen om publikens uppmärksamhet. Citatet ovan belyser problemet 
att ”långsamma frågor” ofta inte anses ha tillräckligt nyhetsvärde och 
därmed förbises. Om man, liksom informanterna, anser att medierna 
har ett ansvar för att uppmärksamma orättvisor och förtryck i samhället, 
då blir medielogiken, det vill säga mediernas val och utformning av 
nyheter som ska locka en stor publik, ett problem. Om medierna inte 
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rapporterar om #metoo-rörelsen eller om sexuella trakasserier är det 
lätt att få intrycket att rörelsen och arbetet mot sexuella trakasserier har 
upphört. Detta, säger informanterna, är dock felaktigt:

Jag har lite svårt för när folk säger så här: ”Efter #metoo, vad händer 
efter #metoo?” För då känner jag så här: ”Nej, vi är inte efter #metoo, 
vi är mitt i det och vi kommer att fortsätta vara i det.” Det började och 
sen fortsätter det, det är inte slut. (Organisatör, #deadline)

Ett kulturellt och strukturellt problem
Syftet med denna studie var att undersöka hur individer som var 
involverade i den svenska journalistikbranschens #metoo-upprop 
#deadline reflekterar över och förstår sexuella trakasserier i sin bransch, 
#metoo-uppropets roll och det fortsatta arbetet mot sexuella trakasserier, 
efter #metoo.

Informanternas förklaringar till förekomsten av sexuella trakasserier 
rörde sig i allmänhet på en strukturell nivå och hänvisade till maktstruk-
turer på arbetsplatsen och i samhället i stort. Denna typ av förklaringar 
kan kopplas till Ackers första process, som handlar om strukturer. 
Ett av #metoo-rörelsens uttalade mål var att synliggöra de strukturer 
som sexuella trakasserier bygger på. Det är därför inte förvånande att 
både uppropstexten och informanterna pekar på strukturer som en 
viktig förklaring till sexuella trakasserier. Mer specifikt beskriver såväl 
vittnesmål som informanter hur faktorer som ålder och anställningsform 
interagerar med kön, där status verkar vara knuten till att vara äldre, fast 
anställd och man. Även ekonomiska förhållanden i branschen diskuteras, 
som en bakgrund till tillfälliga anställningar och som ett incitament för 
att skydda förövare. Förklaringar inkluderar också organisationskultur, 
chefers roll och ledarskapsstrategier. Det som däremot inte nämns som 
orsak till sexuella trakasserier är enskilda förövare och deras motiv. Att 
sexuella trakasserier ses som ett strukturellt problem synliggör dess 
omfattning och gör det möjligt att arbeta systematiskt för att motverka 
det. Samtidigt innebär det en risk för att ingen faktiskt hålls ansvarig.

Även om det inte diskuteras som en orsak, utan snarare som en 
lösning, talar informanterna också om kultur och behovet av att förändra 
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den – både samhällskulturen i stort och den maskulinitetskultur som 
ofta råder i medieorganisationer. Enligt Vogt m.fl. (2007) förekommer 
sexuella trakasserier särskilt ofta på ”maskulina” arbetsplatser, där 
status är förknippat med makt, tuffhet, dominans, aggressivitet och 
konkurrens. En orsak till sexuella trakasserier kan paradoxalt nog 
därför hittas i det jämställdhetsarbete som har lett till en ökning av 
antalet kvinnor i sådana organisationer, vilket i sin tur har lett till en 
omfördelning av resurser, inflytande, makt och ansvar (Amundsdotter 
m.fl. 2015). I mansdominerade miljöer uppfattas kvinnor och andra 
minoritetsgrupper ibland som inkräktare som hotar de fördelar som 
majoritetsgruppen åtnjuter, och många män fruktar en förlust av makt 
till följd av kvinnors krav på jämställdhet (Chaftez 1990; Cockburn 1991; 
Hagberg m.fl. 1995). För att driva bort inkräktarna och försvara privilegier 
och status kan medlemmar i majoritetsgruppen ta till olika former av 
mobbning och sexuella trakasserier. På detta sätt kan sexuella trakasserier 
och andra handlingar som upprätthåller könsmaktsasymmetrier ses 
som ett uttryck för oro, förnekelse eller ovillighet att förändras, (Adams 
2018; Amundsdotter m.fl. 2015).

En ytterligare förklaring som knyter an till diskussionen ovan är att 
många yrken som tidigare var mansdominerade fortfarande förknippas 
med maskulinitet. Här är det relevant att anknyta till de av Ackers 
(1992) två processer som handlar om könssegregerande strukturer och 
identitetsskapande. När kvinnor kommer in i yrket är den manliga 
yrkesidentiteten i fara. Ett sätt att återvinna denna identitet är betonandet 
av heterosexuella relationer på arbetsplatsen (där sexuella skämt och 
kommentarer är ett sätt att fastställa att man är en ”riktig” man eller 
kvinna). Med andra ord kan sexism och sexuella trakasserier mot kvinnor 
användas som ett sätt att försvara maskulinitet och återupprätta en 
”riktig” heterosexuell manlig identitet (Acker 1992; Gunnarsson m.fl. 
2003). Här är det viktigt att uppmärksamma att även kvinnor deltar i detta 
identitetsarbete, eftersom även deras kvinnliga identitet kan hotas av att 
de inträder i en manlig yrkesroll (jfr Battersby 1989). Tidigare forskning 
visar hur kvinnor som går in i mansdominerade miljöer kan använda 
olika strategier för att bli accepterade (se t.ex. Melin 2008; Sveningsson 
2012). Strategin att bli ”en av pojkarna” diskuterades ovan, men en annan 
strategi består i stället av att framhäva sin kvinnlighet. Med andra ord 
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behöver sexualiserad jargong på arbetsplatsen inte bara handla om mäns 
trakasserier av kvinnor, utan kan ibland även vara ett samarbete mellan 
män och kvinnor för att återställa en heterosexuell ordning.

Informanterna uttryckte besvikelse över att #metoo inte hade 
lett till några konkreta förändringar på de egna arbetsplatserna, 
men de talade om andra områden där de upplevde att uppropet 
gjort  skillnad. Dessa förändringar handlar främst om en förändrad 
diskurs: förekoms ten och omfattningen av sexuella trakasserier har 
uppmärksammats, möjligheten att yttra sig har ökat och därmed 
också allmänhetens kunskap om problemet. Informanterna ansåg 
också att medierna började representera sexuella trakasserier på ett 
mer nyanserat sätt efter #metoo. En negativ konsekvens av rörelsen 
som lyftes fram av informanterna var hur mediernas namnpublicering 
ledde till diskussioner om pressetik och juridiska aspekter, vilket kom 
att överskugga rörelsen och frågan.

Den upplevda bristen på konkreta förändringar till följd av #metoo- 
rörelsen kan delvis förklaras av att rörelsen initialt inte hade några 
tydliga och specifika förslag till åtgärder, något som vissa sett som en 
nackdel (Montenegro 2018). Detta dilemma är förhållandevis vanligt i 
rörelser baserade på strategisk essentialism (Spivak 1988), som #metoo 
är ett exempel på. Strategisk essentialism kan förklaras som ett tillfälligt 
tillvägagångssätt för handling, där solidaritet, en känsla av tillhörighet 
och identitet skapas i en grupp som har en gemensam egenskap, som 
”ras”, etnicitet eller kön. Även om det kan finnas stora skillnader mellan 
gruppens individer ignoreras dessa tillfälligtvis, och i stället samlas man 
kring en minsta gemensam nämnare. Styrkan med strategisk essentialism 
är att den fokuserar på en enda fråga som många känner igen sig i, vilket 
gör att rörelsen kan få stort genomslag. Men eftersom de som deltar 
skiljer sig så mycket från varandra i övrigt kan det finnas friktioner och 
konflikter inom gruppen som gör det svårt att gå vidare med rörelsen. 
Detta är något som stämmer in på #metoo-rörelsens utveckling, och 
på upplevelsen av att den tappade styrfart efter den första omvälvande 
perioden. Trots detta kan vi konstatera att #metoos huvudsyfte – att 
uppmärksamma och öka medvetenheten om problemet – uppnåddes, 
och att detta i sig hade en stor inverkan på det fortsatta arbetet mot 
sexuella trakasserier i branschen.
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När det gäller frågan om strategier för det fortsatta arbetet mot 
sexuella trakasserier kunde vi se tre övergripande teman. För det första 
talade informanter om utbildning, och att arbetsgivare, arbetstagare och 
studenter måste tränas i att känna igen sexuella trakasserier och att veta 
vad de ska göra om sådant inträffar. Här betonades särskilt arbetsgivarnas 
ansvar för att förebygga och ta itu med problem. Det andra temat handlar 
om behovet av att förändra kulturen. Informanterna talade om kultur 
som i professionella och organisatoriska kulturer, där destruktiva normer 
och värderingar behöver synliggöras och ifrågasättas. Kultur förstods 
också i en bredare mening som ansluter till Ackers andra process som 
handlar om symbolskapande, där informanterna betonade behovet 
av att förändra hur kvinnlighet och maskulinitet ”görs” i vardagens 
samtal, texter och bilder. Slutligen diskuterade informanterna vikten 
av kontinuitet och att olika aktörer i branschen måste fortsätta arbetet 
mot sexuella trakasserier.

I inledningen till detta kapitel påpekades att sexuella trakasserier tar 
sig olika uttryck i olika branscher och att det därför är nödvändigt att 
studera olika branscher individuellt för att förstå den specifika branschens 
förutsättningar och svagheter. Så vad är det då som möjliggör sexuella 
trakasserier i journalistbranschen? Och hur kan man arbeta för att 
förebygga och åtgärda det?

En av de saker som vi ser som mest specifika för journalistyrket är 
den dubbla rollen, där journalister fungerar som reportrar samtidigt som 
de är anställda i organisationer där de kan utsättas för, eller bli vittnen 
till, sexuella trakasserier. Dessutom råder ett maskulint professionsideal 
i branschen (Djerf-Pierre 2003), och trots (eller kanske på grund av) en 
ökning av antalet kvinnor inom yrket finns det mekanismer för att skydda 
privilegier och status för manliga anställda. Detta, i kombination med en 
yrkesetik som föreskriver neutralitet och objektivitet, och ekonomiska 
incitament med tillfälliga anställningar, är en möjlig förklaring till 
att många journalister valde att inte engagera sig i #metoo trots att de 
sympatiserade med rörelsen. En ytterligare bidragande orsak är att ett 
ökat fokus på journalister som individer eller varumärken, snarare än 
som en del av ett kollektiv, minskar viljan att delta i en gemensam kamp. 
Ett begrepp som ofta används för att förklara hur sexuella trakasserier 
kan fortgå är ”tystnadskulturer”. När det gäller journalistikbranschen 
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specifikt verkar de kulturella och strukturella faktorer som beskrivits 
ovan ytterligare förstärka sådana kulturer.

De genusgörande processer som Acker (1992) beskriver syns tydligt 
i våra resultat. Analysen visar hur sexuella trakasserier ses som ett 
strukturellt och kulturellt problem, som har både sin orsak och sin 
lösning på samhälls- och organisationsnivå. Det är också knutet till 
interaktioner, nätverk, status och makt inom organisationer, liksom till 
individers konstruktioner av kön. När Ackers fyra processer används i 
en noggrann analys av en specifik bransch kan de ge en mer omfattande 
och samtidigt mer nyanserad bild av problemet med sexuella trakasserier. 
Vi ser därför teorin som värdefull att använda även i framtida studier.

Våra slutsatser bör tolkas med försiktighet, eftersom de vittnesmål 
som ingår i analysen publicerades tillsammans med uppropet och 
därmed bara utgör en liten del av alla vittnesmål som lämnats in till 
gruppen. Dessutom var våra informanter relativt få. De är inte repre-
sentativa för alla svenska journalister, utan utgör ett strategiskt urval 
som speglar erfarenheter och tankar hos personer som arbetar med 
jämställdhet i branschen och som spelade en central roll i uppropet. 
Ett förslag till ytterligare forskning är därför att utvidga studien till att 
undersöka erfarenheterna hos en större andel individer i  branschen, 
inklusive de som var negativa till #metoo-rörelsen. En annan intres-
sant aspekt gäller de uttryck som sexuella trakasserier tar i just denna 
bransch. Tidigare forskning har visat att kvinnliga journalister är en 
yrkesgrupp som i hög utsträckning utsätts för sexuella trakasserier på 
nätet. Något överraskande nämnde inte informanterna eller upprops-
texten sådana trakasserier överhuvudtaget. En möjlig orsak till detta 
är att nät trakasserier förstås som ”hot och hat” snarare än sexuella 
trakasserier. Det kan också vara så att nättrakasserier, där förövare är 
osynliga och anonyma, inte ses som ”riktiga” trakasserier. Här skulle det 
vara intressant att undersöka hur sexuella trakasserier tar sig uttryck i 
olika kontexter och hur aktörer på olika nivåer i branschen förstår och 
talar om dem. Något som vi framför allt anser är centralt är att undersöka 
även andra branscher separat. Problemet med sexuella trakasserier är ett 
globalt problem, men för att hantera dem krävs att man kontextualiserar 
dem och tar hänsyn till sociala strukturer, kultur och politik i olika 
länder och branscher.
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kapitel 9

Gränslösa relationer 
och tystnadskulturer
En studie av Svenska kyrkans 

#metoo-upprop #vardeljus
Gunilla Carstensen

Det här kapitlet handlar om Svenska kyrkans #metoo-upprop #vardeljus. 
Uppropet skrevs under av cirka 1 300 anställda kvinnor i Svenska kyrkan 
och publicerades i Kyrkans tidning den 24 november 2017. Att det har 
förekommit sexuella övergrepp och kränkningar i Svenska kyrkan var 
känt före #metoo-uppropet. I rapporten Vad gör vi nu? (2011) beskrivs 
hur arbetet mot sexuella övergrepp och kränkningar har utvecklats 
inom organisationen genom åren. Rapporten visar att det har pågått 
ett organiserat arbete i minst 20 år i syfte att förhindra övergrepp, 
skapa kunskap om utsatthet och arbeta förebyggande. På kyrkomötet 
1996 fattades ett beslut att Svenska kyrkan ska arbeta tydligare med 
att bemöta och förebygga sexuella övergrepp i kyrkans verksamheter. 
Riktlinjer har tagits fram för hur fall av övergrepp ska hanteras, infor-
mationsbroschyrer har sammanställts och spridits inom kyrkan. År 1998 
infördes ett system av kontaktpersoner i samtliga stift dit utsatta kan 
vända sig för stöd och råd. Kontaktpersonerna ska i samtliga fall vara 
en kvinna och en man. Det finns med andra ord ett etablerat strategiskt 
arbete för att hantera övergrepp och trakasserier och en struktur för hur 
sexuella övergrepp ska hanteras och hur anmälningsprocessen ska gå 
till. Det finns också personer att vända sig till om man har blivit utsatt 
för övergrepp och ett förebyggande arbete med utbildningssatsningar av 
olika slag för att öka kunskapen om problemet. Det har alltså länge varit 
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känt att sexuella övergrepp och kränkningar förekommer i kyrkan och 
strukturer och rutiner har etablerats för att motverka kränkningar. Men 
som #vardeljus-uppropet visar tycks inte åtgärderna ha varit tillräckliga 
för att nå det eftersträvade resultatet. Frågan är varför denna miljö 
präglad av humanistiska värden har så svårt att komma till rätta med 
detta problem. För att bättre förstå problemet kommer jag i detta kapitel 
undersöka den kultur som präglar Svenska kyrkan med utgångspunkt 
från insikter hämtade från kyrkans #metoo-upprop #vardeljus. 

Kapitlets syfte är att beskriva de sexuella kränkningar och övergrepp 
som återges i #vardeljus-uppropet och sätta dem i relation till den 
socionormativa kulturen som präglar Svenska kyrkan med avseende 
på genus, jämställdhet och makt. I syfte att få inblick i denna kultur 
har åtta intervjuer genomförts. Intervjuerna bidrar med uppfattningar 
om relationen mellan #vardeljus-uppropet och organisationskulturen 
från ett inifrånperspektiv. 

Kapitlet är disponerat enligt följande. Efter inledning och syftes-
beskrivning följer ett avsnitt om tidigare forskning om Svenska kyrkans 
arbetsmiljö och vad som gör miljön specifik i relation till #metoo. Vidare 
diskuteras betydelsen av aktiva motåtgärder för att skapa arbetsmiljöer 
fria från sexuella trakasserier och övergrepp. Därefter följer ett avsnitt 
om studiens metod och genomförande. Detta följs av analysen av det 
empiriska materialet som består av vittnesmålen samt åtta semistruk-
turerade intervjuer med personer som på olika sätt arbetar med frågor 
som rör sexuella övergrepp i Svenska kyrkan. Kapitlet avslutas med 
diskussion och slutsatser.

Svenska kyrkan och sexuella kränkningar
Svenska kyrkan som organisation är både en arbetsplats och en tros-
gemenskap. Det är också en politisk arena och en frivilligorganisation 
som till stor del bygger på frivilligt engagemang inom till exempel 
mission, kultur och studiecirkelverksamhet. I sin doktorsavhandling Den 
mångtydiga församlingen (2011) beskriver Annelie Öljarstrand Svenska 
kyrkan som en mångtydig och komplex organisation. Mångtydigheten 
kan relateras till att samhället blir alltmer sekulariserat, att religionen 
förlorar sitt inflytande i samhällslivet och att utbildning, politik och 
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vetenskap inte längre legitimeras med hjälp av hänvisningar till religion. 
Men även om Svenska kyrkans samhällsroll har förändrats fyller den 
fortfarande en viktig funktion för många individer och grupper, inte 
minst i samband med exempelvis nationella kriser. En viktig dimen-
sion som Öljarstrand studerar är betydelsen av relationsbyggande på 
församlingsnivå, där flera olika roller och relationer samexisterar: man 
kan vara arbetskamrat och chef, arbeta ideellt, vara vän eller släkt. 
Relationerna i församlingen karaktäriseras av vad Öljarstrand kallar 
för multikomplexitet, det vill säga att andliga roller, formella roller och 
positioner blandas med informella, personliga och privata relationer. 
Rollerna och relationsbyggandet i Svenska kyrkan gör ofta att relationerna 
mellan de som arbetar i kyrkan blir gränslösa; man kommer varandra 
för nära och relationerna blir för personliga och otydliga. Det kan leda 
till att kotterier skapas och att relationerna tar tid och kraft från de 
egentliga arbetsuppgifterna (s. 125). 

Arbetsplatsrelationer respektive trosgemenskapens relationer existerar 
alltså sida vid sida. I den trosgemenskap som råder i en församling 
uppstår gränsöverskridande relationer och andlig gemenskap mellan 
olika aktörer. Öljarstrand visar att rollen som förtroendevald kan ses som 
en förlängning av rollen som ideell aktör och att förtroendeuppdraget 
blir mer som en förlängning av den ideella rollen, vilket öppnar för en 
gränsöverskridande problematik: ”Jag vet inte när jag är frivillig och 
när jag är anställd”, säger exempelvis en av de intervjuade personerna 
i Öljarstrands studie. Även kyrkoherdar uttrycker en ambivalens över 
den otydliga gränsen mellan formell och personlig relation som medlem: 
”man kanske är ideellt engagerad på kvällarna för att man har sitt hjärta 
där också, det är inte bara ett arbete” (s. 115).

Flera studier av Svenska kyrkans arbetsmiljö visar att det finns 
inbyggda strukturella konflikter i kyrkan. Bruhn m.fl. (2005) menar 
att det inte går att tala om en homogen arbetsmiljö i Svenska kyrkan 
eftersom enskilda församlingar har ett relativt stort självständigt 
handlings utrymme och att det därför kan se mycket olika ut i försam-
lingarna. Det kan till exempel innebära att i vissa församlingar sköts 
arbetsmiljöarbetet av enskilda personer, vilket leder till att kvaliteten 
på de frågor som lyfts fram och hur man ska arbeta med frågor som rör 
arbetsmiljön beror på vilka personer som innehar posterna. I artikeln 
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”The Psychosocial work in the Church of Sweden” hävdar Ann-Sofie 
Hansson (2006) att många som arbetar i Svenska kyrkan uppfattar kyrkan 
som en annorlunda arbetsplats, där medarbetarna upplever att de står 
under vägledning av Gud samtidigt som det finns en beroendekultur 
där de sociala relationerna tillmäts stor betydelse och mening. Kyrkans 
arbetsuppgifter i sig kan också skapa en otydlig gräns mellan arbete och 
fritid, vilket kan orsaka destruktiva sociala mönster. 

Arbetsmiljöverket har gjort en översyn av Svenska kyrkan där 
man identifierade brister i den psykosociala arbetsmiljön, särskilt vad 
gäller gränslöshet och en ”organisation präglad av godhetskultur och 
konflikträdsla” (Carlström Nordkvist 2013, s. 2). Konflikter tenderar att 
hanteras på individ- och relationsnivå och inte enligt organisations-
strukturen. I en studie över hur Svenska kyrkan har implementerat 
slutsatserna från Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport visar Carlström 
Nordkvist på bristfällig hantering. Carlström Nordkvist menar att 
Svenska kyrkan är en tudelad organisation: trosfrågor och teologi 
uppfattas röra hela livet, medan arbetsmiljön ses som något avskilt som 
mer har att göra med lagstiftning, något som kommer uppifrån, men 
som saknar relevans inom organisationen. Carlström Nordkvist lyfter 
fram att Svenska kyrkan borde ställa frågor som (s. 44): ”Varför gör vi 
det vi gör, gör vi det för att det är en del av vår kristna människosyn, 
eller gör vi det för att framstå som trovärdiga?”.

Sexuella övergrepp i Svenska kyrkan
Helena Hagert (2012) har studerat de 69 ärenden som berörde sexuella 
övergrepp i Svenska kyrkan som inkom till domkapitlet under peri-
oden 2000–2011. Hagert urskilde fyra grupper av överträdelser: etiska 
överträdelser (29 ärenden), sexuellt missbruk (10 ärenden), sexuella 
överträdelser (21 ärenden), ärenden som inte har lett till beslut (9 ärenden). 
Hennes analys visar att de övergrepp som sker inom ramen för själavård 
kännetecknas av att gränsen mellan privat och professionell successivt 
överskrids (s. 26): ”Förövaren delar sina känslor och sina svårigheter på 
samma villkor som den drabbade. De uppträder som präster men handlar 
som om de var privatpersoner.” Frågor om makt och maktmissbruk 
identifierades i materialet och studien pekar särskilt på faran med 
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gradvist förflyttade gränser i sammanhang där den drabbade befinner 
sig i en beroendeställning till förövaren. 

Utifrån samma material som ingår i Hagerts undersökning har 
Kerstin Berglund (2012) genomfört en studie på uppdrag av Svenska 
kyrkan. Berglund har gjort en inventering av ärenden där det har 
förekommit misstanke om att präster eller diakoner har begått sexuella 
övergrepp och de fall där domkapitel har haft anledning att ta ställning 
till om det funnits skäl att ge intern disciplinpåföljd. Berglund är jurist 
och studien utgår från ett rättsligt perspektiv. Det betyder bland annat 
att analysen väcker frågor som huruvida brott har begåtts eller om 
beteendet kan anses vara klandervärt. Berglund konstaterar att kyrkans 
verksamhet inte omfattar ”allvarlig kriminalitet”, men att det finns grova 
fall i materialet som borde leda till en diskussion om grundläggande 
etiska frågeställningar. Kyrkan bör skapa ”tydliga normer och goda 
rutiner i syfte att förebygga att enskilda människor far illa” (s. 3). I sin 
analys av Svenska kyrkans riktlinjer menar Berglund att det finns 
värderingar som formuleras i riktlinjerna som borde utvecklas och 
användas i högre utsträckning i kyrkans verksamhet och i arbetet med 
frågor om sexuella övergrepp. Ett förslag på ett sådant ”gemensamt 
värde” är begreppet människans okränkbarhet. Berglund menar att den 
värdegrund som ryms inom begreppet människans okränkbarhet borde 
få större utrymme i bedömningen av disciplinärenden ”eftersom den 
enskildes samtycke inte har samma påtagliga betydelse vid tillämpningen 
av Kyrkoordningen” (s. 22). Slutsatsen är att det behövs en diskussion 
i Svenska kyrkan om värderingar och etiska frågor kopplat till den 
konkreta arbetsvardagen i kyrkan.

I en uppföljande rapport om Svenska kyrkans arbete mot sexuella 
trakasserier och övergrepp framkommer de åtgärder och det förebyg-
gande arbete som Svenska kyrkan gör för att hantera och bemöta de här 
problemen. Rapporten innehåller också en omvärldsanalys inklusive 
lagar och ramverk som berör området samt avslutar med åtgärder som 
behöver genomföras för att stärka arbetet mot sexuella övergrepp och 
trakasserier. Rapportförfattaren föreslår att det ”goda arbete” (Weiderud 
2020, s. 4) som redan pågår ska systematiseras i större omfattning, att 
arbetet ska bedrivas mer strategiskt och att Jämställdhetsmyndighetens 
handbok Inget att vänta på ska användas. Man vill se en förskjutning 
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från ett reaktivt arbete till ett proaktivt förhållningssätt, från fokus på 
stöd och skydd till mer förebyggande verksamhet (Weiderud 2020). 

Svenska kyrkan har en förhållandevis lång historia av att arbeta före-
byggande och bemöta sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang. Det är 
ett arbete som har varit förankrat i organisationen. År 1996 beslutades det 
att Svenska kyrkan skulle arbeta med att bemöta och förebygga sexuella 
övergrepp. Två år senare, 1998, antog Svenska kyrkans centralstyrelse 
riktlinjerna för handhavande av situationer där människor, såväl barn 
som vuxna, blivit utsatta för sexuella övergrepp av kyrkans personal. 
Det innebar att kontaktpersoner utsågs i alla stift för att stödja de 
som upplevde sig kränkta av kyrkans medarbetare. Samma år togs 
informationsbroschyren Att bryta tystnaden om sexuella övergrepp 
fram, vars titel senare ändrades till Din kropp är din (2017).

Kyrkan och #metoo
#metoo-rörelsen har haft ett stort inflytande i samhället och inte minst 
i kyrkans värld. Förutom synliggörande av de som har blivit utsatta för 
sexuella trakasserier och övergrepp så skedde också ett skifte i perspektiv 
med fokus på strukturer, makt och olika villkor. Enligt Ruth Everhart 
(2020) finns det strukturer och kulturella normer i kyrkan som bidrar 
till att övergrepp och sexuella trakasserier tystas ner och att förövarna 
skyddas. Det skapas relationer som bygger på medberoende, skamkänslor 
och en alltför stor betoning på förlåtelse och försoning. Everhart har 
identifierat flera ohälsosamma kulturella normer i kyrkan som leder till 
medberoende (complicity). Det kan handla om destruktiva relationer där 
förövaren är en populär och viktig person i församlingen. Medberoendet 
gör att ingen sätter stopp för övergreppen och ingen utanförstående säger 
ifrån. Den som begår övergreppen blir inte konfronterad, övergreppen 
rapporteras inte, man tar inte in experter utifrån och frågor om sexism 
lyfts inte fram. Everhart poängterar vikten av att säga ifrån, att våga 
vara konfrontativ. Hon ser det som att kyrkan har misslyckats med 
att stödja de som blir utsatta och argumenterar för att relationer som 
bygger på medberoende måste synliggöras för att skapa kunskap om 
de kulturella kyrkliga normerna.
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En viktig insikt av #metoo-rörelsen var hur befriande det är för utsatta 
och kränkta att få berätta om sina upplevelser. Minst lika viktigt är det att 
arbetsgivare agerar aktivt när misstankar om sexuella kränkningar och 
övergrepp förekommer. Här är det förebyggande arbetet betydelsefullt 
(Shore m.fl. 2018). Det finns studier som lyfter fram vilka åtgärder som 
fungerar bäst för att hantera och motverka sexuella trakasserier på en 
arbetsplats. Även om motåtgärder är viktiga krävs mer än att utarbeta 
handlingsplaner och program mot sexuella trakasserier (Perry m.fl.2019). 
Organisationer tenderar att ha för bråttom att finna lösningar på problem 
och göra för ytliga analyser, vilket i sin tur leder till bristande kunskap 
om själva problemen. Med ett alltför stort fokus på individerna riskerar 
man att missa omständigheterna och kontextens betydelse. Konkret 
kan det betyda att man hellre flyttar på folk inom organisationen än 
uppmärksammar och synliggör normer i organisationskulturen. Ytter-
ligare ett hinder för förändring, som hänger samman med det ovan 
nämnda, är att problemen definieras för snävt. Perry m.fl. argumenterar 
för att organisationer måste lyfta blicken och ha ett bredare fokus som 
rymmer hela arbetsplatsen: Hur ledarskapet fungerar, hur HR arbetar, 
hur belöningssystem är konstruerade. Organisatoriska faktorer hänger 
samman med organisationskulturen och inverkar på beteendemönster 
på arbetsplatsen. Både ”goda” och problematiska beteenden är resultat 
av dessa komplexa processer. Författarna argumenterar för ett stödjande 
ledarskap och för att medarbetarna involveras i förändringsprocesserna 
så att de kan känna delaktighet (Perry m.fl. 2019). 

Ett liknande förhållningssätt präglar de studier som lyfter fram bety-
delsen av att organisationer utvecklar en högre grad av etisk medvetenhet 
(ethical awareness) för att motverka tystnadskulturer på arbetsplatsen 
(Verhezen 2010). Tystnadskulturer är svåra att identifiera. De värderingar 
som göms i tystnaden är många gånger en viktig del av organisationen 
och för de enskilda individerna, vilket gör det svårt att upptäcka och 
”se” tystnaden – den har blivit en del av vardagen på arbetsplatsen. 
Organisationsmedlemmar lär sig att hålla tyst och anpassar sig av rädsla 
att bli utsatta och ifrågasatta. Tystnadskulturer skapas både strukturellt 
och individuellt: på organisatorisk nivå med ett top down-styre skapas 
en ”anda”, en så kallad företagskultur, som förmedlar värderingar som 
hindrar samtal och kommunikation mellan medarbetarna. Det leder i sin 
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tur till bristande utrymme för diskussion och reflektion mellan anställda, 
en avsaknad av så kallad horisontell kommunikation. Fredric Bird (1996) 
beskriver vad som kännetecknar en tystnadskultur: Säg ingenting om du 
ser missförhållanden eller övergrepp, diskutera inte och ifrågasätt inte 
det du ser, håll tyst om dina egna moraliska ideal, arbeta inte öppet med 
att försöka förändra organisationer, ge ingen feedback (ibid.). Om man 
vill bryta med en kränkande och destruktiv organisationskultur måste 
man skapa ytor för genuina dialoger i form av samtal och diskussion om 
etik och värderingar för att på så sätt bygga trygghet och engagemang 
(Bird 1996; Verhezen 2010).

400 vittnesmål och åtta intervjuer
Det empiriska materialet för undersökningen i detta kapitel består av 
cirka 400 berättelser som publicerades på bloggen #vardeljus från den 
25 november 2017 fram till december 2018. Utöver detta har kvalitativa 
intervjuer genomförts med personer inom Svenska kyrkan som har arbetat 
med frågor som rör sexuella övergrepp och sexuell utsatthet inom kyrkan. 

Vittnesmålen – berättelserna – hämtades från bloggen #vardeljus i 
september 2019. Svenska kyrkans upprop skrevs under av 1 383 anställda. 
I detta upprop var det enbart anställda inom Svenska kyrkan som 
delade sina berättelser. Personer som tidigare varit anställda eller på 
andra sätt varit verksamma i Svenska kyrkan nekades medverkan och 
fick alltså inte framföra sina berättelser på bloggen. Det betyder att det 
finns ytterligare berättelser från den period som den här studien pågick. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta personer som 
samtliga har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör sexuella 
trakasserier, övergrepp och jämställdhetsfrågor inom Svenska kyrkan 
i roller som präst, handläggare, utredare eller kontaktperson på stifts-
nivå. Tanken med intervjuerna var att få en bild från insidan av hur 
#metoo-uppropet uppfattades internt och särskilt utifrån den grupp som 
har lång erfarenhet av att bemöta och hantera de här problemen inom 
kyrkan. De främsta frågeområdena i intervjuerna var intervjupersonernas 
uppfattningar om #vardeljus-uppropet, om varför sexuella övergrepp 
sker i kyrkan och om vad behöver kyrkan bli bättre på.
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Intervjuerna har genomförts i samtalsform, vilket har inneburit att 
intervjuerna ser olika ut och att de har tyngdpunkt på olika teman. Vid 
kvalitativa intervjuer skiljer sig intervjuerna ofta från varandra, vilket 
är metodens styrka, då det ger en bredare och mer varierad bild av det 
som studeras (jfr Kvale och Brinkman 2014).

I analysen av vittnesmålen är fokus på både form och innehåll. 
Jag har läst vittnesmålen som berättelser, i betydelsen skildringar av 
upplevelser som blir tillgängliga genom berättandet och berättelsen 
(Öberg 1997). En berättelse är inte bara överföring av information, 
utan berättelsen förmedlar och skapar en social verklighet (Hydén och 
Hydén 1997, s. 16): ”Genom berättandet gör vi något, förklarar, förnekar 
eller poängterar, och med hjälp av berättelsen ger vi form och mening 
åt vår värld och våra upplevelser.” Jangland m.fl. (2019) har i sin analys 
av socialarbetarnas #metoo-upprop lyft fram, med hänvisning till 
Alexandra Georgakopoulou (2015), att #metoo-berättelserna är små 
berättelser i betydelsen att de är korta, fragmentariska och saknar en 
tydlig början och avslut. Små berättelser kan ses som motberättelser och 
har en förändringspotential genom att förgivettagna sanningar om hur 
tillvaron är beskaffad synliggörs och problematiseras.

Berättelserna är självbiografiska och handlar om sexuella kränkningar 
och utsatthet. Det finns en risk för igenkänning både av utsatta och 
förövare, men också av andra personer. Problemet har hanterats genom 
utelämnandet av detaljer som skulle kunna vara identifierande och 
genom valet att använda mer allmänna citat som speglar kärnan i det 
som skrivs. Samtidigt bör läsaren vara medveten om att det inte går att 
studera och fördjupa kunskap om kön, makt och sexualitet i syfte att skapa 
förändring utan att visa hur verkligheten ser ut (Jangland m.fl. 2019). 

I det mer konkreta analysarbetet skrev jag ut berättelserna i pappers-
form och numrerade varje berättelse. Därefter läste jag berättelserna 
flera gånger och gjorde under läsningen markeringar och anteckningar. 
Syftet var att identifiera mönster, återkommande teman och strukturer. 
Jag har både räknat och analyserat antalet berättelser som handlar om 
fysiska övergrepp och berättelser som rymmer mer subtila och tvetydiga 
kommentarer och närmanden. Jag har noterat vem som utsätter, var 
övergreppen sker och hur berättaren förmedlar hur det har påverkat 
henne. Analysen fördjupades genom denna process successivt. 
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Resultat 
Vittnesmålen i #vardeljus-uppropet innehåller skildringar av olika 
former av övergrepp samt information om vilken relation den utsatta 
har till förövaren och när i tiden det skedde. De olika formerna av 
kränkningar och övergrepp sträcker sig över ett kontinuum från direkta 
fysiska och verbala kränkningar till mer diffusa och subtila kränk-
ningar. Fysiska kränkningar kan vara allt från fysiska närmanden 
som tafsande, klappar och smekningar till våldtäkt eller försök till 
våldtäkt. Därtill förekommer kränkningar i form av kommentarer om 
utseende, kropp, kläder och blickar. Verbala kränkningar kan innehålla 
en sexualiserad jargong som beskrivs som en del av det sammanhang 
där de sker, som en arbetsplatskultur. Utifrån de olika formerna av 
kränkningar som beskrivs i berättelserna framträder en övergripande 
bild av ett ständigt pågående brus av gränsöverträdelser. Som en person 
skriver: ”Allt det här hör till vardagen”: att inte bli tagen på allvar 
i sin yrkesutövning som präst, bli spottad på, få kommentarer om 
utseende, bli förföljd. De som begår kränkningar och övergrepp är 
etablerade personer i den kyrkliga miljön som formellt har överordnade 
positioner, men det kan också vara personer som till exempel skjutsar 
hem ungdomar eller som har en social roll i kyrkan. Majoriteten av 
förövarna tycks vara män. 

Flera berättelser börjar med information om när i tiden övergreppen 
skedde: ”Det hände för många år sen”, ”Slutet av 1970-talet”, ”Det var 
för ca tjugo år sen”. Så börjar berättelsen om att ha blivit utsatt för 
sexuella kränkningar. Berättelserna är skrivna retrospektivt och visar 
att upplevelser av detta slag inte glöms bort utan bärs genom livet. Man 
blir inte färdig med att bearbeta sina minnen av sexuella trakasserier, 
utan det är en pågående bearbetningsprocess som den utsatta bär med 
sig genom livet (Brantsæter och Widerberg 1992; Widerberg 1995). Flera 
berättelser innehåller skildringar av övergrepp från unga år (minderårig 
ålder/precis nått myndighetsålder) eller från när personen är i början 
av sin yrkeskarriär. Det är alltså tidsperioder då de första stegen tas för 
att socialiseras in i ett sammanhang och i en gemenskap. Det kan vara 
en period som är utmanande för individen och då man är extra känslig 
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och sårbar. Det kan också vara en situation av relativ underordning 
som ung kvinna. 

Berättelserna visar att övergreppen kan ske var som helst i kyrkan, 
på olika platser och i olika rum både inomhus och utomhus. Det kan 
vara sakristian, orgelläktaren, kyrkoherdars eller arbetsledares kontor, 
källaren, arkivet, gästrum, samtalsrum, läger. Det kan också vara under 
gudstjänst, när man åker ensam i en bil med en kollega eller förtro-
endevald eller i själavårdssituationer. Gemensamt för de här platserna 
är att de rymmer en potentiell gränslöshet: individen kan hamna på 
tumanhand med en person som utnyttjar situationen och begår övergrepp 
(jfr Sörman 2018).

Bystanders
I analysen av berättelserna utkristalliseras ett tema som rör omgivningens 
roll i samband med sexuella trakasserier och övergrepp – det som på 
engelska kallas för bystanders. Ursprungligen är det en socialpsykologisk 
term som innebär att personer som bevittnar någon slags nödsituation 
där en eller flera personer utsätts för fara inte ingriper utan förhåller sig 
passivt i situationen (Latané och Darley 1968). Den svenska termen är 
åskådareffekten, men jag kommer här att använda den engelska termen.

Det finns alltså personer – bystanders – i närheten som känner till 
och som ser vad som pågår. I några fall har de här personerna varit ett 
stöd för den som har blivit utsatt och bidragit till att sextrakasserierna 
upphörde. Men flertalet av berättelserna avslöjar en passiv omgivning 
som inte tar sexuella kränkningar och övergrepp på allvar, inte ens när 
kolleger är närvarande och ser vad som sker. Berättelserna vittnar om 
ansvariga chefer som både har sett och hört men som ändå inte tar sitt 
chefsansvar. 

En del berättelser vittnar om en arbetsmiljö som präglas av ständiga 
sexuella inviter och en sexualiserad arbetsmiljö, där bystanders uttrycker 
”se det som en komplimang”, ”Han är sån och menar inget direkt med 
det”, ”Bara ignorera honom”. I andra berättelser får kvinnan rådet 
att flytta på sig eller erbjuds ekonomiskt stöd för samtalsterapi. Det 
finns också exempel på att ansvariga chefer avråder från att göra en 
anmälan, eftersom det kan försvåra den fortsatta karriären: ”När jag 
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efter mycket funderingar bestämde mig för att anmäla pratade jag 
med en annan präst som då avrådde mig från att anmäla eftersom jag 
var i antagningsprocess för att bli präst och det kunde äventyra mina 
chanser att bli godkänd.”

Berättelserna vittnar alltså om att personer i kyrkan kan uppmanas 
att hålla tyst om sexuella kränkningar. Ofta kombineras kraven på att 
hålla fasaden utåt med en tystnad inåt, det vill säga att det inte går att 
föra ett samtal kolleger emellan eftersom ämnet blir toxic, giftigt och 
på så sätt socialt förbjudet. Det blir ett laddat område att nämna och 
samtala om:

Jag hade hört rykten att något hade hänt. Det kändes i väggarna att 
något var fel. De som var med då bar på skam och skuld. Jag försökte 
prata med min chef för att se var landminorna låg. Det var så tydligt 
ibland att vissa saker talar man inte om. Men jag visste inte vilka. Det 
visade sig att alla som var anställda när detta hände blev tvingade 
till tystnad av kyrkorådet. Ingen fick prata om det. Ingen fick hjälp. 
Ingen fick bearbeta. Alla ska bära detta varje dag, låtsas som om det 
inte hänt. 

Att inte få prata om vad som sker och händer på arbetsplatsen innebär 
också att medarbetare inte får utrymme att bearbeta det som har hänt. 
Exemplet visar att även de som är indirekt berörda av sexuella trakas-
serier påverkas av tystnadskulturer. Att inte våga säga något i samband 
med kränkningar och övergrepp förekommer i flera berättelser. Till 
exempel skriver en person i sin berättelse att man förväntas avvärja 
sexuella närmanden på ett artigt och trevligt sätt. Om man inte gör 
det blir man ”den jobbiga tjejen”. I stället för att ta ett tydligt avstånd 
och markera när personer begår övergrepp tenderar kyrkan att ”jobba 
runt en besökare”, det vill säga tona ner och förminska att det finns ett 
problem, och de kvinnor som blir utsatta måste utveckla egna strategier 
för att undvika förövaren. 
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Kränkningens process
Ett annat tema som är tydligt i vittnesmålen är kränkningens process. 
Det finns en föreställning om att sexuella trakasserier är beteenden och 
handlingar som låter sig urskiljas relativt enkelt och som definieras som 
sexuella trakasserier om beteendet upplevs som oönskat av den som blir 
utsatt. Det är till exempel vanligt att formella definitioner av sexuella 
trakasserier anger vilka beteenden som är sexuella trakasserier (se till 
exempel Carstensen 2012, 2016). Även om det kan vara motiverat för att 
ge exempel på vad ett sexuellt trakasseri kan vara är det samtidigt möjligt 
att se det som uttryck för hur problemet konstrueras – hur problemet 
tänks: en hand på rumpan, en kommentar om kroppen, ett mejl med 
bilder som har med sex att göra. Men berättelserna visar att det sällan 
handlar om enskilda trakasserier eller situationer, utan kränkningarna 
kan börja med en kommentar om kvinnans utseende för att successivt 
utvecklas till grövre och alltmer hotfulla och våldsamma handlingar. 

Som framkommit tidigare sker många kränkningar inom ramen 
för beroenderelationer av olika slag. Det kan börja med ett dödsfall i 
familjen där prästen vill trösta dottern som förlorat sin mamma och 
talar om ”själarnas gemenskap”’, för att sedan övergå till ”kramande 
på undanskymd plats” och till ”tafsande och kyssar”. 

De omständigheter som föreligger i berättelserna om kränkningens 
process visar att det som gör det svårt för de som blir utsatta att i stunden 
orientera sig och ta in att det är fråga om övergrepp är relationen till 
förövaren. Även i de fall då den utsatta inser att det är fel så ser hen inga 
vägar ut ur den destruktiva relationen. Här finns en tydlig koppling till 
Eva Lundgrens teori om normaliseringsprocessen, som förklarar varför 
våldsutsatta personer, oftast kvinnor, stannar kvar i våldsamma och 
destruktiva relationer: våldet eskalerar gradvis och den utsatta anpassar 
sig till situationen. Växlandet mellan värme och våld är ytterligare en 
aspekt som spelar in i normaliserandet av situationen och relationen. 
I förlängningen bryts den utsatta personen ner och tappar självkänsla 
och självförtroende (Lundgren 1993). 

Termen kränkningens process riktar fokus mot att det sker en gradvis 
upptrappning som i stunden normaliseras eller tonas ner. En sådan 
process kan starta med att en specifik person som är färgstark och 
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omtyckt – en karismatisk person – skapar en miljö som inledningsvis är 
positiv, men successivt flyttas gränser. I en berättelse beskrivs övergången 
från en öppen och kreativ samhörighet till en mer sektliknande miljö. 
Personen i fråga var ”inte bara arbetskamrat utan även en av mina 
närmaste vänner och en vuxen förebild”, han var en äldre man, ”utmärkt 
predikant och samlade många till gudstjänsterna”.

Sexuella kränkningar och trakasserier rör sig på en skala mellan 
direkta övergrepp och kränkningar över till mer subtila och tvetydiga 
övergrepp. Var gränsen går är flytande och många gånger kontextrela-
terad. Sexuella trakasserier rör sig ofta i en gråzon som skapar ambivalens 
över hur kränkningen ska tolkas och förstås. I stunden kan det finnas 
en osäkerhet som gör det svårt att urskilja vad som sker. En del av 
#vardeljus-berättelserna kan karaktäriseras som ”gråa” berättelser. Det 
handlar om situationer som sker lite så där by-the-way, som kramar som 
blir för långa, kommentarer om klädsel och anspelningar på utseende. 
Det kan vara återkommande fysisk beröring, som till exempel ”börjar 
massera axlar”, ”stryka långsamt över axeln varje gång han går förbi”. 
Själavårdssamtal som ändrar riktning och som leder vidare till att den 
hjälpbehövande skickar nakenbilder till själasörjaren eller att denne 
kommer med återkommande frågor om att gå ut och äta tillsammans. 
Den här typen av beteenden framställs som att de sker med viss regel-
bundenhet och pågår över tid. En på ytan ordinär situation kan förändras 
och utvecklas till att bli alltmer obehaglig och hotfull.

”Gråa trakasserier” kan alltså utvecklas från kommentarer om utse-
ende till förföljelse. Plötsligt står personen utanför kvinnans bostad eller 
går från att ställa frågor om kvinnans privatliv till telefonpåringningar 
och till att tränga in henne i ett hörn i sakristian. Gråzonen visar att 
gränserna flyttas successivt från tvetydiga beteenden och situationer till 
tydliga överträdelser. Ofta är det först när man har fått perspektiv på 
vad det var som hände – i det retrospektiva perspektivet – som insikten 
når den utsatta att övergreppen bör tolkas som just övergrepp. 
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Motståndsstrategier 
En annan sida av kränkningens process handlar om att göra motstånd. 
I ett flertal berättelser kommer det fram att kvinnor ifrågasätter och 
invänder mot strukturer och normer som kränker, förminskar och 
objektifierar dem. Vilka motståndsstrategier som används och utvecklas 
beror på situationen och hur situationen tolkas. Ett sätt att göra motstånd 
är verbalt:

Men så blev jag helt kall, tittade honom rakt i ögonen och svarade: 
Om du rör mig kastar jag kaffet i ansiktet på dig. Det var som att all 
charm rann ur honom. Han sa inget mer. Inte jag heller. Men jag var 
förbannad på ett triumfmässigt sätt. Jag såg mig som en segrare och 
han var bara värd förakt. 

Ett annat exempel på motstånd bygger på kollektivt agerande. Det kan 
vara att man skickar mejl till varandra med information i samband 
med aktiviteter i kyrkan om det föreligger en risk att vissa personer 
som alla vet är ”slemproppar” kommer att närvara. Att man använder 
kodord i inbjudan: ”När personal ser honom vänder de sig till varandra 
och säger ’bäst att stänga jackan/knäppa koftan/gömma sig i sjalen’.” 
Man kan agera undvikande genom att ta sin egen bil för att slippa ”en 
hand på låret”, undvika framsätet eller ta reda på hur bordsplaceringen 
ser ut för att antingen förbereda sig eller försöka byta plats. Vilken 
motståndsstrategi som utvecklas beror på situationen och vad kvinnan 
blir utsatt för (Bloom, 2020).

Omgivningen och bystanders som på olika sätt tonar ner och margi-
naliserar problem som kränkningar bidrar till att skapa och upprätthålla 
destruktiva tystnadskulturer. Kränkningens process är komplex just 
genom att tystnadskulturer skapas och upprätthålls. Berättelserna visar 
dock att tystnadskulturer kan motarbetas genom att individer säger sin 
mening rakt ut eller att individer agerar som grupp och tillsammans 
utmanar maktstrukturer.
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Kyrkans kultur
I intervjuerna ställde jag frågan vad som gör att det förekommer sexu-
ella övergrepp och kränkningar i Svenska kyrkan. Ett återkommande 
svar grundades i vad intervjupersonerna kallade ”Svenska kyrkans 
kultur”. En intervjuperson säger: ”Vi är en organisation som pratar 
om kärlek och förlåtelse. Det gör ju inte Byggnads.” Utsagan fångar en 
viktig aspekt av #vardeljus-uppropet, eftersom den belyser vad som 
uppfattas som specifikt just för Svenska kyrkan: kärlek och förlåtelse. 
Vidare beskrivs att det finns en kramkultur i organisationen: 

Man kramas ganska oreflekterat och i de allra flesta fallen är det 
okomplicerat men om jag inte vill så blir det en väldigt svår situation.

Svenska kyrkan är väldigt kramig, man visar att man tycker om 
varandra, man visar att man bryr sig, det är mycket kramar när man 
möts […] Alla vill inte kramas, det här är inte gott för alla.

Utvecklingssamtal avslutas med att man ska krama chefen till exempel 
[…] Varför måste man det? Det har kanske varit ett väldigt svårt eller 
jobbigt samtal.

Kramkulturen innebär att fysisk beröring blir en del av den sociala 
samvaron och därmed en del av den kyrkliga kontexten. Detta är inte 
alltid positivt. Fysisk beröring kan upplevas som obehagligt – ”alla vill 
inte kramas” säger en av de intervjuade – och det kan upplevas som 
påträngande, besvärande och kränkande. Intervjuerna återkommer 
ofta till att det starka kärlekstemat och kramkulturen har en baksida: 

Det är ju det här med kärlek, ”vad är kärlek”, jo det är vackert och allt 
det här fina och i det här kan det finnas nåt väldigt fult som övergrepp. 
Det kan lätt bli lite sörjigt […] plus att jag kan se att vi är en organisation 
som människor söker sig till som är relationsinriktade. Det här är ju 
en mänskorelaterad arbetsplats. Man blir lätt individfokuserad så att 
man direkt går på relationen, den relationsinriktade pilen i mig kan 
göra att det blir svårt att se strukturerna.



gränslösa relationer och tystnadskulturer

271

Kärlek, förlåtelse, skuld och skam är teman som lyfts fram som en 
del av de sammanhang där det förekommer sexuella trakasserier och 
övergrepp: i organisationen finns ett känslomässigt engagemang, kärlek 
och relationer är viktiga och förlåtelsen är nära. Mot den bakgrunden 
är det många som söker sig till kyrkan just för att det är en tros- och 
livsåskådningsförmedlande organisation där gemenskap och samhö-
righet är viktiga värden.

Men det här bidrar samtidigt till problemet med övergrepp och 
sexuella kränkningar i kyrklig miljö. För baksidan med ”allt det här 
fina” är att det finns risk att man tappar distansen till sitt uppdrag 
och går över gränsen för vad som är accepterat. Det kan öppna för 
ett ”maktutrymme” där övergrepp begås. Detta är ett område som 
Svenska kyrkan behöver uppmärksamma i högre utsträckning och 
göra något åt:

Vi måste bli medvetna om att när vi är i den här gemenskapen så kan 
det också föda ett maktutrymme som man kanske inte alltid ska ha.

Maktaspekten är särskilt tydlig i de #vardeljus-berättelser som handlar 
om överträdelser inom själavård, säger en intervjuperson. Där är det 
”stora temat makt”. Förövaren använder situationen för sina egna syften 
och utnyttjar kyrkans sammanhang, som exempelvis de avskilda plat-
serna som själavårdssamtalet innebär. Några intervjuer lyfter fram att 
det kan vara skillnad mellan stora och mindre kyrkliga arbetsplatser 
på så sätt att mindre församlingar bygger på färre individer. Det gör att 
man blir mer beroende av varandra och gör det svårare att lyfta fram 
problem. Små arbetsplatser belägna i en liten bygd där man känner 
varandra väl kan leda till att ”man låter person gå före princip”:

Man flyttar runt på människor när de inte fungerar och gör en lätt 
rockad för det är säkert så att den här prästen är uppskattad för vissa 
saker annars skulle man göra sig av med honom. 

Att göra en formell anmälan om sexuella trakasserier och övergrepp i 
Svenska kyrkan är komplicerat. En intervjuperson säger att det är ett 
”otroligt stort steg att faktiskt anmäla”. Det är många beslutsfattande 
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nivåer som måste gås igenom och processen inrymmer en utsatthet för 
den som redan har blivit utsatt:

Ska man anmäla till domkapitlet för att pröva någons ämbete, då är 
det ju bara prästen och diakonerna som hamnar där, och att verkligen 
gå in och anmäla en präst och själv bli utsatt – att liksom verkligen 
förklara vad som har hänt. Man blir själv så utsatt i det läget så jag tror 
att man drar sig för det. 

Intervjuerna från insidan visar att det finns strukturer och normer i 
kyrkan som möjliggör att det sker kränkningar och övergrepp. Kyrkan 
är inte bara en arbetsplats, utan här möts människor professionellt 
och informellt som också delar en trosgemenskap. ”Det kan bli lite 
sörjigt” säger intervjupersonen i citatet tidigare. Gränserna mellan 
professionalitet och privat/personligt luckras upp och relationerna 
blir för personliga och gränsöverskridande (jfr Öljarstrand 2011). När 
gränserna är oklara fysiskt och psykiskt så leder det till att det blir 
svårare att urskilja övertramp och kränkningar, inte minst eftersom 
kränkningsprocessen ofta sker gradvis och utvecklas successivt. I det 
kyrkliga sammanhanget kan det innebära att kränkningar passerar 
obemärkt både av den som blir utsatt och av omgivningen, som tonar 
ner och förminskar problem som sexuella övergrepp. 

”Tomt prat” 
Mönstret som tecknas i intervjuerna visar att Svenska kyrkans tystnads-
kultur skapas och förstärks av normer och strukturer som beskrivs i 
termer av kyrkans kram- och förlåtelsekultur. Enligt Bird och Waters 
(1989) är kännetecknet på en tystnadskultur att det finns outtalade 
normer som inte får ifrågasättas eller synliggöras. I intervjuerna är det 
dock flera som uttrycker en önskan och förhoppning om att tystnads-
kulturen och ”den gamla ordningen” ska brytas och ersättas med en 
jämställd och maktmedveten kyrka. Utmaningen verkar handla om att 
förbättra kommunikationen, att göra kommunikationen mer genuin 
och oförfalskad. 
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Vi är lite naiva, vi tror att vi är en talande organisation, vi pratar mycket 
men ibland behöver vi mer konkreta verktyg. Man har förstått att det här 
förekommer och att det är ett strukturproblem. En del försöker jobba 
systematiskt, en del är nöjda att det har blåst över. Det här är otäckt. 
Det är inte kul att prata om. Vi pratar mycket hellre om annat i kyrkan.

Den talande organisationen upprätthåller ett avstånd och en distans till 
andra. Det skapas inte en dialog, utan en självtillräcklig kommunikation 
som bygger på ”tomt prat”. Det som sägs och förmedlas sker på ytan och 
inte på ett genuint plan. Det talas om kärlek, gemenskap och förlåtelse, 
men frågor som rör våld, övergrepp och trakasserier tystas ner. Paradoxalt 
nog så tycks den talande kyrkan leda till motsatsen: den synliggör 
inte problemen utan dess talande blir en del av osynliggörandet och 
upprätthållandet av tystnadskulturen. 

En tystnadskultur inrymmer skam och skuldkänslor för den som blir 
kränkt, och den sidan finns också i Svenska kyrkan som innebär att man 
kan prata om problemet men inte berätta att man själv har varit utsatt. 

Citatet ovan illustrerar en viktig aspekt av kyrkans tystnadskultur. Skam 
och skuld kan erkännas när det händer andra grupper, men inte när det 
gäller kyrkans anställda och de egna erfarenheterna och upplevelserna 
av övergrepp och kränkningar. Det vill man inte gärna dela med sig 
av. Det som kommer till uttryck här tolkar jag som att kyrkans folk 
tenderar att distansera sig från strukturen. 

”… men vad kyrkan behöver är levande samtal” 
I kontrast till den talande organisationen finns det röster i intervjuerna 
som efterfrågar ett annat slags samtal som bryter med den talande 
organisationen och de gamla strukturerna som skapar tystnadskul-
turer. Det finns en önskan att utforma nya plattformar, nya kanaler för 
ett mer medvetet och frigörande sätt att nå ut. I flera av intervjuerna 
återkommer uppfattningen att #vardeljus och hela #metoo-rörelsen har 
gjort problemen synliga och vad man kallar för ”pratbara”:
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Det räcker inte att vi går på en utbildning och sen tror vi att vi kan 
det utan vi behöver ha ett levande samtal […] Vi flyttar på nån istället 
eller vi gör nånting som bara är riktat mot den personen där och då 
men vi kanske bara flyttar problemet från oss själva utan att ta i det. 

Vi behöver ta upp det här med att prata med varandra och inte om, 
vi behöver öka vår förmåga att vara direkta med varandra. 

#metoo-uppropet har gjort det ”pratbart” […] så det är ju ett tecken 
att det går att prata om saker och ting. 

I den nya fasen efter #vardeljus vill man förändra och förbättra struk-
turer och attityder i Svenska kyrkan. Det finns en övertygelse om att 
det behövs mer än enstaka kurser och utbildningar eller att ”flytta 
runt på människor” för att skapa förändring. Att sexuella trakasserier 
och övergrepp har blivit pratbara ger förhoppning om att kunna föra 
genuina samtal om denna viktiga fråga. Det efterfrågas levande samtal i 
stället för den talande organisationen. Om man vill problematisera och 
utmana underliggande strukturer för att skapa en förändring i grunden 
räcker det inte att omplacera enskilda individer. #metoo har visat att 
det är möjligt att vara mer direkta med varandra, samtidigt som det är 
en förmåga som behöver utvecklas ytterligare. 

Jag tänker att det bara är att hålla på, och folk kan tycka ”men vi har 
hört det där förut” men så länge som det inte händer nånting så måste 
vi säga det igen.

När gränser bryts ner både fysiskt och psykiskt så leder gradvisa 
förskjutningar till att det blir svårare att urskilja när och var gränserna 
överskrids. I kyrkliga sammanhang kan det innebära att ett oönskat 
beteende inte uppfattas som en kränkning eftersom det kan kopplas 
till en ”kultur” i betydelsen att beteendet kan förstås som en del av 
den kyrkliga samvaron. Det blir svårt för en enskild person att bryta 
tystnaden i ett organisatoriskt sammanhang där just nedtystandet 
utgör en underförstådd norm och struktur. Som Bird och Waters (1989) 
skriver krävs det en ”heroisk” insats för att på egen hand vara den som 
bryter tystnaden:
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Organizational silence on moral issues makes it more difficult for 
members to raise questions and debate issues. What could and should 
be ordinary practice, questioning of the propriety of specific decisions 
and actions tends to require an act of heroism and thus is less likely to 
occur. (Bird och Waters, 1989, s. 82)

Kramkultur, förlåtelse och gränslösa relationer
Syftet med det här kapitlet har varit att undersöka vilka sexuella kränk-
ningar och övergrepp som beskrivs i vittnesmålen samt ge en fördjupad 
bild av #vardeljus-uppropet genom ett kompletterande inifrånper-
spektiv från personer som arbetar inom Svenska kyrkan. De sexuella 
övergrepp som beskrivs i #vardeljus-berättelserna sträcker sig från 
fysiska och verbala till mer diffusa och subtila kränkningar. Analysen 
av #vardeljus-berättelserna ger en övergripande bild av ett ständigt 
pågående brus av gränsöverträdelser och övergrepp.

Många vittnesmål handlar om övergrepp och kränkningar av 
ungdomar eller utspelar sig i början på yrkeskarriären. Det framgår 
att många utsatta bär med sig övergrepp och bearbetar kränkningar 
genom hela livet. De som förgriper sig är ofta etablerade i kyrkan och 
är formellt och informellt överordnade. Övergreppen sker på olika 
platser och i olika sammanhang inom kyrkan, ofta i rum präglade av 
potentiell gränslöshet där det saknas insyn, som sakristian, källaren 
eller samtalsrummet. Ett annat mönster i vittnesmålen är betydelsen 
av omgivningen och bystanders: de personer i omgivningen som ser, 
hör och vet vad som sker, men som förblir passiva. I vissa fall blir de 
direkt uppmanade att inte ingripa eller prata om det, i andra fall är det 
personer som väljer att förbli passiva. 

Ett centralt tema är kränkningens process, som handlar om hur 
trakasserier och övergrepp utvecklas successivt från subtila kränkningar 
till grova övergrepp. Här sker en gradvis förflyttning från handlingar 
som tröstande och stöttande till mer grova fysiska närmanden över till 
våldtäkt. Kränkningens gradvisa upptrappning riskerar att normalisera 
destruktiva relationer och skapa farliga gråzoner. Samtidigt finns det 
exempel i #vardeljus-uppropet på individuella och kollektiva motstånds-
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strategier som till exempel olika strategier som försvårar för och stör 
de som trakasserar.

Kapitlet bygger på en närläsning av #vardeljus-berättelserna i 
kombination med åtta semistrukturerade intervjuer av personer som 
på olika sätt arbetar med frågor om arbetsmiljö, jämställdhet och 
sexuella övergrepp. Intervjuerna bekräftar till stora delar de mönster 
som visar sig i #vardeljus-berättelserna: att det finns strukturer i Svenska 
kyrkan som skapar utrymme för gränslösa relationer och övergrepp. 
Rösterna från insidan synliggör tre aspekter som möjliggör gräns-
överskridande handlingar och övergrepp. Det är kyrkans kramkultur, 
kyrkans kärleksbudskap och förlåtandets diskurs. Tidigare forskning 
har också identifierat att det finns strukturer i Svenska kyrkan som 
skapar gränslöshet och gränslösa relationer. Det har i sin tur att göra 
med att kyrkan är på samma gång en arbetsplats och en trosgemenskap 
där människor möts både informellt och professionellt. Detta öppnar 
för att gränserna mellan professionellt och privat luckras upp och det 
skapas möjlighetsstrukturer för sexuella trakasserier och övergrepp. 
Relationerna blir för personliga och gränsöverskridande (jfr Öljarstrand 
2011). På grund av relationernas komplexitet kan beroendekulturer 
och destruktiva sociala relationer utvecklas (Bruhn 2005; Hansson 
2006). Internationell forskning poängterar vikten av att bryta med 
medberoende och skamkänslor genom att våga vara konfrontativ och 
säga ifrån (Everhart 2020). Det är därför viktigt att organisationer arbetar 
förebyggande och långsiktigt genom att involvera medarbetarna och 
skapa meningsfull delaktighet i förändringsarbetet. 

Slutsatsen är att Svenska kyrkan präglas av en institutionaliserad 
gränslöshet i form av en kramkultur och en förlåtande diskurs som gör 
att gränslösa beteenden kan passera utan att de öppet problematiseras. 
Genom att kramkulturen vävs in i kyrkopraktiken, både formellt och 
informellt, skymmer den att sexuella övergrepp ingår i en kontext. 
Kramkulturen kan ses metaforiskt som en gränsöverskridande miljö som 
bidrar till ett osynliggörande av sexuella kränkningar och övergrepp. 
Kramkulturen öppnar gränser för maktutövning: om fysisk beröring i 
denna form är påbjuden så kan gränser för andra fysiska överträdelser 
successivt förskjutas. När distans saknas mellan individer blir det svårt 
att se att kränkningar förekommer. Förhoppningsvis leder #vardeljus 
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till en förändring inom kyrkan där de värderingar som förknippas med 
den talande organisationen överges och levande samtal tar över, samtal 
som präglas av öppenhet, tillit och respekt. 

Referenser
Berglund, Kerstin (2012). Inventering av anmälningar om misstänkta sexuella 

övergrepp, vilka föranlett Domkapitel att pröva frågan om disciplinåtgärd, åren 
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kapitel 10

Från hashtag till handling
Skogsutbildningens #metoo-

rörelse i spåren av #slutavverkat
Ann Grubbström & Stina Powell

Det handlar bland annat om härskartekniker, diskriminering, sexism, 
rasism, trakasserier, homosocialitet, homofobi och konservativa normer. 
Dessa tydliga normer går i arv mellan årskurserna och skapar en kultur. 
En exkluderande kultur där inte bara vi kvinnor far illa, utan alla som 
önskar gå emot dessa normer.

(Ur Från hashtag till handling, Hallberg Sramek m.fl. 2018)

Ovanstående citat kommer från det öppna brev som skrevs av kvinnliga 
studenter vid jägmästarprogrammet våren 2018 till Sveriges lantbruks-
universitet (SLU) och skogsnäringen (Hallberg Sramek m.fl. 2018). 
Brevet var en del av skogens egna #metoo-upprop som startade med 
#slutavverkat under hösten 2017. Uppropet visade tydligt att utbildningen 
på SLU fortfarande präglades av bristande jämställdhet. Brevskrivarna 
vittnade om situationer där de blivit utsatta för, eller uppmärksammat, 
diskriminerande och sexistiskt beteende från äldre män i skogssektorn 
och från jämnåriga manliga studenter.1

Skogssektorn har en egen jämställdhetsstrategi inom ramen för 
Sveriges nationella jämställdhetsmål. I den betonas bland annat att 
förhållandena under utbildningen ska vara lika för kvinnor och män 
(Regeringskansliet 2011; Skogsstyrelsen 2019). Som en följd av jämställd-
hetsstrategin har det sjösatts ett stort antal projekt och formulerats 
strategier för att förbättra förutsättningarna för en jämställd skogs-
sektor (se exempelvis Andersson och Lidestav 2015; Wickman m.fl. 
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2013; Lidestav m.fl. 2011). Det har också genomförts en rad konkreta 
åtgärder inom skogsutbildningen. Exempelvis åtgärder som syftar till 
att öka jämställdhetskompetensen bland ledare och lärare (Andersson 
och Lidestav 2015), att ta fram information som rör jämställdhet för 
skogsbolag och andra aktörer där studenter gör studiebesök (Wickman 
m.fl. 2013) och att integrera genusperspektiv i utbildningen (Lidestav 
m.fl. 2011). Åtgärderna har fått kritik för att de bygger på antagandet att 
ojämställdhet är en följd av bristande kunskap och att utbildning kommer 
att förändra situationen (Powell 2016). Jämställdhetsarbete framställs 
dessutom ofta som en lång och långsam process (se t.ex. Wickman m.fl. 
2013; Holmqvist 2017), vilket i sig kan bidra till att förändringar sker 
mer långsamt än nödvändigt. 

Tidigare studier av skogssektorns #metoo-rörelse i Sverige har 
analyserat vittnesmålen för att öka förståelsen för hur de uttrycks och 
formuleras (Johansson m.fl. 2018). I Ganetz m.fl.:s (2020) undersökning 
av de gröna näringarna och byggbranschens vittnesmål analyseras även 
förklaringar till förekomsten av sexuella trakasserier. De lyfter fram 
machokultur och maktrelationer baserat på kundrelationer, ålder och 
anställningsform som viktiga orsaker. När det gäller skogssektorn har 
det efterlysts mer forskning om de mekanismer som tillåter sexism och 
trakasserier (Johansson m.fl. 2018). I det här kapitlet försöker vi förstå 
varför sexuella trakasserier och diskriminering mot kvinnor förekommer 
inom skogsutbildningen, trots medvetenhet om problemen och trots att 
insatser gjorts. Vi är också intresserade av vad som ledde fram till att 
studenterna skrev och publicerade det öppna brevet. Kapitlet bygger 
på intervjuer och fokusgrupper med studenter, lärare och personer i 
ledningsfunktion, där vi har tagit del av deras egna förklaringar och 
tankar. Slutligen ger kapitlet också en inblick i hur deltagarna ser på 
framtiden och möjligheter till förändring i spåren av #metoo-rörelsen.

Genus i skogen – kontinuitet och förändring
Tidigare forskning visar att skogssektorn domineras av en maskulin 
kultur som har funnits under lång tid. Trots att mer arbete inom skogen 
idag är administrativt så verkar normen om att skogssektorn innebär 
hårt fysiskt arbete finnas kvar (Brandth och Haugen 2005; Andersson och 
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Lidestav 2016; Johansson m.fl. 2019). Samtidigt förändras skogssektorn 
i linje med resten av samhället och frågor som rör klimatförändringar, 
biodiversitet och naturvård blir allt viktigare kompetensområden. 
Utbildningar som fokuserar på dessa frågor har en högre andel kvinnliga 
studenter, och det har antagits att om andelen kvinnor i skogssektorn 
ökar, så skulle också den manliga kulturen utmanas (Lidestav m.fl. 2011; 
Johansson m.fl. 2019). Studier visar dock att män och kvinnor ofta arbetar 
med olika saker och att kvinnors plats därmed är villkorad till vissa 
delar av skogssektorn (Johansson m.fl. 2019). Kvinnor arbetar framför 
allt med utbildning, administration, miljö och naturvård, medan män 
i större utsträckning arbetar med produktion och skogsvetenskap, som 
hör till den mer industriella sidan av skogsbruket (Arora-Jonsson och 
Ågren 2019; Johansson m.fl. 2019). Förväntningarna att en ökad andel 
kvinnor i skogen per automatik skulle leda till en förändring av kulturen 
kan därför ifrågasättas. För att en förändring ska kunna ske behövs 
mer forskning om vad som gör det möjligt för kulturen att finnas kvar. 

Maskulin kultur inom skogsutbildningen 
– några nyckelbegrepp

I det här avsnittet introducerar och definierar vi de nyckelbegrepp vi 
använder oss av i kapitlet: sexuella trakasserier och diskriminering, 
tystnadskultur och bystander-beteende.2 Begreppen har varit en del 
av vår förförståelse, men har också utkristalliserats under analysen. 
Exempelvis blev betydelsen av bystander-beteende allt tydligare under 
analysen av intervjuer och fokusgrupper. 

Sexuella trakasserier och diskriminering
#metoo-rörelsen inom skogssektorn vittnar om olika typer av sexuella 
trakasserier. Begreppet sexuella trakasserier är inte helt enkelt att defi-
niera, och det är kanske inte nödvändigt att hitta en gemensam definition, 
eftersom begreppet innehåller både motsägelser och tvetydigheter 
(McDonald 2012). I vår studie tar detta sig uttryck i att deltagare har 
helt olika uppfattningar om huruvida något är sexuella trakasserier eller 
inte, till exempel när händelser av vissa beskrivs som skämt och av andra 
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som just trakasserier. Vår förståelse av begreppet inkluderar ovälkomna 
fysiska, verbala och icke-verbala handlingar med sexuell anspelning, 
och på så sätt är sexuella trakasserier en form av diskriminering. Det 
inbegriper beteenden som försätter någon i en obekväm och ibland 
hotfull situation (Henning m.fl. 2017; Fnais m.fl. 2014). Vi använder 
diskriminering för att beskriva hur kvinnor känner sig åsidosatta och 
orättvist behandlade, med fokus på den utsatta personens upplevelse. 

Möjligheter att utmana kulturen 
De som försöker förklara varför sexuella trakasserier och diskriminering 
sker i en organisation brukar referera till att det har utvecklats en 
specifik kultur som består av värden, antaganden, normer och beteenden 
(Nardone 2018; De Welde och Stepnick 2015). Vi ser kulturer och normer 
som dynamiska, motsägelsefulla och möjliga att förändra (Connell och 
Pearse 2015). Forskning visar hur kvinnor i skogssektorn anpassar sig till 
och accepterar den maskulina kulturen och de existerande normerna 
(Baublyte m.fl. 2019; Follo 2002). Vainio och Paloniemi (2013) menar i 
sin studie av finska skogsägare att den maskulina kulturen är så stark 
att både kvinnor och män föredrar att stödja den hellre än att utmana 
den. Tidigare studier har också visat att genom att undvika att lyfta 
genusfrågor är det möjligt att smälta in i kulturen (Baublyte m.fl. 2019; 
Vainio och Paloniemi 2013). 

Hinchcliffe Voglio (2019) diskuterar betydelsen av separata rum 
för kvinnor i anknytning till #metoo-rörelsen. Hon menar att de var 
nödvändiga för att kvinnor skulle våga kliva fram. Andra studier har 
visat hur vissa personer i en organisation, så kallade tempered radicals, 
kan skapa förändring med små vardagliga handlingar (Meyerson och 
Scully 1995). Det handlar om personer som har professionella roller i 
organisationen, men som bryter normerna. Det kan vara en kvinna i 
en mansdominerad organisation som försöker påverka från en margi-
naliserad position för att skapa förändring (Meyerson och Scully 1995). 
McDowell (1999) lyfter fram både platser och individer när hon beskriver 
en kultur som en samling sociala relationer och kontakter som knyter 
samman människor och platser. Hon menar också att vissa praktiker 
bibehålls genom sociala relationer av makt och exkludering. I vår studie 
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blir maktrelationer tydliga i beteenden som tystnad och hur de som 
iakttar diskriminering agerar när något händer. 

Tystnadskulturen
För att förklara varför trakasserier fortsätter är det viktigt att disku-
tera hur de uppmärksammas och tolereras. Kvinnor som känner sig 
trakasserade kan uppfatta organisationen de ingår i som tolerant mot 
sexuella trakasserier. Det kan bero på erfarenheter av att berättelser 
om trakasserier inte tas på allvar, att det innebär en risk att berätta 
och att de som trakasserar troligen inte kommer att få stå till svars för 
sitt beteende (Fitzgerald m.fl. 1997, s. 586). Med andra ord har dessa 
kvinnor ringa hopp om stöd och ingen tillit till att något ska förändras 
om de berättar om diskriminerande beteende, tvärtom är de rädda för 
att bli ifrågasatta (Morrison och Milliken 2000). Tystnaden kan därför 
vara ett sätt att skydda sig själv, men på samma gång så möjliggör denna 
tystnad fortsatta trakasserier och diskriminering (De Welde och Step-
nick 2015). Alvinius och Holmberg (2019, s. 1262) beskriver tystnaden 
inom den militära sektorn som ”ett beteende hos en grupp människor 
som genom outtalad konsensus inte nämner, diskuterar eller erkänner 
kvinnors erfarenheter”. Tystnaden gäller alltså inte bara den individ 
som blir utsatt, utan involverar en hel grupp där individer kan ha 
olika anledning att vara tysta. En tystnadskultur kan ses på tre olika 
nivåer: kulturell, organisatorisk och individuell (Bird 1996). Kulturella 
faktorer inkluderar exempelvis närvaron av en stark lojalitetskultur, 
där det inte är möjligt att tala ut. Organisatoriska faktorer kan handla 
om viljan att förhindra kritik och organisatoriskt lärande. Individuella 
faktorer inkluderar rädsla och sårbarhet (Bird 1996). De olika nivåerna 
överlappar och kan vara svåra att separera från varandra, men i det här 
kapitlet kommer vi framför allt att fokusera på individuella faktorer. 

Bystander-beteende
I en tystnadskultur finns de som ser och iakttar händelser, men som inte 
själva agerar utan väntar på att andra ska reagera, så kallade bystanders 
(Fenton m.fl. 2016). I en studie av Svenska kyrkan visar Carstensen 
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(kapitel 9) på betydelsen av bystanders för att gränslösa beteenden ska 
passera. För att bryta ett sådant passivt beteende har bystander-träning 
lyfts fram som en möjlig åtgärd (Hennely m.fl. 2019; Paull m.fl. 2019; 
Fenton och Mott 2018). Om personer får träna på att aktivt agera i 
situationer då trakasserier uppstår, så ökar möjligheten att de vågar 
utmana tystnadskulturen genom att visa den som trakasserar och andra 
bystanders att det som händer inte är socialt accepterat (Fenton och 
Mott 2017, Mabry och Turner 2016). Men, det finns hinder för ett mer 
aktivt bystander-beteende. Berkowitz (2010) menar att en anledning till 
att män inte agerar är att det kan finnas en föreställning om att andra 
män tycker att det är okej med en sexistisk jargong, fast det kanske inte 
alls är fallet. Forskning visar också att den viktigaste orsaken till att 
studenter inte ingriper är rädsla; uppfattningen är att riskerna är större 
än incitamenten att agera (Paull m.fl. 2019). En känsla av maktlöshet, att 
organisationen accepterar beteendet och att ledningen inte skulle reagera 
med stöd bidrar till att det känns riskfyllt att agera. Det förstärks av 
erfarenheten att när någon säger ifrån så händer ingenting eller väldigt 
lite (Paull m.fl. 2019). 

Vår studie inbegriper även trakasserier på sociala medier. Myers 
och Cowie (2019) har visat att bystander-beteende har betydelse för 
om trakasserierna i sociala medier fortsätter och om inläggen delas 
och sprids vidare. Deras studie visar också att bystanders är rädda för 
att råka illa ut om de försvarar utsatta personer. Dessa olika barriärer 
för ett mer aktivt och positivt bystander-beteende visar sammantaget 
att maktrelationer är viktiga. I vår studie handlar det om relationer 
mellan ledning, lärare och studenter och hierarkier och relationer inom 
studentgruppen. 

Fokusgrupper och intervjuer med 
studenter, lärare och ledare

I detta kapitel har vi använt fokusgrupper och individuella intervjuer för 
att undersöka studenters, lärares och ledares erfarenheter. Vi har också 
fått ta del av deltagarnas egna förklaringar till varför diskriminering 
mot kvinnor har fortsatt.
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Vi kom i kontakt med deltagare till intervjuer och fokusgrupper 
genom att besöka studenter i samband med deras undervisning och 
genom e-post till lärare, studenter och ledare. Den stora utmaningen 
var att hitta manliga studenter som ville delta, men vi lyckades genom 
kontakter med studentkåren och med hjälp av lärare. Dessa kontakter gav 
oss också möjlighet att träffa personer som inte var speciellt intresserade 
av genusfrågor.

Vi genomförde fyra fokusgrupper med studenter från jägmästarpro-
grammet. Två grupper bestod av kvinnliga studenter med tre deltagare 
i varje grupp, en grupp av tre män och en kvinna och en grupp av fyra 
män. Dessa mindre grupper lämpade sig väl för att diskutera genusre-
lationer. Att studenterna redan kände varandra såg vi som en fördel, 
eftersom det kunde göra det lättare att starta en diskussion. Beslutet att 
använda oss av några grupper med enbart kvinnor och män fattades av 
två anledningar. För det första kunde kvinnorna ha varit med om eller 
bevittnat diskriminering och trakasserier som det var svårt att prata 
om tillsammans med manliga studenter. För det andra ville vi att både 
män och kvinnor skulle känna sig så fria som möjligt att reflektera över 
erfarenheter och över relationer mellan män och kvinnor på utbildningen. 

Diskussionsteman för fokusgrupperna var idéer om hur en jägmästare 
bör vara och agera (kultur och normer), relationer mellan män och 
kvinnor i utbildningen, vad som hände när det öppna brevet skrevs, 
reaktioner på #slutavverkat och det öppna brevet, förklaringar till 
varför trakasserier fortsätter samt tankar och idéer om vägen framåt. 
Vi uppmuntrade deltagarna att reflektera kring sitt eget och andras 
beteende och vad de trodde var anledningarna till dessa beteenden. 
Frågor som ”varför tror du att det är svårt att reagera när någon säger 
något som inte är okej?” ställdes för att deltagarna skulle fundera på 
sitt eget och andras agerande utan att känna sig anklagade. På det här 
sättet fördjupade vi vår förståelse av vad som påverkar ett fenomen som 
bystander-beteende. 

Fokusgrupperna varade från en till två och en halv timme. Utöver 
detta genomförde vi också tre individuella intervjuer med kvinnor. 
En av dem hade nyligen tagit examen från jägmästarprogrammet och 
talade mer i retrospektiv om utbildningen. Totalt träffade vi sjutton 
studenter: tio kvinnor och sju män. Studenterna hade gått olika länge 
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på programmet, men de flesta var i slutet av utbildningen. De kom både 
från större städer och från landsbygden. Vårt intryck är att studenterna 
deltog i studien med stort intresse, vilket också resulterade i ett material 
som speglar olika erfarenheter och synvinklar.

Vi gjorde fyra intervjuer med lärare och tio intervjuer med personer 
i en ledarposition. I den senare gruppen hade de flesta även arbetat som 
lärare. Två ledare arbetade i ett skogsbolag och hade erfarenhet av att 
samarbeta med skogsutbildningen. Vi kontaktade personer som hade 
erfarenhet av jämställdhetsarbete eller fattade beslut som påverkade 
jämställdhetsarbetet. Endast två av de intervjuade var kvinnor, vilket 
återspeglar att skogsutbildningarna domineras av män. De teman som 
togs upp i intervjuerna var undervisning och relationen med studenter, 
jämställdhetsarbetet, bakgrunden till det öppna brevet och de reaktioner 
som kom med anledning av #slutavverkat och det öppna brevet. Slutligen 
diskuterades vägen framåt. 

Som ett första steg i analysen reflekterade vi över fokusgrupperna 
och intervjuerna omedelbart efter att vi genomfört dem. Reflektionerna 
gjorde det möjligt att identifiera intressanta teman som kommit upp 
under samtalet som vi kunde gräva djupare i under kommande intervjuer 
och fokusgrupper. Intervjuerna skrevs ut ordagrant och tre övergripande 
teman identifierades. Därefter kodades utskriften i relaterade under-
teman. Huvudteman och underteman (inom parentes) var 1) förklaringar 
till varför den maskulina kulturen har fortsatt (hierarki och traditioner, 
dolda miljöer, bystander-beteende, tystnadskultur), 2) möjligheter att 
protestera (konsekvenser av #slutavverkat, bakgrund till det öppna 
brevet), 3) tankar om förändring (reflektioner, skämtkulturen, stöd 
och motstånd). Vi är medvetna om att deltagarna i intervjuer och 
fokusgrupper kanske inte kände sig bekväma i att uttrycka kritik mot 
feministiska perspektiv och jämställdhetsarbete. Det kan möjligen 
förklara varför motstånd mot detta främst beskrivits i form av andras 
beteenden och åsikter. 

I texten har vi skilt på de fokusgrupper som gjordes med enbart 
kvinnor, med enbart män och med blandad grupp, men eftersom det 
är en liten organisation har vi inte skrivit ut om det är en kvinna eller 
man som blivit intervjuad (se tabell 10.1). 
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Tabell 10.1. Antalet fokusgrupper och intervjuer samt förkortningar

Aktivitet Förkortning Antal

Fokusgrupp män och kvinnor FGMK 1

Fokusgrupp män FGM 1

Fokusgrupp kvinnor FGK 2

Intervju lärare IL 4

Intervju ledare ILE 10

Intervju student IS 3

Resultat
I den första delen diskuterar vi förklaringar till varför sexuella trakasse-
rier och diskriminering av kvinnor har fortsatt inom skogsutbildningen. 
Därefter går vi djupare in på vad som ledde fram till och möjliggjorde 
publiceringen av det öppna brevet. Slutligen ger vi en inblick i hur 
deltagarna ser på framtiden och möjligheter till förändring i spåren av 
#metoo-rörelsen.

Orsaker till att diskrimineringen har fortsatt
Jägmästarprogrammet har en lång tradition och har funnits sedan 
mitten av 1800-talet. Antagningsreglerna omfattade inledningsvis 
ett krav på att den som sökte till utbildningen skulle ha gjort mili-
tärtjänst och ha erfarenhet av skogsarbete. Resultatet blev en miljö 
som dominerades av män. Den första kvinna som påbörjade utbild-
ningen, då man gjorde undantag från kraven, inledde sina studier 1962 
(Wickman m.fl. 2013). Sedan dess har andelen kvinnor ökat och 2020 
var 37 procent av studenterna som antogs till jägmästarprogrammet 
kvinnor (Antagningsenheten, SLU, 2021). Förutom att män alltid har 
dominerat utbildningen sett till antal pekar vår undersökning ut tre 
andra förklaringar till att den maskulina kulturen har bestått: den 
starka sammanhållningen, en tydlig hierarki inom studentgruppen 
och traditionerna inom studentkåren.
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Hierarkier och traditioner i ”SLU-bubblan”
De manliga studenterna beskriver en tät sammanhållning vid SLU: 

2: Och vi är ganska få studenter på SLU också, om man jämför med 
andra universitet.
3: … och det finns ju inga andra, några andra sitter och äter lunch men 
det är liksom inget, så att det är svårt att ta sig utanför SLU-bubblan 
(FGM).

Studentgruppen beskrivs som en stor familj och klassen blir betydelsefull 
för studenternas sociala liv (IS). Jägmästarprogrammet innehåller långa 
studiebesök, som beskrivs som viktiga för att skapa samhörighet, men 
också som en arena där manliga normer har utvecklats och uttryckts (IL). 

Studenterna lyfter fram att förstaårsstudenter har stor respekt för 
äldre studenter och att det skapar en hierarki (IS; FGM; FGMK; FGK 
1). Denna respekt verkar grunda sig i nollningen och i studentkåren 
där äldre studenter leder olika aktiviteter. Som en student uttryckte 
det: ”Om det är äldre studenter där så står man som ett lamm” (FGM). 
Kvinnliga studenter berättar om hur äldre studenter som passar in i den 
maskulina jägmästarnormen rekryterar nya studenter till sin grupp 
(FGK 1; FGK 2) och på så sätt lever normerna vidare. 

De traditioner som är en del av studentkårens aktiviteter lyfts fram 
som viktiga för identiteten som jägmästare. Dessa traditioner beskrivs 
som positiva och något som många ser fram emot att delta i (IS), men 
vissa av traditionerna, som exempelvis sångtexter, har förstärkt den 
maskulina kulturen och de manliga normerna. Traditioner och ritualer 
nämns därför som en anledning till att normer lever vidare (IL). I 
fokusgrupperna framkommer att när det föreslogs förändringar som 
påverkade festtraditionerna väckte det starka känslor (FGM). Försök att 
ändra traditionerna har alltså mötts med motstånd från vissa studenter. 

I linje med Alvinius och Holmbergs studie av militärsektorn (2019) 
har jägmästarstudenterna blivit en sammansvetsad grupp som spenderar 
mycket tid tillsammans och delar erfarenheter, något som bidragit till 
att manliga normer skapats och bibehållits. Den starka hierarkin visar 
på en maktstruktur, där äldre studenter är mer inflytelserika när det 
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gäller hur normerna utvecklas och hur traditioner vidmakthålls. Detta 
verkar uppmuntra yngre studenter att bete sig på samma sätt, vilket gör 
det svårt för de som inte passar in att utmana kulturen. 

Utsatthet i dolda miljöer – exempel från 
studentkåren och sociala medier 

Utsatthet för trakasserier och diskriminering återfinns på olika arenor 
inom utbildningen. I detta avsnitt ska vi ge exempel från studentkåren 
och sociala medier, arenor som till stor del är dolda för lärarna och 
universitetsledningen. 

Sexistiska skämt och sånger beskrivs som en del av festkulturen vid 
studentkåren. När alkohol finns med i bilden uttrycks mer extrema åsikter 
(FGM; FGK 1). Även sedan sångboken reviderades har vissa män använt 
de gamla sexistiska sångerna för att provocera. De kvinnliga studenterna 
berättar att fysiska sexuella trakasserier, ovälkomna komplimanger och 
skämt förekommer på evenemang som ordnas av studentkåren (FGK 
1; FGK 2). En student beskriver hur kvinnor har anpassat sig till den 
här festkulturen: ”kanske vi har undermedvetet bara lagt ett lock på 
det och liksom tonat ner det, nästan kanske att vi har accepterat det” 
(IS). Hon tror att kvinnor accepterar beteenden i den här miljön som 
de annars skulle ha reagerat mot. Tidigare forskning (Follo 2002) har 
visat hur normaliseringsprocesser får kvinnor att acceptera och undvika 
att reagera på rådande maskulina normer. I vår studie lyfts en grupp 
studenter fram som befinner sig mellan de som identifierar sig starkt 
med den manliga normen och de som står utanför den. De beskrivs som 
kappvändare och kunde ofta vända sig mot de som var utanför normen 
om de inom normen önskade det. Deras beteende lyftes fram som en 
viktig orsak till att trakasserierna fortsatte (FGK 1). 

Kvinnliga studenter berättade om hur manliga studenter hade skapat 
konton på sociala medier, öppna för alla studenter att gå med i. På dessa 
konton fanns nedsättande inlägg om kvinnor, och inlägg från kvinnor 
kunde också förlöjligas. När #metoo och #slutavverkat startade fanns det 
inlägg som försökte avfärda berättelserna om trakasserier (FGK 1; FGK 2; 
IS). Andra exempel på dolda miljöer är chattforum där män diskuterade 
kvinnors utseende och när andra män ifrågasatte lämpligheten i detta 
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blev de också förlöjligade (FGK 1). När konversationerna spreds utanför 
gruppen skapade det svårigheter i relationer mellan studenterna. Fokus-
grupper och intervjuer visar att sociala medier verkar vara en arena där 
nedlåtande kommentarer om kvinnor har förekommit. På så sätt har de 
bidragit till att definiera vad som var möjligt för en jägmästarstudent 
att uttrycka och inte. I de fall då personer protesterade mot inläggen 
försvarade sig författarna med att det var skämt och satir (FGK 1). 

De kvinnor som blev utsatta eller som protesterade mot de nedsät-
tande inläggen fick sällan synligt stöd på sociala medier. Stödet gavs i 
stället personligen (FGK 2; IS). Det överensstämmer med resultat från 
Bastiaenses m.fl. (2015), som menar att generellt ger bystanders oftare 
stöd till trakasserade personer privat än offentligt. Anledningar är dels 
att de är rädda för att själva bli utsatta, dels en osäkerhet över om ett 
öppet stöd verkligen skulle hjälpa den som trakasserats. Eftersom alla 
som är medlemmar i en grupp på sociala medier kan se frånvaron av 
stöd kände sig de kvinnor som var utsatta mycket ensamma och upplevde 
svåra negativa känslor (FGK 2; IS). 

Sammantaget visar exemplen att studentkåren och sociala medier är 
arenor där trakasserier har kunnat fortsätta. För universitetslärare är det 
viktigt att ha i åtanke att det som händer på studentkåren och i sociala 
medier påverkar studenternas relationer i klassrummet. Exempelvis 
har studenter i vår studie varit tysta under diskussioner, undvikit vissa 
kurser och i vissa fall övervägt att sluta på utbildningen (FGK 1; FGK 2). 

Tystnadskulturen vid jägmästarprogrammet
Fokusgrupper och intervjuer ger en komplex bild av tystnadskulturen, i 
vilken både studenter, lärare och ledare är involverade. Lärarnas reaktioner 
(eller avsaknad av reaktioner) när diskriminering och trakasserier inträffar 
visar sig ha stor betydelse. Studenter berättar att lärare sällan reagerat 
och när de har gjort det har de ibland råkat ut för dåligt bemötande av de 
studenter som blivit tillrättavisade. En kvinna förklarar att konsekvensen 
blir att lärarna inte vill lägga sig i: ”De [lärarna] kommer in för en enstaka 
lektion och hör ett olämpligt skämt bland studenterna, de vill inte bli 
indragna i det här” (FGK 1). Studenter ger också exempel på framtida 
arbetsgivare, sådana som de har mött under fältbesök, som säger sexistiska 
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skämt och ingen reagerar, varken i stunden eller efteråt (FGK 1; FGK 2; 
IS). Intervjuade lärare förklarar detta med att lärare generellt kan känna 
sig obekväma med att markera mot olämpligt beteende. Lärarna förklarar 
också den uteblivna reaktionen med att många lärare troligen tänker 
att studenterna är vuxna och om olämpligt beteende inträffar så måste 
studenterna själva reda ut det (IL). En lärare förklarar: 

Man riskerar ju alltid en konflikt om du säger ifrån för du har ingen aning 
om hur påstridig motparten är. Om man åstadkommer en förändring 
eller om man bara måste gå med någonting som bara ska gå och skava 
resten av tiden man umgås tillsammans.

Citatet visar den risk lärare räknar med när de överväger om de ska 
agera eller inte. När studenter inte får bekräftelse från lärare på att ett 
beteende inte är acceptabelt leder det till att utsatta kvinnor tvekar att 
ta upp frågor om diskriminering med sina lärare och ledare. Vi fick ta 
del av berättelser där studenter vänt sig till lärare och ledare utan att det 
gav någon effekt. I många fall har kvinnor hållit sin upplevelse för sig 
själva eller bara berättat om det inträffade för nära vänner. De var oroliga 
för att det skulle påverka deras sociala liv eller deras karriärmöjligheter 
negativt om de berättade om trakasserier och diskriminering (FGK 1; 
FGK 2; IS). Kvinnor som har sagt vad de tycker till de som trakasserat 
dem upplever sig ha blivit ännu mer utsatta. De kvinnliga studenterna 
har alltså noga övervägt vilka möjligheter till stöd som funnits, och om 
de varit övertygade om att stödet inte var starkt nog har de tagit beslutet 
att inte ta upp sina erfarenheter med lärare och ledare. 

Intervjuer och fokusgrupper visar också en annan aspekt av tystnad: 
manliga studenter är tysta under diskussioner om jämställdhet. De 
beskriver att de känner sig obekväma med att diskutera jämställdhet:

4: Så är det väl med alla … lite känsliga ämnen att man liksom inte 
pratar för mycket om det för det känns som att man måste tänka efter 
väldigt mycket så att man verkligen inte sårar någon.
3: Så man inte blir kallad för kvinnofientlig eller …
4: Ja så man inte säger något olämpligt eller något taskigt. Det är väl 
där problemen sitter kanske (FGMK).
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Diskussionen visar att män är rädda att bli uppfattade som fientliga mot 
kvinnor om de engagerar sig i en diskussion om jämställdhet och det 
visar sig att de har andra åsikter än kvinnorna. De kan också känna sig 
provocerade av de kvinnor som de anser går för långt och överreagerar 
(FGMK). En lärare tar också upp att studenter kan känna att de förväntas 
säga det som är politiskt korrekt när de diskuterar jämställdhet. 

Sammantaget involverar tystnadskulturen en komplex väv av rela-
tioner, interaktioner, kommunikation och tolkningar som pågår mellan 
studenter, lärare och ledare. Ledarskap ser vi som något som utövas 
av såväl studentkåren som lärare och formella ledare på universitetet. 
Det är tydligt att om ledare på olika nivåer inte reagerar är det en 
viktig förklaring till att kvinnor förblir tysta om sina erfarenheter av 
trakasserier, sexism och diskriminering. Paull m.fl. (2019) menar att 
ledares tystnad också påverkar bystanders att inte agera. I linje med våra 
resultat visar Morrison och Milliken (2000) att det finns en upplevd 
fara för kvinnor att förmedla sina upplevelser av diskriminering till 
lärare och ledare. Trots detta skrev en grupp kvinnliga studenter det 
öppna brevet och protesterade mot förhållandena. I nästa avsnitt går 
vi djupare in på hur det blev möjligt.

Det öppna brevet
Det öppna brevet beskrev upplevelser från några årskurser, men våra 
intervjuer visar att erfarenheterna inte var begränsade till dessa årskullar. 
Det som beskrivs i det öppna brevet har varit en del av skogsutbildningen 
under lång tid, men det var först under våren 2018 som protesterna blev 
större och mer öppna.

#metoo som inspiration
Under våren 2018 blev #slutavverkat en utställning vid universitetet som 
många såg. På så sätt blev studenter, lärare och ledare medvetna om och 
diskuterade berättelserna. I en av kurserna på jägmästarprogrammet 
fanns det en diskussionsuppgift som relaterade till #slutavverkat där 
män och kvinnor fick diskutera i olika grupper. Att diskutera i en grupp 
med andra kvinnor gjorde det möjligt för de kvinnliga studenterna att 
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upptäcka gemensamma erfarenheter. En grupp av kvinnor bestämde 
sig för att de inte längre tänkte acceptera den existerande sexistiska 
jargongen (IL). Intervjuerna med både studenter, lärare och ledare 
visar att de som skrev brevet upplevde en risk för att deltagandet skulle 
påverka deras karriärer och deras sociala situation. Kvinnliga studenter 
hade upplevt att det var svårt att få reaktioner på sexistiska beteenden 
från ledningen, förutom från några få kvinnor som var engagerade, 
men efter #slutavverkat fick de reaktioner även från män (FGK 1; FGK 
2). Brevskrivarna fick också stöd från lärare, personer i ledningsposition 
och de som startade #slutavverkat när de ville skriva brevet (ILE). I 
jämförelse med situationen innan #slutavverkat tycks kvinnor ha haft 
större anledning att tro att deras röster skulle bli hörda. De konstaterade 
att tidigare individuella och anonyma protester sällan hade lett någon 
vart men att kollektiva protester som #metoo-rörelsen kunde nå ut. För 
att brevet skulle tas på allvar och inte avfärdas publicerades det öppet 
och med namnunderskrifter. 

Sammanfattningsvis skapade #metoo-rörelsen separata rum för 
kvinnor som möjliggjorde diskussioner och utvecklade stöttande rela-
tioner mellan kvinnor på skogsutbildningen. Det gjorde det i sin tur 
möjligt att beskriva situationen och hitta ett språk för att göra det. På 
så sätt synliggjordes normer och när de blir synliga kan de vara svårare 
att legitimera (Carvalho m.fl. 2019). I nästa avsnitt diskuterar vi vilka 
möjligheter den här synligheten skapade. 

Möjligheter till förändring 
Det öppna brevet fick stort genomslag och både SLU:s ledning och 
skogsbolagen var tydliga med att det måste ske en förändring (www.
landskogsbruk.se). Brevet skapade också diskussioner bland studenter 
och lärare.

Bara ett skämt – eller?
Fokusgruppsdeltagarna känner till en grupp manliga studenter som 
menade att det som stod i det öppna brevet var överdrivet och att 
kvinnor inte kunde tåla skämt (FGK 1). Samtidigt beskrev många vi 
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träffade en process där de börjat reflektera över sitt eget och andras 
beteende (FGK 1; FGM; IL). De manliga studenterna säger att de var 
förvånade och chockade över #slutavverkat och det öppna brevet. En 
av dem uttryckte det så här: 

Då vet jag inte om det är att man inte har märkt något eller att man är 
dålig på att se saker eller att man har sagt några saker själv, det vet jag 
faktiskt inte. Men man fick sig en liten tankeställare i alla fall till att 
börja fundera och titta lite nu kanske hur det är (FGMK). 

Det öppna brevet blev en ögonöppnare som fick män att tänka på sitt 
eget beteende och fundera på om de själva hade betett sig på ett bra sätt. 
De säger att det kan vara svårt att prata om jämställdhet, eftersom det 
sätter fokus på det egna beteendet. Som en lärare förklarar: ”Det är väl 
för att man kommer till insikt om att man inte har skött sig så snyggt, 
alltså man får ju skämmas lite ibland” (IL).

En av de intervjuade har insett att hon själv har bidragit till att 
normen levt vidare genom att skratta åt olämpliga skämt (IS). Andra 
har genom #slutavverkat och det öppna brevet insett att skämt som de 
tidigare tyckte var oskyldiga är problematiska (FGM; FGMK). Männen 
diskuterar på det här sättet kring skämtandet:

3: Men när man bara får höra liksom en gång själv … då kommer man 
nog tyvärr inte att reagera på de …
4: … man skulle nog sätta ner foten på ett annat sätt idag och säga ”men 
det där är inte okej”, jämfört med vad man skulle gjort för två år sen. 
1: Förutsatt att man vet att det verkligen är menat på det sättet också, 
jag tycker det är det som är så svårt.
4: Ja, eller behöver det vara menat på ett speciellt sätt också då? Det 
kan man ju också fundera kring. Ja, om dom säger någonting oschyst 
liksom. Men jag är väl också lite grann som du, lite konflikträdd (FGM).

I den här diskussionen blir det en fråga om den som observerar kan veta 
intentionen med skämtet. Det blir också tydligt att en viktig anledning 
till att bystanders inte ingriper är risken att bli indragen i en konflikt. 
Alvinius och Holmberg (2019) menar att sexistiska händelser ofta 
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slätas över genom att de kallas skämt. Detta kan vara en strategi för 
att rättfärdiga diskriminerande beteende (Page m.fl. 2016). Kulturen 
inom jägmästarprogrammet verkar ha accepterat dessa ”skämt”, och att 
bystanders inte har reagerat har bidragit till att beteendet har fortsatt.

Studenterna lyfter också fram att de har märkt en skillnad sedan 
#slutavverkat och det öppna brevet: ”Det känns väl som att det har blivit 
skillnad, alltså alla är mer medvetna och det känns ju […] att den stora 
gruppen strävar ändå efter samma håll liksom. Så att det blir mer och 
mer okej att kliva fram” (FGMK). Även om rädslan för konflikt är en 
barriär ger det hopp om att bystander-beteendet har börjat ändras från 
passivt till aktivt. En förändring som i förlängningen kan utmana de 
normer som gör diskriminering möjlig (Fenton och Mott 2017).

Stöd och motstånd
Kvinnor berättar att de kände sig stärkta av #metoo-rörelsen, #slut-
avverkat och det öppna brevet. De uttrycker hur de fick styrka av varandra 
och upplevde att de kunde gå mer raka i ryggen än tidigare. En kvinna 
beskriver hur viktigt det öppna brevet varit för henne: 

Jag kan säga, att hade inte det här med brevet hänt hade jag nog känt 
att det var ganska jobbigt att gå ut i branschen. För jag hade nog känt 
mig ganska vilsen och ensam. Och liksom … accepterat mer den rollen 
att jag är kvinna. Inte ska väl jag tro på allvar att jag passar i den här 
normen (FGK 2). 

Att kvinnor inte kände sig ensamma i samma utsträckning och att 
de upplevde att de blev lyssnade på medförde en känsla av att det var 
möjligt att bryta tystnaden och berätta för andra om sina upplevelser. 

Även om vårt material visar att de flesta uttrycker att de önskar att 
utbildningen är jämställd så har många i praktiken inte prioriterat det. 
Det finns också en mindre grupp som är öppet kritisk till #metoo-rörelsen 
och tycker att jämställdhetsarbete inte bör prioriteras eller är nödvändigt 
(ILE). Om personer med sådana åsikter finns i ledningspositioner,  
antingen inom utbildningen eller i studentkåren, innebär det problem. 
Även om vissa män har engagerat sig i jämställdhetsarbetet vid jägmästar-
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programmet så är det oftast kvinnor som driver frågorna. Förklaringen 
kan vara att män kommer att förlora makt och inflytande i en mer 
jämställd organisation och att de därför har mindre incitament att 
arbeta för att förändringar ska ske (IL, ILE). Å ena sidan menar de 
intervjuade att män kan antas fortsätta att agera för att bevara den 
maskulina kulturen eftersom den ger dem fördelar. Det är ett agerande 
som också understöds av vissa kvinnor som har gynnats av att de har 
anpassat sig till och lärt sig navigera i kulturen (Ridgeway 2009). Å 
andra sidan finns det tecken på att #slutavverkat och det öppna brevet 
kan påskynda processen mot en mer jämställd utbildning. 

Tystnadskultur, maktrelationer 
och dolda miljöer

I det här kapitlet har vi undersökt varför diskriminering och sexuella 
trakasserier har fortsatt inom skogsutbildningen. För det första har vi 
upptäckt en komplex tystnadskultur som involverar både ledare, lärare 
och studenter. Händelser som har omfattat trakasserier har alltför ofta 
väckt få eller svaga reaktioner. Enligt Fitzgerald m.fl. (1997) skickar det 
signaler att organisationen tolererar sexuella trakasserier mot kvinnor. 
Detta är i sin tur en viktig förklaring till att en tystnadskultur bibehålls 
(t.ex. Alvinius och Holmberg 2019; Bird 1996). Vår studie har bidragit 
med en fördjupad förståelse för komplexiteten i begreppet tystnadskultur 
genom att visa på de olika formerna av tystnad som har ingått i kulturen 
vid jägmästarutbildningen. Lärare är tysta och reagerar inte eftersom 
de vill undvika konflikter som kan hota relationer med kollegor och 
studenter. Kvinnliga studenter är tysta eftersom de har fått erfara att 
deras berättelser om trakasserier har haft föga eller ingen effekt. De 
har dessutom varit tysta av rädsla för att riskera sociala relationer och 
framtida karriärer. Denna rädsla att förstöra relationer och framtida 
karriärer förklarar också varför bystanders fortsätter med ett passivt 
och tyst beteende när de iakttar trakasserier.

Även angelägna initiativ med genus som diskussionstema inom 
undervisningen kan sluta i tystnad. Manliga studenter förklarar det 
med känslan av att de förväntas säga rätt saker och det minskar enga-
gemanget för diskussionen. En annan förklaring kan vara att vissa män 
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tror att normerna bland kurskamraterna tillåter ett sexistiskt beteende 
(Berkowitz 2010) och att de därför inte vill riskera en konflikt genom 
att aktivt agera och säga ifrån om någon exempelvis säger ett sexistiskt 
skämt.

För det andra har vi visat att maktrelationer inom studentgruppen 
har lett till att både tystnad och ett passivt bystander-beteende förstärkts. 
Dessa maktrelationer och de normer som de bär med sig har reprodu-
cerats genom starka traditioner och en sluten miljö, där nya studenter 
har följt de äldres normer och beteenden. Även om traditioner och den 
starka sammanhållningen uppfattas som positiva för utbildningen 
möjliggör de på samma gång en kultur där trakasserier kan fortsätta.

För det tredje har vi visat att sexistiska beteenden förekommit i 
vad som kan kallas dolda miljöer, där insynen inte varit så stor från 
universitetets sida. Exempel på sådana miljöer är studentkåren och 
sociala medier. Vår studie visar att det är viktigt att förstå vad som 
försiggår i dessa miljöer, hur det påverkar kulturen och normerna och 
därigenom utbildningen. Vi har visat att i dessa miljöer har en tolerans 
och acceptans för sexistiska skämt utvecklats, ett fenomen som enligt 
Page m.fl. (2016) verkar rättfärdiga diskriminerande beteende. 

Vi har även analyserat vad som ledde fram till och möjliggjorde det 
öppna brevet, och fann att #slutavverkat var en viktig inspirationskälla. Vi 
såg också att möjligheten till separata rum där kvinnor kunde diskutera 
och utbyta erfarenheter var betydelsefulla. Det visar sig också att enskilda 
kvinnors initiativ var viktiga på flera sätt i processen. I Meyerson och 
Scullys forskning kallas dessa kvinnor för tempered radicals (Meyerson 
och Scully 1995). Exempel på sådana personer i vår studie är läraren som 
möjliggjorde diskussionerna där kvinnor kunde formulera en gemensam 
syn på problemet samt de ledare inom universitetet och yrkesverksamma 
kvinnor som studenterna hade förtroende för och som stöttade dem i 
processen med brevskrivandet. Studenterna själva kan också ses som 
tempered radicals i sitt val att gå emot normerna och publicera det 
öppna brevet med namnunderskrifter, trots rädslan för repressalier och 
för att det skulle skada deras framtida karriärer. De diskussioner som 
#slutavverkat gav upphov till satte också igång en process av reflektion 
hos många män. Den insikten stärkte kvinnorna, som kände ett ökat 
stöd från män och därmed en större möjlighet att få sin röst hörd. Det 
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öppna brevet var ett avsteg från den anpassning till den maskulina 
kulturen som beskrivs i litteraturen (Baublyte m.fl. 2019; Follo 2002). I 
stället för att tyst acceptera situationen valde brevskrivarna att utmana 
kulturen och att lyfta fram problematiska genusrelationer.

Kapitlet ger även inblick i möjligheter till förändring inom skogs-
utbildningen efter skogens #metoo-rörelse. #slutavverkat och det öppna 
brevet blev tillsammans en kraft som startade diskussioner och reflek-
tion och möjliggjorde nya initiativ. Den tystnadskultur som beskrivits 
började luckras upp. Det blev lättare för kvinnor att berätta och få 
stöd. Fler vågade också agera när trakasserier förekom. De sexistiska 
skämten som varit accepterade och tolererade började ifrågasättas. 
Frågor om jämställdhet hamnade högre upp på agendan och togs på 
största allvar. Men trots att dessa aspekter talar för en förändring finns 
det fortfarande hinder mot en jämställd utbildning. Vår studie visar att 
enskilda individers rädsla för konflikter och för att drabbas socialt och 
karriärmässigt ligger i vägen för ett aktivt agerande mot trakasserier. 
Här behövs träning, stöd och tydliga regelverk för hur man ska agera 
när diskriminering inträffar. En mycket viktig förutsättning är att det 
är säkert att rapportera trakasserier. Vår studie betonar också vikten 
av att inkludera händelser i dolda miljöer, som på sociala medier och 
vid studentkåren. De små diskussionsgrupper som vi använde oss av 
fungerade väl för att diskutera jämställdhet. Deltagarna kunde i samtalen 
identifiera liknande tankar och erfarenheter (”jag är inte ensam”) 
och starta reflektioner kring sitt eget och andras beteenden (”det här 
beteendet kan skada andra”). Den här typen av diskussioner kan vara 
en del av en bystander-träning med målet att fler ska våga agera när de 
ser och hör sexuella trakasserier. 

Ett annat hinder är att jämställdhet, trots att det är något som de flesta 
är positiva till, inte prioriteras inom universitetsvärlden. Deltagarna i 
fokusgrupperna och intervjuerna menar att män och framgångsrika 
kvinnor kommer att fortsätta att agera så att den maskulina kulturen 
reproduceras, eftersom det inte ligger i deras intresse att förändra något 
som de själva gynnas av. I det sammanhanget har ledande kvinnor 
och män en stor betydelse som förebilder om de vågar berätta om sina 
erfarenheter och vara tydliga i sina krav på lika förutsättningar för 
kvinnor och män i skogen. Vi menar att lärarna har en central roll 
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genom att de ofta har en nära relation med studenterna. Lärare behöver 
därför stöd och möjlighet att diskutera sin viktiga roll som förebilder. 
Vår studie genomfördes kort efter #metoo-uppropet och fler studier 
behövs för att följa upp om uppropet lett till varaktiga förändringar av 
kulturen inom skogssektorn och de normer som tidigare har tolererat 
diskriminering och sexuella trakasserier mot kvinnor. 
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från det gröna näringslivet. LRFs Jämställdhetsakademi. https://www.lrf.se/
om-lrf/uppdrag-vision-och vardegrund/jamstalldhet/jamstalldhetsakademin/
jamstalldhet-ger-tillvaxt/.

Johansson, Kristina, Andersson, Elias, Johansson, Maria och Lidestav Gun (2019). 
The discursive resistance of men to gender equality interventions: Negotiating 
”unjustness” and ”unnecessity” in Swedish forestry. Men and Masculinities, 
vol. 22, nr 2, s. 177–196.

Johansson, Maria, Kristina Johansson och Elias Andersson  (2018). #MeToo in the 
Swedish forest sector: Testimonies from harassed women on sexualised forms 
of male control. Scandinavian Journal of Forest Research, vol. 33, nr 5, s. 419–425. 

Lidestav, Gun, Elias Andersson, Solveig Berg Lejon och Kristina Johansson (2011). 
Jämställt arbetsliv i skogssektorn. Underlag för åtgärder. Uppsala: SLU.
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kapitel 11

Feministiska infrastrukturer
#sistaspikenikistan och 
#skiljagnarnafrånvetet

Karin Hansson, Hillevi Ganetz & Malin Sveningsson

Jag har aldrig varit med om något sånt här förut, alltså som berör mig 
som kvinna så mycket. Jag har aldrig varit med om något så starkt 
eller vad jag ska säga, som man har väntat på, varför har de inte gjort 
det här innan? Men tiden har väl inte varit mogen och vi har inte haft 
verktygen. (Företrädare för intresseförening, gröna näringarna)

När den svenska rösträttsrörelsen ägde rum för hundra år sedan tog det 
två år att samla in 350 000 namnunderskrifter (Demokrati100.se 2021). 
Dagens informations- och kommunikationstekniker gör det möjligt 
att snabbt nå hela befolkningar med några få knapptryckningar, vilket 
öppnar nya möjligheter för social och politisk påverkan. De senaste åren 
har en rad kampanjer mot sexuellt våld lanserats i sociala medier. Även 
om digital feministisk aktivism kan vara riskabel (kapitel 5; Mendes 
m.fl. 2018), kan dessa onlineutrymmen också uppmuntra människor att 
delta och att få kontakt med andra med liknande erfarenheter i ”intima 
offentligheter” (Khoja-Moolji 2015; Serisier 2018). Tidigare forskning 
har beskrivit #metoo som i första hand ett mediefenomen, medan det 
finns färre studier som fokuserar på det bredare sammanhanget av 
feministisk organisation och digital aktivism (Quan-Haase m.fl. 2021).1

I det här kapitlet kommer vi därför specifikt att undersöka samspelet 
mellan digital aktivism och vad vi kallar feministisk infrastruktur, det vill 
säga feministisk organisation och andra relevanta faktorer för aktivismen 
i en större kontext. Studien fokuserar på två fall: organisationen av 
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#metoo-uppropen #sistaspikenikistan (byggbranschen) och #skiljag-
narnafrånvetet (gröna näringar).2 Båda branscherna är i omvandling 
och kännetecknas av en dissonans mellan formella incitament, som 
uppmuntrar kvinnor att arbeta i miljöer som tidigare dominerats av 
män, och informella maskulina maktstrukturer som upprätthålls genom 
till exempel sexuella trakasserier.

Kapitlet inleds med en sammanfattning av tidigare forskning om 
informations- och kommunikationstekniker och feministiska rörelser, 
samt av forskning om genusrelationer inom byggbranschen och de 
gröna näringarna. 

Informations- och kommunikationsteknik 
och feministiska rörelser

Postkoloniala och intersektionella perspektiv har problematiserat 
föreställningen om ”kvinnor” som ett kollektiv och pekat på ojämlik-
heterna inom denna grupp. Denna feministiska självkritik har lett till 
omprövningar av solidaritetsbegreppet (Vachhani och Pullen 2019) 
och öppnat upp nya perspektiv inom feministisk teori (Hemmings 
2012; Mohanty 2003). Inte minst det intersektionella perspektivet visar 
hur ett förhållningssätt till ”identiteter som verktyg” kan användas 
strategiskt och möjliggöra formandet av en enhet trots ojämlikheter 
(Chun m.fl. 2013). #metoo-rörelsen var ett lyckat försök att mobilisera 
och ena heterogena grupper mot ett gemensamt mål. Här kan Mohantys 
(2003) begrepp ”delade skillnader” användas för att beskriva rörelser 
som i likhet med #metoo enas om skillnadsgörande som den minsta 
gemensamma nämnaren.

I fallet #metoo bestod denna skillnad till stor del av upplevelsen av 
en ”affektiv dissonans” (Hemmings 2012): det vill säga en dissonans 
mellan förståelsen av samhällets offentliga etiska standarder och dess 
informella signaler. En sådan gemensam känsla kan möjliggöra en 
global samling kring en gemensam fråga, trots att deltagarna egent-
ligen har mycket lite gemensamt (Baxter 2021). I fallet med #metoo 
räckte yttrandet av frasen ”me too” för att vara del av rörelsen 
(Simpson 2018).
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Enfrågebaserade rörelser av detta slag kännetecknas av en ”flytande” 
organisation, där medlemskapet är performativt och informellt och 
ledarskapet baseras på kommunikation av gemensamma värderingar 
(Gerbaudo 2013). Här kan politiskt deltagande handla om att arbeta 
självständigt men parallellt, mot mål och frågor som artikuleras i en 
utspridd offentlighet och kommuniceras brett genom offentliga manifest 
(Milan 2017). En annan egenskap som karaktäriserar dessa rörelser är hur 
transnationell aktivism korsar de inrikespolitiska möjlighetsstrukturerna 
(Sadowski 2016). I vissa sammanhang, som i Bangladesh och Pakistan, 
var de politiska möjlighetsstrukturerna för svaga för att #metoo skulle 
kunna skapa en rörelse, trots utbredd digital kompetens (Irshad m.fl. 2021; 
Moitra m.fl. 2020). Tekniken räcker således inte alltid till för att digital 
aktivism som #metoo ska få effekt. Den offentliga debatten kan dessutom 
lätt förändra diskursen kring #metoo till en mer kvinnofientlig, som 
skuldbelägger de utsatta och pekar ut förövarna som offer (Moitra m.fl. 
2020). Alla dessa skäl gör det viktigt att undersöka digitala kampanjer 
som #metoo i deras sammanhang; de måste studeras som situerade 
inom en lång historia av feministisk aktivism, vad gäller både lokala 
förhållanden, det bredare sammanhanget av feministisk organisation 
och andra relevanta faktorer.

#metoo, byggbranschen och 
de gröna näringarna

Ett utmärkande drag för den svenska #metoo-rörelsen var att stora 
grupper, organiserade efter yrke eller intressen, samlades och mobilise-
rades genom sociala nätverk för att öka medvetenheten om situationen 
inom sina respektive områden (kapitel 5). De former #metoo antog i 
Sverige påverkades troligen av att 78 procent av svenska kvinnor arbetar 
utanför hemmet (Eurostat 2021), ett faktum som har betydelse då en 
stor del av den svenska #metoo-rörelsen var knuten till yrkesbaserade 
grupper. Ofta användes #metoo som ett sätt att offentligt diskutera och 
mobilisera mot redan kända problem i arbetsmiljön, till exempel inom 
militären (Alvinius och Holmberg 2019) och kommunikationsbranschen 
(M. Andersson 2018). Detta organiseringssätt möjliggör en jämförelse 
mellan rörelsens uttryck i olika branscher. I denna studie har vi undersökt 
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två olika branscher, byggbranschen och de gröna näringarna, för att 
se hur den transnationella aktivismen samverkar med olika lokala 
möjlighetsstrukturer.

Byggbranschen och de gröna näringarna är särskilt intressanta då de 
är industrier där ekonomiska och sociala strukturer förändras, vilket 
innebär en omförhandling av yrkesidentiteter och roller (Acker 2012). 
När ett yrke som traditionellt har tillskrivits ett visst kön inte längre är 
synonymt med detta behöver den personliga könsidentiteten ”återtas” 
på andra sätt, till exempel genom betonandet av heterosexualitet eller 
genom att särskilja könade egenskaper (Acker 2012). Fenomenet kan 
observeras inom skogssektorn i Sverige, som trots en stor andel kvinnor 
i branschen på ett symboliskt plan fortfarande reproducerar en lantlig 
maskulin yrkesidentitet, präglad av ett starkt intresse för vilt och jakt 
(Grubbström och Powell 2020; Johansson m.fl. 2020; Lidestav och Egan 
Sjölander 2007). Detta mönster har även visats i internationell forskning 
(Baublyte m.fl. 2019; Vainio och Paloniemi 2013). Byggbranschen är 
också en sektor med en stark maskulin kultur, kopplad till fysisk styrka 
och risktagande samt teknisk kunskap (George och Loosemore 2019; 
Iacuone 2005; Lu och Sexton 2010). Kvinnor som kommer in i bran-
schen i Sverige möts ofta av diskriminering och orealistiska krav. Inom 
jordbrukssektorn i Sverige finns strukturer av både rasism, klassism och 
sexism (K. Andersson 2018). Medan det har funnits fler kvinnor i de 
gröna näringarna än i byggbranschen – cirka 20 procent respektive 11 
procent kvinnor (SCB 2021) – är arbetsfördelningen strikt könsuppdelad 
mellan manliga och kvinnliga yrken och områden (se t.ex. Andersson 
2014; Cassel och Pettersson 2015).

Under hösten 2017 skrev 4 672 personer från byggbranschen och 937 
från de gröna näringarna på #metoo-uppropen #sistaspikenikistan och 
#skiljagnarnafrånvetet för att vittna om sina erfarenheter av sexuella 
trakasserier och övergrepp. För att besvara vår forskningsfråga om 
samspelet mellan digital aktivism och etablerad feministisk infra-
struktur ska vi nedan använda en kombination av kvalitativa metoder 
för att kartlägga olika aktiviteter före och under de två uppropen och 
undersöka den befintliga feministiska infrastrukturen. Vi ska också 
studera vad den digitala aktivismen betydde för den feministiska 
infrastrukturen.
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En studie av feministiska infrastrukturer 
genom tidslinjer och intervjuer

I detta kapitel utgår vi från antagandet att för att förstå teknik och 
den roll den spelar måste den placeras i ett större sammanhang. Vi 
föreslår begreppet ”feministisk infrastruktur” för att beskriva den 
samexistens och det ömsesidiga beroendet mellan mänskliga aktörer, 
kultur och teknologier som krävs för att stödja feministiska rörelser. I 
likhet med begrepp som ”medieekologi” (Dahlberg-Grundberg 2016) 
pekar det på de dynamiska och ömtåliga ömsesidiga förhållandena 
mellan människor, processer, praktiker och artefakter. Men liksom 
designforskningsbegreppet ”infrastructuring” (Björgvinsson m.fl. 
2010) kan det också formuleras som ett verb, vilket indikerar att infra-
struktur inte är något som är, utan något som människor gör. Ur detta 
perspektiv är tekniken inte bara förlängningar eller proteser genom 
vilka aktivister verkar, utan den bäddar in och definierar skalan av 
möjliga åtgärder. Detta pekar på att teknik, precis som kulturella 
normer och praxis, strukturerar våra handlingar, och att dessa hand-
lingar skapar en viss infrastruktur för aktivism. Feministiska infra-
strukturer är alltså inte artefakter, utan består snarare av feministers 
kollektiva handlingar, strukturerade av teknologi och feministisk 
kultur, vilket sammantaget skapar gynnsamma förutsättningar för 
feministisk aktivism. 

För oss innebar studien av den feministiska infrastrukturen kring 
#metoo att ta hänsyn till flera parametrar, inklusive tillgång till teknik, 
digital kompetens och tidigare erfarenhet av att organisera sociala 
rörelser. Deltagarnas sociala positioner spelade också roll, liksom 
deras meningsskapande av #metoo och deras förståelse för sexuella 
trakasserier. Det senare är viktigt för att förklara graden av feminis-
tisk medvetenhet, eftersom vi också betraktar människors kunskaper 
och idéer som en del av den feministiska infrastruktur som föregick 
#metoo. Studien försöker ringa in dessa aspekter i de två branscherna. 
Vår ambition är inte i första hand att peka på skillnaderna mellan 
sektorerna, utan snarare att samla ett rikt och mångsidigt material, 
som gör det lättare att se vad den digitala aktivismen bidragit med till 
det feministiska arbetet. 
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Det synsätt som beskrivs ovan är till viss del präglat av våra egna 
erfarenheter av att ha deltagit i några av de upprop som organiserades 
inom ramen för #metoo. Dessa erfarenheter bidrog till en förförståelse 
av fenomenet och vägledde utformningen av studien.

Vi använde två olika typer av forskningsmaterial: dels offentligt 
tillgängliga texter som publicerats i onlinemedier och traditionella 
medier, och dels semistrukturerade intervjuer. Av forskningsetiska skäl 
tog vi inte med diskussionerna i uppropsgrupperna på sociala medier.

I studiens första steg sökte vi efter nyhetsartiklar med hjälp av Medie-
arkivet från de sex största svenska dagstidningarna och 14 bransch-
tidningar. Utöver detta gjorde vi Googlesökningar för att hitta texter 
från webbsidor och sociala medier. Vi samlade in texter och videor som 
matchade följande kriterier:

1. Nyhetsartiklar och blogginlägg från 2017–2018 som nämnde de 
två uppropen. Totalt valdes 68 texter och videor ut som specifikt 
fokuserade på uppropen.

2. Artiklar i bransch- och facktidningar för de två branscherna som 
nämnde #metoo. Totalt valdes 220 artiklar ut som specifikt handlade 
om rörelsen.

3. Nyhetsartiklar och blogginlägg från 2000–2018 som rapporterade 
om insatser mot sexuella trakasserier inom de två valda branscherna. 
Av över 1 000 texter valdes de 100 mest relevanta ut.

Resultatet av sökningen innehöll flera artiklar som rapporterade om 
samma händelser, och efter att ha sorterat bort dessa dubbletter hade vi 
till slut ett urval av 52 enskilda texter och videor som rapporterade om 
olika händelser och handlingar. Dessa användes för att bygga tidslinjer 
– en för var och en av de två branscherna – där vi placerade viktiga 
datum, platser, aktörer och insatser. ”Insatser” innefattade olika typer 
av aktiviteter, från att etablera ett nätverk eller starta en Facebookgrupp 
till att skriva manifest och anordna seminarier och andra evenemang.

Tidslinjerna användes under intervjuerna, dels för att konkreti-
sera diskussionen och dels för att förankra detaljerna kring de två 
#metoo-uppropens organisation i ett vidare sammanhang. Tidslinjerna 
visade hur de lokalt förankrade feministiska insatserna i uppropsgrup-
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perna å ena sidan, och rörelsen på nationell och global nivå å andra 
sidan, samverkade med och påverkade varandra. Genom att använda 
två olika kontexter som fallstudier – byggbranschen och de gröna 
näringarna – kunde vi också se hur samspelet mellan den globala 
digitala kampanjen och lokala feministiska insatser påverkades av de 
olika branschernas respektive förutsättningar.

Vi intervjuade 14 personer som kan beskrivas som nyckelpersoner 
på grund av deras betydelse för uppropen. Samtliga hade arbetat inom 
eller utanför ramen för sin yrkesutövning för att främja mångfalds- 
och jämställdhetsfrågor och motverka sexuella trakasserier inom sina 
respektive branscher.

Nyckelpersonerna identifierades både genom de medietexter som 
använts för att bygga upp tidslinjerna och genom snöbollsurval, då 
vi bad varje intervjuperson om förslag på andra personer som varit 
viktiga för rörelsen i sin bransch. Nyckelpersonerna hade uppdrag 
som uppropsorganisatörer, fackliga företrädare, branschjournalister, 
företrädare för intresseorganisationer, företrädare för utbildning och 
arbetsgivare. De flesta av dem var välutbildade. Alla 14 intervjupersoner 
var vita, 11 identifierade sig som kvinnor och 3 som män. De var mellan 
29 och 62 år gamla.

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med informanterna under 
perioden 2019–2020. I början av denna period gjordes intervjuerna 
ansikte mot ansikte, medan de som hölls efter mars 2020 var på distans 
på grund av covid-19-pandemin. Intervjuerna varade cirka 60 minuter 
vardera. Alla namn på deltagare ändrades för att skydda deras integritet.

Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades tematiskt 
(Braun och Clarke 2019). Detta innebär en iterativ process, som börjar 
med en induktiv kodning av materialet för att identifiera återkommande 
mönster, som tolkades och utvecklades till teman i skärningspunkten 
mellan våra teoretiska antaganden och materialet. Den initiala kodningen 
utfördes av förstaförfattaren och vidareutvecklades sedan tillsammans 
med medförfattarna. 

I det följande avsnittet presenteras resultaten i två delar som visar 
samspelet mellan befintliga lokala feministiska infrastrukturer och den 
globala #metoo-rörelsen. Den första delen, ”Sammanhang”, beskriver det 
övergripande sammanhanget för arbetet mot sexuella trakasserier i de 
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två branscherna, som tidigare jämställdhetsarbete, feministiska nätverk 
och teknisk och feministisk kompetens. Den andra delen, ”Betydelse”, 
beskriver informanternas upplevelser av hur #metoo-rörelsen bidrog 
till den feministiska infrastrukturen.

Sammanhang
När vi konstruerade tidslinjerna blev det uppenbart att de två branscherna 
skilde sig åt avsevärt när det gäller sammanhanget för #metoo. Detta 
bekräftades också i intervjuerna. I de följande två avsnitten kommer vi 
att beskriva rörelsens sammanhang i de båda branscherna, före såväl 
som efter #metoo.

Feministiska insatser före #metoo
När vi frågade informanterna om uppropen och deras organisation 
pekade de ofta på vikten av tidigare händelser och aktiviteter samt redan 
existerande feministisk infrastruktur. Som tidslinjen visar (tabell 11.1) 
fanns det inom byggbranschen redan tekniska och sociala infrastrukturer 
på plats, med nätverk som aktivt arbetade mot sexuella trakasserier. I 
början av 2000-talet etablerade fackförbundet Byggnads ett forum för 
kvinnliga byggnadsarbetare, som anordnade möten och föreläsningar 
samt en årlig konferens. Detta forum fick senare namnet Näta (Connheim 
2014). År 2011 skapades nätverket Byggare Berit som en mötesplats för 
kvinnor inom bygg-, fastighets- och tjänstesektorn. Nätverket har varit 
aktivt med att anordna regelbundna möten och föreläsningar i syfte 
att stödja kvinnor i branschen. Det var kvinnor engagerade i Byggare 
Berit som organiserade den allmänt tillgängliga Facebookgruppen där 
sektorns #metoo-upprop #sistaspikenikistan initierades.

I byggnadsbranschen rådde en förhållandevis bred samsyn på området. 
De kvinnliga nätverken och facket var självklara förkämpar mot sexism. 
Problemet hade också erkänts av arbetsgivare i branschen, även om dessa 
snarare såg det i termer av kompetensförsörjning. På en mer övergripande 
nivå lyfte flera statliga rapporter fram problemet med sexuella trakasserier 
i byggbranschen (Enochsson och Andersson 2016). För att komma till rätta 
med problemet samarbetade föreningen Byggcheferna med fackförbundet 
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Byggnads för att initiera projektet ”Stoppa machokulturen” som syftade 
till att utbilda och påverka attityder inom sektorn (Berggren 2015). Flera 
andra projekt och utbildningsinsatser startades av myndigheter och 
företag för att främja tillgänglighet, jämställdhet och likabehandling 
inom sektorn (se t.ex. JM 2017; Sköld 2017).

Tabell 11.1. Lista över aktiviteter inom byggbranschen och gröna näringar under 
år 2000–2019 med betydelse för kampen mot sexism och sexuella trakasserier

Byggbranschen År Gröna näringar

Nätverket Näta för kvinnliga byggnadsarbetare 
initieras av Byggnads 2000  

 2001  

 2002  

 2003  

 2004  

 2005  

 2006  

 2007  

 2008  

 2009 Utbildningssatsningen Jämställdhetsakademin 
initieras av LRF

 2010  

Nätverket Byggare Berit startas av kvinnor i 
byggbranschen 2011  

 2012  

 2013  

 2014  

Kampanjen ”Stoppa machokulturen” startas av 
Byggcheferna och Byggnads 2015  

Utredningen ”Uppdrag att se över 
arbetskraftskapaciteten inom byggbranschen” 

initieras av regeringen
2016  

Utbildningssatsningen ”Sverige bygger nytt” 
genomförs av Arbetsförmedlingen

Utbildningssatsningen ”En byggbransch för 
alla” startas av Byggnads 2017 Anti-diskrimineringssatsning initieras av 

Ultuna Studentkår 

Lärlingsutbildning för kvinnor som vill utbilda 
sig till hantverkare startas av JM  Strategier mot sexuella trakasserier utvecklas 

av Kommunal och SLA och Almega

Lärlingsutbildningen Hentverkarna startas 
av Ikano  

Utbildningssatsningen ”Schysst stall” initieras i 
augusti 2017 av Kommunal, SLA och AlmegaUppropet #sistaspikenikistan startas i Byggare 

Berits Facebookgrupp, publiceras i Aftonbladet 
26 november
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Möte med aktörerna om gemensam satsning 
i byggbranschen initieras av bostadsminister 

Peter Eriksson (MP)
 Nätverket Ruralista etableras i augusti 2017

Kampanjen ”Jämnt på jobbet” startas av 
Svensk Byggtjänst

 
 #skiljagnarnafrånvetet publiceras i ATL 

Lantbrukets affärstidning 30 november

Seminarium om sexuella trakasserier 
organiseras av Sveriges Arkitekter 2018 Visselblåsarfunktion skaps på LRF:s hemsida 

Konferensen ”Med både hjärta och hjärna” 
organiseras av EFS-projekten  Utbildning för nya studenter introduceras på 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Regeringen sätter upp mål för fler kvinnor i 
byggbranschen  Utbildningskonferens för SLU:s lärare och 

andra medarbetare engagerade i utbildningen

Enkät om diskriminering genomförs av 
Arkitekten  Seminariet ”#metoo i det gröna näringslivet – 

nästa steg” organiseras av LRF

Utmärkelse till gravidbyxor för snickare i 
branschtävling organiserad

av Nordbygg, tidskriften Byggindustrin och 
Svensk Byggtjänst

 
Vidareutbildning för personal som 
organisationsmedlemmar organiseras av LRF

Kampanjen ”Upplyst Sverige” startas av 
Installatörsföretagen och Elektrikerna   

Seminarier ordnas av Stockholms 
Byggmästareförening och Sveriges 

Byggindustrier Öst
  

Utredning av byggbranschen genomförs  
av DO   

Utmärkelsen ”Jämställdhetsbygget – 
byggbranschens jämställdhetspris” initieras av 

Sveriges Byggindustrier
2019  

Möte hos regeringen med aktörer från 
branschen   

Som framgår av tabell 11.1 hade de gröna näringarna mycket färre 
nätverk och projekt än byggbranschen. Detta kan delvis förklaras av 
att de gröna näringarna sysselsätter mindre än en tredjedel av vad 
byggbranschen gör, men det finns också flera strukturella skillnader. År 
2009 bildade intresseföreningen Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) en 
jämställdhetsakademi, men den viktigaste plattformen för organiseringen 
av uppropet #skiljagnarnafrånvetet var en privat Facebookgrupp, startad 
i augusti 2017 av en välkänd jämställdhetsdebattör inom gröna näringar 
i samband med att hon höll på att skriva en bok om jämställdhet i 
branschen. Även om det fanns färre existerande feministiska nätverk i 
de gröna näringarna än i byggbranschen hade inte facket (Kommunal) 
och Sveriges Gröna Arbetsgivare (tidigare SLA) varit passiva i frågan 
om sexuella trakasserier. Båda organisationerna hade före #metoo tagit 
fram protokoll för vad utsatta individer ska göra vid trakasserier. En 
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annan strukturell förutsättning som utmärker de gröna näringarna är 
Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) centrala roll, där mycket arbete 
mot sexism hade genomförts, framför allt inom studentkåren och som 
en del av SLU:s skogsutbildningsprogram (Gianuzzi 2017). Som visas 
i figur 11.1 framställer programmets externa kommunikation aktivt 
miljön som en som inkluderar kvinnor.

Inom båda branscherna var tillgången till teknik, redan etablerade 
verktyg och erfarenheter av att organisera via sociala medier avgörande 
för rörelsens genomslagskraft – ett mönster som vi observerat i våra 
tidigare studier (kapitel 5). Här är det värt att notera att i båda bran-
scherna fanns en övergripande teknisk och kulturell infrastruktur på 
plats. Tillgången till och användningen av digitala medier är mycket 
hög i Sverige, och sociala medier som Facebook och Instagram används 
mer av kvinnor än av män (Palm m.fl. 2018). Men bara det faktum att 
teknisk infrastruktur föreligger räcker inte i sig för att en rörelse ska ta 

Figur 11.1. Instagramflödet ”pluggaskog” från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).
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fart. Tekniken används inte isolerat, utan det måste finnas ett samspel 
mellan olika faktorer. För de två studerade grupperna var en nyckelfaktor 
för framgång de enskilda personer som arbetade inom rörelsen. Detta 
gäller särskilt för de gröna näringarna, där en enda initiativtagare spelade 
en avgörande roll. Organisationen av uppropsgruppen var till stor del 
beroende av det förtroendekapital som just denna person hade byggt 
upp genom många års offentlig kamp för kvinnor i de gröna näringarna. 
När det gäller byggbranschens upprop var en av organisatörerna välkänd 
genom sitt arbete för facket. Tidigare forskning om onlineaktivism 
har visat att även individer kan ses som en social infrastruktur – både 
vad gäller förtroendekapital och som ett sätt att nå ut till en publik 
genom kända personer (Skill m.fl. 2021). Som vår studie visar fyllde 
högprofilerade personer inom båda branscherna just en sådan funktion.

Reaktioner på #metoo och uppropen 
Tidslinjerna visar hur #metoo och uppropen stimulerade till aktivitet i 
båda sektorerna. När det gäller byggbranschen samlade bostadsminister 
Peter Eriksson tre dagar efter uppropets publicering aktörer från bran-
schen, som träffade och undertecknade en gemensam avsiktsförklaring 
för att få ett slut på kränkningar och övergrepp (Lagerwall 2017). Under de 
månader som följde anordnades en mängd evenemang. Seminarier hölls 
av flera stora aktörer (Bengtsson 2018). EU-projektet ”En byggindustri för 
alla” anordnade en konferens där frågan om sexuella trakasserier var ett 
viktigt ämne (ESF 2018). I samband med internationella kvinnodagen den 
8 mars utfärdade Eriksson en deklaration om att i slutet av 2030 ska minst 
25 procent av nyanställningarna i byggbranschen vara kvinnor (Sjöström 
2018). I maj 2018 startade fackförbundet Elektrikerna och bransch- och 
arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen kampanjen ”Upplyst” 
mot sexism och intolerans (Månsson och Wallin 2018). Branschmässan 
Nordbyggs årliga produktpris gick till ett företag som designat arbets-
kläder för gravida byggare (Byggindustrin 2018) (figur 11.2).

I de gröna näringarna svarade Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 
och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på uppropet: LRF inrättade en 
visselblåsarfunktion på sin hemsida och rektor och prorektor för SLU 
publicerade en deklaration mot sexuella trakasserier. Under månaderna 
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som följde fortsatte LRF och SLU att vara de främsta initiativtagarna 
till verksamheten. Tillsammans med sina studentkårer anordnade SLU 
utbildningar för lärare och personal. En uppförandekod togs fram, som 
skulle undertecknas av alla nya studenter på utbildningens första dag. 
I maj 2018 anordnade LRF:s jämställdhetsakademi ett seminarium 
kallat ”#metoo i det gröna näringslivet – nästa steg”, som resulterade 
i en rapport. LRF arrangerade även workshops för både personal och 
medlemmar. Under 2018 uppdaterade även fack och arbetsgivarorga-
nisationer inom jordbruks- och skogsindustrin sina checklistor och 
genomförde undersökningar om förekomsten av sexuella trakasserier.

Tidslinjerna och intervjuerna visar att det vid tiden för #metoo 
hösten 2017 redan fanns en hel del kunskap om problemet med sexuella 
trakasserier i både byggbranschen och de gröna näringarna. Båda 
branscherna hade arbetat med frågan, även om byggbranschen hade 
gjort det under en längre tid, och med mer etablerade nätverk som 
sedan kunde användas för att organisera uppropen. Tidslinjerna visar 

Figur 11.2. Arbetskläder för gravida byggarbetare från Operose (2022).
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att båda branschuppropen föregicks av redan existerande, mångåriga 
feministiska insatser, där #metoo användes som ett incitament till 
ytterligare initiativ. På så sätt kan man säga att #metoo och uppropen 
gjorde så att dörrar som redan var halvöppna öppnades på vid gavel.

Feministisk kompetens
Feministiska värderingar, kunskaper och förståelser tillhandahåller 
resurser som kan driva på en rörelse att formulera strategier för att 
motarbeta problemet med sexuella trakasserier. De kan därför ses som en 
del av en feministisk infrastruktur. I vår analys kunde vi identifiera två 
huvudteman när det gäller förståelsen av sexism och sexuella trakasserier: 
makt och kultur.

Begreppet ”makt” var centralt i intervjuerna och nästan alla inter-
vjupersoner såg det som en förklaring till varför sexuella trakasserier 
förekommer i deras branscher. Som en referenspunkt nämns inte ”sex” 
en enda gång som en förklaring till sexuella övergrepp. De allra flesta 
informanterna såg sexuella trakasserier som en del av en större makt-
kamp i den dagliga praktiken. Informanterna diskuterade makt i olika 
arbetssammanhang: som maktförhandlingar mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, och mellan arbetstagare i olika positioner, där aspekter 
som ålder och anställningsform sågs som riskfaktorer för att utsättas för 
trakasserier. Vidare talade informanterna om ojämlika maktrelationer 
mellan företagsrepresentanter och företagens kunder eller uppdrags-
givare, något som ofta nämndes i upprop från andra branscher med 
många kundkontakter. Konflikter kan också bli särskilt uttalade när 
medlemmar av den yngre generationen kommer in på arbetsplatser 
som kännetecknas av ”gamla system”.

Den andra typen av förklaringar till sexuella trakasserier hade med 
manlig kultur att göra. Representanter för båda grupperna lyfte fram 
det faktum att deras branscher traditionellt har dominerats av män. 
Tillsammans med ojämlika maktstrukturer erbjöds förklaringar om 
en arbetsplatskultur där ”män inte vet hur de ska bete sig när en kvinna 
plötsligt kommer till arbetsplatsen”.

Inom byggbranschen var tanken om den starka manliga kroppen 
länge dominerande och normerande. Samma mönster kan observeras i 
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de gröna näringarna, med yrken som jord- och skogsbruk, där den norm 
som varit dominerande i århundraden är knuten till den fysiskt kapabla 
manliga kroppen. Våra informanter från de gröna näringarna talade om 
sin bransch som typisk för de ”gamla systemen” som diskuterats ovan. 
Här råder ännu ”traditionella värderingar” och många har en önskan 
att behålla saker och ting som de alltid har varit.

En anledning till mansdominansen inom de gröna näringarna är 
att ägandet inom både jord- och skogsbruk huvudsakligen har varit 
manligt. Till exempel är 83 procent av företagarna inom lantbruket 
män (LRF 2019). Med andra ord: män både äger marken och arbetar 
med företag inom jord- och skogsbruk. Men som våra informanter från 
båda branscherna framhåller: manligt ägande och mannen som norm 
är idéer som genomsyrar de flesta branscher. Med mäns dominans 
följer enligt informanterna en viss arbetsplats- eller yrkeskultur. Det 
kan ta sig olika former: maskiner som marknadsförs med almanackor 
med foton på (halv)nakna kvinnor, tal på konferenser som innehåller 
sexistiska skämt, en syn på kvinnliga anställda som i första hand kvinnor 
snarare än kollegor, klumpiga komplimanger om utseendet på kvinn-
liga kollegor och ovälkomna fysiska närmanden. Machojargongen 
avvisar inte bara kvinnor, utan även män som inte passar in i normen. 
Maskulinitetsnormen och idén om den starka manskroppen är i vissa 
fall också en direkt orsak till att arbetarkroppar bokstavligen offras.

Det är ju jättemånga killar som också lider av det. Bilden av hur man 
ska vara som man. Det är jätteproblematiskt. Och sen också då med 
bygg, kroppsarbete på ett annat sätt. Arbetsplatsolyckor. Att man ska 
[…] man ska ta i jättemycket, man ska våga, och vara tuff. Det är ett 
jätteproblem inom bygg. Det dör ju folk varje år. Och det är ju också, 
ser jag det som, en konsekvens. (Organisatör, #sistaspikenikistan)

Intervjuerna visar tydligt att informanterna har god insikt i feministiska 
förklaringsramar. Till exempel betonade de hur genus görs på flera nivåer: 
på ledarskapsnivå såväl som på verkstadsgolvet i vardagliga interaktioner. 
De noterade att kön interagerar med faktorer som kundrelationer, 
anställningsform och ålder för att etablera en förväntad ordning där hög 
status är knuten till att vara kund eller överordnad, äldre och man. Unga 
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kvinnor som bryter sig in i denna ordning ”sätts på plats” genom olika 
dominanstekniker, där sexuella trakasserier är ett subtilt men effektivt 
sätt att förminska och straffa inkräktaren. För att komma till rätta med 
ojämlika maktstrukturer och skadliga normer som möjliggör sexuella 
trakasserier betonade våra informanter behovet av att ständigt arbeta 
för att öka förståelsen för hur kön skapas och återskapas: i arbetsmiljöns 
struktur såväl som i uppdelning av arbetskraft. För informanterna 
innebar arbetet med jämställdhet ständiga reflektioner i det vardagliga 
arbetet, där de använde feministiska teorier om hur makt reproduceras 
genom olika skillnadsgörande processer och de applicerade detta teore-
tiska perspektiv på situationer som uppstod.

Betydelse
När det kommer till frågan om vad #metoo betydde för den feministiska 
infrastrukturen kunde vi identifiera tre övergripande teman: #metoo 
bröt tystnaden, blev en kontaktväg till andra aktivister och skapade en 
kritisk massa.

Ett av rörelsens mest anmärkningsvärda resultat är hur den bröt 
tystnaden: med #metoo blev det möjligt att tala om ämnen som tidigare 
betraktats som skamliga och privata. Denna befriande aspekt var särskilt 
viktig för de informanter som tidigare arbetat med frågorna i det tysta.

Då när allting hände så gav det ju mig en möjlighet att faktiskt säga det 
jag hade gått och tänkt och funderat och varit med om under 20 år från 
både män och kvinnor. Så för mig personligen så var det en befrielse. 
(Företrädare intresseorganisation, byggbranschen)

Genom att ta upp frågan om sexuella trakasserier och tvinga fram 
reaktioner från olika aktörer inom branscherna ökade #metoo också 
handlingsutrymmet för dem som arbetade med jämställdhet. De av våra 
informanter som arbetat med dessa frågor under en längre tid framhöll 
hur de nu fick ett större stöd för sitt arbete.
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Nu känner jag att det är bättre efter #metoo. Alltså, jag kan prata i 
helt andra ordalag nu ute på arbetsplatser i dag, helt andra ordalag. 
(Företrädare intresseorganisation, gröna näringarna)

Det handlade här inte bara om att tystnaden bröts, utan en annan 
viktig faktor var hur #metoo bidrog till ett bredare erkännande av 
frågan och en ökad medvetenhet och kunskap. Därför, menade infor-
manterna, ledde uppropen till en omfattande folkbildning. Här är det 
intressant att notera att även om forskningsrapporter under lång tid 
har påvisat förekomsten och omfattningen av sexuella trakasserier, 
var det inte förrän #metoo-rörelsens publicering av uppropen och 
vittnesmålen som dess omfattning verkligen erkändes av den breda 
allmänheten.

#metoo skapade också en kontaktväg. Både den svenska bygg-
branschen och de gröna näringarna består till en stor del av relativt 
små företag. En skillnad mellan branscherna är att byggbranschen 
har ett mycket starkt fackförbund, som varit verksamt i decennier. 
De gröna näringarnas upprop var däremot inte ett fackligt eller en 
organisations initiativ, utan startades av två privatpersoner. Detta kan 
förklaras av branschens karaktär – enligt intresseorganisationen för de 
gröna näringarna är 70 000 av organisationens 140 000 medlemmar 
småföretagare på landsbygden, med få band till fackföreningar. Som 
kvinna i dessa sammanhang är man ofta ganska isolerad.

Ja det är klart att vårt upprop präglas av att det är extremt små arbets-
platser. Man är ensam, och som kvinna är man nästan alltid ensam med 
en man. För det är sällan kvinnor äger. Det är sällan kvinnor ensamma 
driver. Så det är ofta den konstellationen. Ung kvinna, djurskötare, prak-
tikant eller någonting, äldre man. (Organisatör, #skiljagnarnafrånvetet)

Att arbetsplatserna var små gjorde att många kvinnor kände sig ensamma 
om sina erfarenheter, särskilt som det fanns få etablerade nätverk. I båda 
branscherna hade de informanter som ägnat sig åt jämställdhetsarbete 
gjort det i relativ ensamhet före #metoo, ofta utan anknytning till 
feministiska eller politiska organisationer, med utgångspunkt från 
en grundläggande tro på feministiska och demokratiska värderingar. 
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Uppropen var därför betydelsefulla, och särskilt för kvinnor i de gröna 
näringarna öppnade uppropen en dörr till en värld av andra personer 
som delade med sig av sina erfarenheter av trakasserier och sexism. För 
båda grupperna lyckades digitala plattformar organisera deltagarnas 
isolerade identiteter kring en delad fråga, utan att tvinga dem att anpassa 
sig till en viss politisk identitet.

Som diskuterats ovan arbetade våra informanter i olika positioner 
och sammanhang, och kunde ibland vara antagonister, till exempel 
fackföreningar vs arbetsgivare, gräsrotsnivå vs etablissemang eller olika 
åldrar eller yrkesinriktningar. Byggbranschen bestod till exempel av 
både byggnadsarbetare och arkitekter. Genom #metoo kunde dessa olika 
aktörer sluta sig samman kring en gemensam nämnare, eller snarare 
en ”delad skillnad” (Mohanty 2003), som lät dem förena sina krafter 
och bli starkare tillsammans.

För de intervjuade nyckelpersonerna som var verksamma inom 
byggbranschen var de frågor som togs upp och de vittnesmål som gjordes 
under uppropen inte överraskande. Flera av informanterna hade varit 
engagerade feminister sedan tonåren och de hade arbetat med dessa 
frågor under lång tid. Bildandet av en kollektiv rörelse krävde dock en 
större grupp, en kritisk massa där erfarenheter kunde delas. Uppropet 
skapade just denna kritiska massa av kvinnor. Samtidigt kan frågan om 
kritisk massa gå i båda riktningarna: för att uppropet skulle kunna bildas 
krävdes det också att tillräckligt många kvinnor arbetade i branschen. 
Något som intervjupersoner lyfte fram som betydelsefullt var därför 
ökningen av antalet kvinnor inom byggbranschen de senaste decennierna 
och förändringen av könsbalansen i branschen, bland annat tack vare 
initiativ som Näta och ”Stoppa machokulturen”. Detta, menade de, var 
en förutsättning för att ett upprop skulle kunna göras:

Nej, jag tänker också att det fanns tillräckligt med kvinnor. Ja, det fanns 
ett arbete innan, så att det hade […] Det fanns vissa förutsättningar 
genom det. Men genom #metoo tror jag att man kunde se också att 
”Ja, men Gud, jag blir ju illa behandlad.” Och att andra också kunde 
se ”Ja, så där får man inte göra mot tjejer. Det här är inte okej.” Och då 
tror jag att man vågade, och man kunde känna ett stöd i varandra, i att 
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våga träda fram, eller åtminstone göra en namnunderskrift. (Journalist, 
byggbranschen)

De aspekter som diskuterats ovan – den brutna tystnaden, kontaktvägen 
och den kritiska massan – visar hur digitala medier stödde en transna-
tionell aktivism genom att göra det möjligt för ett större kollektiv att gå 
samman och stärka sin gemensamma röst.

Aktivismen i ett större sammanhang
För att förstå samspelet mellan feministiska infrastrukturer och digital 
aktivism är det nödvändigt att undersöka aktivismen i ett större 
sammanhang. Genom att använda tidslinjer som ramar in #metoo i 
en längre tidsram och ett lokalt nationellt sammanhang visar denna 
studie hur #metoo-kampanjen, som den genomfördes av de två svenska 
uppropsgrupperna #skiljagnarnafrånvetet och #spikenikistan, var 
inbäddad i en större feministisk infrastruktur bestående av en femi-
nistisk problemdefinition, feministiska förklaringsmodeller, etablerade 
onlinenätverk med en stödjande feministisk kultur och en stor skara 
deltagare med tillgång till digitala medier och en utbredd digital och 
feministisk kompetens.

Denna feministiska infrastruktur inkluderade teknisk och organisa-
torisk infrastruktur, till exempel tillgången till teknik, digital kompetens 
och tidigare erfarenhet av att organisera sociala rörelser. I begreppet 
inkluderas även individers kunskap och förståelse för feministiska 
förklaringsmodeller, vilket i detta sammanhang innebär att vi har 
beaktat deltagarnas förståelse för sexism och sexuella trakasserier och den 
betydelse de tillskrev #metoo-aktivism. En ”feministisk infrastruktur” 
betyder alltså i slutänden alla de resurser som fanns tillgängliga och 
användes i det feministiska arbetet inom de två branscherna.

Vår studie har visat att båda branscherna vid tiden för #metoo var 
medvetna om problemet med sexuella trakasserier, och att olika aktörer 
arbetade på flera nivåer för att motverka det. Inte minst byggbranschen 
hade satsat hårt under flera decennier för att minska diskrimineringen 
och bredda rekryteringen, och det fanns redan etablerade nätverk och 
separatistiska grupper på nätet som fokuserade på frågor kopplade till 



maktordningar och motstånd

322

jämställdhet och sexism. De gröna näringarna var annorlunda i detta 
avseende. Då de huvudsakligen består av små familjeföretag hade 
facket mindre inflytande och i stället spelade utbildningsinstitutioner 
och LRF en viktig roll för att etablera nya metoder och åstadkomma 
förändring.

Inom båda branscherna fanns det en feministisk infrastruktur 
redan vid tiden för #metoo. När rörelsen samlade en kritisk massa av 
aktivister på nationell och internationell nivå kunde dessa etablerade 
resurser aktiveras. Här fungerade #metoo som en signal till handling 
för ett antal individer på olika nivåer i samhället. Viktiga resurser 
var feministiskt orienterade ledare, fackligt aktiva, journalister och 
välkända debattörer och redan formulerade feministiska strategier och 
politik. Det faktum att det redan fanns en utbredd feministisk diskurs, 
som såg sexuella trakasserier som uttryck för kulturella normer och 
strukturell maktutövning, var också betydelsefullt. Tidigare insatser 
på olika nivåer hade resulterat i en feministisk analys av problemet 
och strategier för hur problemet skulle kunna lösas. Andra resurser 
var digital kompetens och utbredd användning av sociala medier samt 
redan etablerade separatistiska diskussionsgrupper online.

Något som var väldigt tydligt var sociala mediers avgörande betydelse 
för rörelsens utveckling. Det var inte bara så att hashtaggen spreds via 
sociala medier, utan dessa kanaler fungerade också som en plats för 
rekrytering och organisering, för snabb samordning av insatserna och 
för att utveckla en bred medvetenhet hos ett större kollektiv. Etable-
rade sociala nätverk och utbredd digital kompetens gjorde att det var 
lättare att starta en dialog med andra i ”intima offentligheter” på nätet 
(Khoja-Moolji 2015). En utbredd feministisk kompetens etablerade också 
en stödjande kultur i dessa offentligheter. Tekniska infrastrukturer 
möjliggjorde en snabb mobilisering av individer som tidigare inte haft 
kontakt med varandra, där aktörer som tidigare arbetat isolerat kunde 
ansluta sig, kombinera sina ansträngningar och få kraft från varandra. 
Genom att synliggöra problemet med sexuella trakasserier utökade 
#metoo handlingsutrymmet samt ökade allmänhetens medvetenhet 
och kunskap om problemet. Men som tidigare forskning också har 
visat (Irshad m.fl. 2021; Moitra m.fl. 2020) är som sagt tillgång till och 
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kunskap om sociala medier och andra digitala verktyg inte tillräckligt 
i sig självt, utan det krävs även en stark feministisk infrastruktur.

I de två branscher vi studerat fanns en sådan feministisk infrastruktur 
på plats, som innebar att #metoo träffade dörrar som redan var halvöppna 
och slog upp dem på vid gavel. Detta kan förklara en del av rörelsens 
framgångar i Sverige.

Vissa delar av resultaten ser vi som särskilt betydelsefulla. En första 
viktig aspekt gäller den tekniska infrastrukturens roll för att koppla 
samman människor, och då särskilt förmågan att förena individer genom 
att dölja skillnader. Som Dryzek (2005) påpekar möjliggör kommunika-
tionstekniken en hopkoppling av individers fragmenterade intressen. I 
våra fall innebar det att individer kunde gå med i uppropsgrupper utan 
att bli avskräckta av att medlemmarna kanske var mer olika än lika 
varandra. Detta gällde särskilt byggbranschens upprop, som samlade 
organisatörer och deltagare från olika delar av branschen och represen-
terade både byggnadsarbetare och arkitekter. Dessa grupper står ofta i 
opposition till varandra vid förhandlingsbordet, och de skiljer sig också 
mycket åt vad gäller klass och utbildning. Genom organisationen av 
uppropsgruppen kunde de dock enas kring en ”delad skillnad” (Mohanty 
2003) och gå samman i en fråga som berörde dem alla som kvinnor i 
en mansdominerad bransch. På så sätt skapade #metoo-uppropet en 
tillfällig identitet som förenades av gruppernas ”delade skillnad”. Några 
av de nätverk som aktiverades under #metoo är fortfarande aktiva och 
bidrar till starkare feministiska infrastrukturer.

En av de viktigaste konsekvenserna av #metoo var att rörelsen synlig-
gjorde en utbredd affektiv dissonans (Hemmings 2012) – en konflikt 
mellan individers förståelse av samhällets uttalade etiska normer och 
deras upplevelse av obehag när dessa etiska normer inte gäller i prak-
tiken. I det här fallet hade dissonansen att göra med förekomsten av 
olika formella incitament i samhället, som att utbilda och uppmuntra 
kvinnor och invandrare att arbeta i miljöer dominerade av vita män (där 
byggbranschen och gröna näringar är typiska exempel). #metoo-rörelsen 
gjorde det tydligt hur sådana formella incitament kolliderade med, 
och motverkades av, informella maktstrukturer, där starka normer 
för maskulinitet upprätthålls genom sexism och sexuella trakasserier.
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Slutligen visade sig en väsentlig resurs för rörelsen vara den utbredda 
kunskapen om och förståelsen av feministiska förklaringsmodeller som 
fanns bland nyckelpersonerna, till exempel en förståelse av sexism som 
något som påverkar fler människor än de som är direkt utsatta. Sexism är 
inte bara skadligt för kvinnor, utan påverkar också ett bredare spektrum 
av identiteter som på olika sätt hotar den normativa maskuliniteten. 
Genom att man diskuterade sexism på detta sätt kunde problemet höjas 
från att vara enbart en ”kvinnofråga” till något som påverkar alla som 
arbetar i branschen. Genom denna konceptualisering av sexism som mer 
genomgripande och grundläggande ökade sannolikt rörelsens styrka.

Det här kapitlet har fokuserat på samspelet mellan feministisk 
infrastruktur och #metoo-rörelsen i Sverige. Den visar hur feministisk 
infrastruktur fanns på plats och användes för att organisera rörelsen, 
och omvänt hur rörelsen också stärkte de feministiska infrastruktu-
rerna. Vårt fokus på resurser och vad som var fördelaktigt för rörelsen 
gör att vi framför allt haft blicken på rörelsens enhet och deltagarnas 
samförstånd. Bakom berättelsen om #metoos framgång fanns det dock 
också motsättningar och konflikter. I framtida studier behöver man 
titta närmare på dessa konflikter för att bättre förstå inte bara rörelsens 
enhet utan också dess exkluderingsprocesser.

Genom att använda två olika sammanhang som fallstudier har vi i 
detta kapitel visat hur olika branschers förutsättningar fick betydelse 
för samspelet mellan den feministiska infrastrukturen och den digitala 
aktivismen under #metoo. Skillnaden mellan olika samhällssektorer är 
något som förtjänar att studeras vidare, till exempel genom att jämföra 
uppropsgrupper från ett större antal branscher.

Noter
 1 Detta kapitel är en nedkortad version av Hansson, Karin; Malin Sveningsson och 

Hillevi Ganetz (2022). The significance of feminist infrastructure: #MeToo in 
the construction industry and the green industry in Sweden. Gender, Work and 
Organization (GWO), kommande.

 2 De gröna näringarna består av jordbruks-, skogsbruks- och fiskeindustrin. Skogsindu-
strin hade också ett eget upprop som heter #slutavverkat, som diskuteras närmare 
i kapitel 10.
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avslutning

#metoo – ett självförsvar
Maud Eduards

Vad är #metoo? Det är en fråga som många försökt besvara, i artiklar, 
antologier, debattböcker och akademiska texter, för att inte tala om 
mediernas engagemang och alla diskussioner på nätet. Nyhetsrappor-
teringen verkar inte ha känt några gränser när #metoo-rörelsen stod i 
zenit hösten 2017. Den mediala uppmärksamheten var utan tvekan av 
vital betydelse för att uppropen skulle få sådan spridning i offentligheten. 

Vågen av vittnesmål från kvinnor som utsatts för allt från sexuella 
trakasserier till grovt våld möttes av både bestörtning och förhoppningar. 
Bara i Sverige handlade det om mer än hundra tusen röster från över 
70 olika miljöer och branscher. För många som läste och lyssnade var 
det omvälvande: en milstolpe, ett demokratiskt genombrott, en ny 
världsordning, i paritet med Berlinmurens fall eller landstigningen i 
Normandie, var några kommentarer. Utvecklingen skulle inte kunna 
vända tillbaka. 

Men motståndet mot #metoo lät inte vänta på sig. Det kom i olika 
skepnader och växte snart i omfattning, väglett av tanken att även om 
sexualiserat våld är brottsligt och ska bekämpas, så finns det gränser 
för vad kvinnor får hävda om könsrelationer och mäns beteende, också 
i stängda rum på nätet. 

Vem har då fått komma till tals i namn av #metoo? På vilka villkor? 
Hur har uppropen i #metoo formulerat problemen inom sina respektive 
sammanhang? Kring dessa frågor kretsar kapitlen i denna forskar-
antologi. Ytterst handlar de, som jag ser det, om #metoos betydelse och 
förändringskraft: Hur kan kvinnors samlade vittnesmål om sexualiserat 
våld omvandlas till feministisk politik? 
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Inom ramen för denna fråga ska jag i detta slutkapitel driva tre 
sammanvävda argument för hur #metoo kan tolkas: som mod, politik och 
feminism. Om nu #metoo är mod, i vilken mening är det politik? Och 
om #metoo är politik, i vilken utsträckning är det feministisk politik? 

Svaren på dessa frågor kommer att grundas i min egen forskning, 
framför allt om motstånd mot #metoo, och i övriga forskares analyser i 
denna antologi. Det blir flera lager redovisning: empiri om #metoo i form 
av individuella vittnesmål och gemensamma upprop i olika hashtaggar, 
forskarnas analyser i denna bok och till sist mina egna tolkningar. Jag 
kommer ta ett samlat grepp om studierna i antologin och placera denna 
forskning i ett bredare politisk-teoretiskt perspektiv. 

 I ljuset av hur kritik och motstånd formulerats mot #metoo vill jag 
ringa in dess betydelse. De olika uttrycken för motstånd visar vilken verk-
lighet #metoo har att förhålla sig till. Politiska institutioner, myndigheter, 
personer med inflytande, medier, litteratur och annat kulturutövande 
är krafter som har makt att manövrera bort frågan om mäns våld från 
den offentliga arenan. Jag söker således efter större tankemönster som 
begränsar #metoos manöverutrymme. Min ingång är att #metoo bör 
uppfattas som en kollektiv reaktion på något djupt otillfredsställande i 
svenskt samhällsliv – en handling i självförsvar (jfr Eduards 2007 och 
Eduards kommande).

#metoo är mod
Mod betyder att trotsa en fara. Historien visar hur kvinnor som krävt 
rätten till sin egen kropp motarbetats, både individuellt och kollektivt. 
Genom att kvinnornas vittnesmål och #metoo-uppropen betraktas 
som tecken på mod placeras rörelsen definitionsmässigt inom ramen 
för patriarkalt motstånd. 

Mod kan ta sig olika uttryck. I #metoo representerar kvinnornas 
vittnesmål ett brett fält, från sexistisk jargong och sexuella trakas-
serier till olika övergrepp och våldtäkter. Kvinnornas erfarenheter 
skiljer sig åt beroende på levt sammanhang. Men de förenas i viljan att 
berätta om sina ofta hemlighållna och även traumatiska upplevelser av 
kvinnoförakt. Det är mod att sätta ord på det som kvinnor vet riskerar 
att uppfattas som obekvämt, överdrivet och mansfientligt, och som 
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dessutom kan exponera offren för nya hån och hot, särskilt om de står 
ensamma. 

#metoo gav kvinnors röster en kollektiv tillhörighet, bortom indivi-
duell utsatthet. Kvinnor i uppropen gjorde gemensam sak, inte genom 
att prata ihop sig utan genom att agera som grupp. Dessutom var de 
många och medvetna om att de talade för åtskilliga andra. Även kvinnor 
som inte vittnat själva kunde känna igen sig och uttrycka tilltro till 
#metoo-kvinnornas berättelser. Samhörigheten betonades, allt kvinnor 
delar som kollektiv. Kvinnorna stärkte sitt mod genom att gå samman i 
självförsvar och på så sätt skydda sig mot rädsla och ökad utsatthet (jfr 
Werner, kapitel 7; Grubbström och Powell, kapitel 10).

#metoo-kvinnornas mod visade sig också i viljan att förflytta, eller 
åtminstone försöka förflytta, frågan om skuld och skam från offer till 
förövare, från kvinnor till män. Med författaren Elisabeth Hjorts ord: 
kvinnokroppar delar kunskap om kroppsskam (2017). Med #metoo 
demaskerades de skamlösa blickar som män riktar mot kvinnor. Det 
är också en tanke som väger tungt i denna antologi. 

Den amerikanska rättsteoretikern Catharine A. MacKinnon (2019) 
går så långt som att kalla denna förskjutning av fokus från offer till 
förövare på arbetsplatser (i USA) för the big reversal. Genom att ta 
avstånd från en tyst övergreppskultur har även män medverkat till att 
förlägga skam hos andra män. Och inte minst hos olika makthavares, 
inklusive statens, beskydd av våldsamma män.

Vad offren för sexuella trakasserier och övergrepp i #metoo gör är att 
benämna händelserna som brott. Parallellt pekar de ut en samhällsdiskurs 
som tiger om skuld, makt och våld, och som skyddar förövare från att 
känna ansvar för sina handlingar. Som forskning (Herman 1997, Engdahl 
m.fl. 2021) och praktik visar ligger det en stark lockelse i att solidarisera 
sig med förövaren och ta avstånd från brottsoffret. Ett exempel på hur 
detta präglar medievärlden framgår av kapitlet om sexuella trakasserier 
bland journalister (Sveningsson m.fl., kapitel 8). 

#metoo har tagit strid med dessa föreställningar genom att peka ut 
vad som – med svårighet och endast tillsammans – kan göras offentligt 
talbart om mäns våld mot kvinnor, vilka våldspräglade könsrelationer 
som går under radarn och vilka kroppsliga upplevelser som klassas 
som normala och inte. 
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Ändå har forskning på fältet kvinnors utsatthet för mäns våld sedan 
decennier uppmärksammat dessa frågor, men det är en kunskap som 
lätt klandras för att vara både överdriven och ideologisk. Det gäller 
särskilt forskningsrapporten Slagen dam om mäns omfattande våld 
mot kvinnor (Lundgren m.fl. 2001), som avvisades som icke-trovärdig 
efter skarp kritik. Men att avfärda tiotusentals och åter tiotusentals 
personliga vittnesmål i #metoo, ett slags direktleverans in i det offent-
liga rummet av samma våldskunskap, visade sig betydligt svårare. 
Slagen dam har också fått viss återupprättelse efter #metoo. Trots det 
fortsätter omfattningen av mäns trakasserier och våld att tonas ner 
och avfärdas. 

Tolkningen av #metoo som kvinnors självförsvar har en motsvarighet 
i mäns (och kvinnors) försvar av män, en kraft med många förgreningar. 
Kritiker menar att #metoo handlar om manshat, häxprocesser mot 
män och personliga hämndmotiv. Och att även kvinnor begår över-
grepp. Kvinnor ska inte vara fridlysta, som författaren Lena Andersson 
uttryckte sig i en debatt i Sveriges radio. Kvinnor har också anklagats 
för att utnyttja sex i syfte att få förmåner. Och så har vi författaren Jan 
Guillou, språkrör för de som hävdar att efter #metoo har män fått svårt 
att navigera i sina relationer till kvinnor. 

Kvinnor görs här ansvariga – och påtar sig även eget ansvar – för att 
män ska känna sig bekväma. Att vi inte tycker om att förtörna män är 
något vi helst inte talar om, skriver Laura Bates i inledningen till sin bok 
Men Who Hate Women (2020). I Down Girl utvecklar Kate Manne (2018) 
tanken att de kvinnor som inte är villiga att underlätta livet för män 
bestraffas på olika sätt, genom trakasserier, nedvärderande kommentarer, 
hån, uteslutning ur sociala sammanhang och – ytterst – (hot om) våld. 

Merparten invändningar mot #metoo tyder på att sprängstoffet 
framför allt ligger i att uppropen diskuterar den breda basen, vardagens 
sexualiserade könsrelationer, där många män försvarar tanken att deras 
rätt till kvinnokroppar avdramatiseras och normaliseras. Att män inte 
får misstänkliggöras som grupp är en väl beprövad motreaktion, rotad i 
uppfattningen att bara de som faktiskt utsätter kvinnor för sexualiserat 
våld måste ta sitt individuella ansvar – och sitt straff. Inga andra män 
ska behöva känna ansvar, än mindre skuld. Vad #metoo drar fram i 
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ljuset är att stora skaror män ägnar sig åt sexuella trakasserier. Och att 
stora skaror kvinnor drabbas.

Mot denna kollektiva förståelse av könade övergrepp och sexualiserat 
våld står det individuella perspektiv som förespråkar att kvinnor som 
utsatts för våld i första hand bör göra en polisanmälan. Det viktiga 
är att ”gå den juridiska vägen”, som den dåvarande statsministern 
Stefan Löfven formulerade sitt inledande råd, i linje med tidsandan och 
medielogiken. Vid första påseende kan det också verka rimligt att fler 
kvinnor anmäler. Mer än tio procent av alla kvinnor utsätts årligen för 
sexualbrott. Men av alla anmälda våldtäkter leder endast fem procent 
till åtal. Och av de väckta åtalen ogillas en tredjedel, vilket betyder att 
nästan alla förövare går fria (BRÅ 2019).

Att i det läget uppmana kvinnor att anmäla ter sig cyniskt, då en 
tungt vägande innebörd i #metoo är att straffsystemet inte fungerar. 
Statsministerns lösning, som individualiserar våldsrelationen och redu-
cerar kvinnors utsatthet för mäns sexualiserade våld till enskilda fall, 
kan placeras inom motståndarnas fögderi. Sexistiska maktstrukturer 
och tystnadskulturer, #metoos credo, försvinner ur synfältet. Det är 
också ett cyniskt råd i meningen att motåtgärder är tänkta att sättas 
in först efter att kvinnor genomlidit övergrepp. Våldsutsatta kvinnor, 
var och en, åläggs uppgiften att tvinga fram en rättsstat som värnar 
kvinnors kroppsliga integritet. 

Det ligger mod i att gå emot denna dominerande, och för kvinnor 
rättsosäkra, diskurs. Rättssystemet är uppbyggt kring individers rätt 
och kan inte hantera den större kampen för kollektivt erkännande. 
Detta dilemma belyses av Ulrika Andersson och Linnea Wegerstad i 
kapitel 3 om straffsystemets janusansikte, att rätten kan ge vissa kvinnor 
upprättelse och samtidigt reproducera strukturella orättvisor i samhället 
i stort, vilket framgår av de #metoo-relaterade förtalsdomarna. 

En förtalsdom som rönt stor uppmärksamhet är den mot samhälls-
debattören Cissi Wallin, som anklagade journalisten Fredrik Virtanen för 
våldtäkt. Författaren Kajsa Ekis Ekman (2019) har i debatten kring förtal 
betecknat både det allmänna åtalet mot Cissi Wallin och tingsrättsdomen 
som politiska, det vill säga medvetet riktade mot #metoo som rörelse. 
Hon fick medhåll av yttrandefrihetsexperten Nils Funcke (2019), som 
hävdade att tingsrättens dom riskerar att lägga ”en våt filt över hela 
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diskussionen och att #metoo blir en dagslända som försvinner utan att 
sätta några spår i samhället”. Med förtal som ett rättsligt oantastligt 
vapen har våldsutpekade män i praktiken försökt lägga tillbaka skammen 
på offret, på kvinnor som berättat att de varit utsatta för övergrepp. 

Det paradoxala är att oavsett om kvinnor agerar individuellt och 
anmäler sexualiserat våld eller organiserar sig som grupp mot mäns 
våld, riskerar de att tillskrivas ansvar för hur våldet ska hanteras. I 
kapitel 2, om kvinnligt ansvar och manligt offerskap, kritiserar Lisa 
Lindqvist och Hillevi Ganetz medietexter där problemet med sexuella 
trakasserier skrivs fram som möjligt att lösa ”bara om kvinnor är modiga, 
talar ut och varnar varandra”. Om mod innebär handlingskraft, att 
gå från att vara offer till att bli aktör, medför det uppenbarligen också 
ansvar. Att det samtidigt är farligt för enskilda att vara modiga, med 
risk att utsättas för straff och repressalier av olika slag (Werner, kapitel 
7), är väl belagt i våldsforskningen (jfr Larsson m.fl. 2022). En röd tråd i 
denna antologi är att för lite ansvar utkrävs av män för deras sexistiska 
beteende. Innebörden är att rättssystemet svikit.

Det krävs mod att göra som kvinnorna i #metoo, benämna mäns 
sexualiserade beteende mot kvinnor, i vetskap om talutrymmets begräns-
ningar i en sexistisk kultur. Det är modigt av offren att förlägga skammen 
där den hör hemma, hos förövarna. Det är mod att stå upp som rörelse 
och kräva ett offentligt erkännande av mäns sexuella trakasserier och 
övergrepp. Och därmed bjuda in till en politisk hantering av problemen. 

#metoo är politik
Grundläggande samhällsproblem förnekas lätt i en demokrati som är 
alltmer ”trängd” (Rönnblom m.fl. 2022). Trots den uppenbara konflikten 
kring kön, våld och makt förvandlades #metoo heller inte till partipolitik. 
Kanske just för att sexualiserat våld, ironiskt nog, är en i grunden 
politisk dimension. 

Min tolkning här bygger på statsvetaren Chantal Mouffes distinktion 
mellan politik och det politiska, där det politiska betecknas som en 
underliggande samhällsstruktur av maktrelationer och motsättningar, 
medan politik handlar om vardagliga praktiker, hur institutioner och 
mänsklig samlevnad organiseras i det vi definierar som demokrati. 
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Mouffes tanke är att politiken måste låta sig provoceras av det politiska, 
så att människors vitala behov och intressen tillåts framträda. Först då 
kan demokratin sörja för att dessa intressen tillgodoses (Mouffe 2008). 

I detta perspektiv kan politik ses som kampen om att dra upp 
gränserna för det (vålds)politiska, hur själva konflikten kring mäns 
sexualiserade våld och kvinnors kroppsliga integritet ska hanteras. 
Den politiska kraftmätningen kan inte reduceras till lagstiftning och 
högre straff. Den måste praktiseras genom att kollektivt handlande 
utmanar rådande system av makt och dominans, med statsvetaren Jane 
Mansbridges ord (2001).

#metoo indikerar att vi är inbäddade i en struktur, som Mouffe 
kallar ”det politiska”, där det råder oenighet om hur könat våld ska 
tolkas. Och att vägen framåt är att erkänna att denna motsättning 
är av politisk dignitet. I stort sett alla kapitel i denna bok visar att de 
olika #metoo-uppropen talar om sexuella trakasserier och mäns våld 
i strukturella termer, om än olika explicit. Karin Hansson m.fl. kallar 
#metoos aktivism för en politisk strategi att synliggöra strukturell 
diskriminering (kapitel 5). Även analysen av Malin Sveningsson m.fl. 
synliggör ett strukturellt perspektiv i mediernas bevakning av #metoo, 
där ”sexism” samlar flest artiklar (kapitel 1). 

Ett sådant strukturellt synsätt präglas av stridigheter om hur sexua-
liserade övergrepp ska avgränsas. Det är minerad mark för de politiska 
partierna, som till varje pris ser ut att vilja undvika vad som skulle kunna 
bli en politisk konflikt i frågan. Hur handskas man med kön, makt och 
våld i partiskiljande termer om dessa aspekter formar mönster som inte 
kan reduceras till individuella och slumpartade missgrepp? Här har 
partipolitiken haft svårt att hitta svar. 

Inget riksdagsparti valde heller att uppmärksamma #metoo i valrö-
relsen 2018. Detta trots att den amerikanska skådespelaren Alyssa 
Milanos tändande uppmaning på Twitter, om att kvinnor skulle svara 
”me too” om de blivit sexuellt trakasserade, bara låg ett knappt år bort. 
Och trots att politiker från flertalet partier tagit avstånd från sexuella 
trakasserier och andra former av övergrepp och dessutom manat till 
handling, från samtyckeslag till mer kännbara straff. 

Ministrar i den rödgröna regeringen tog också initiativ till samtal 
med bland annat facket, ledningarna i statliga bolag och stora 



maktordningar och motstånd

336

privata företag samt bank- och finansbranschen. Representanter 
från #metoo-uppropen bjöds in till ett dialogmöte, och i januari 
2018 lanserades ett tiopunktsprogram, som syftade till att motverka 
sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling. Regeringen 
avsatte också stora summor pengar till kampen mot mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relationer i kölvattnet av #metoo. Finans-
minister Magdalena Andersson anslog bland annat 120 miljoner till 
#metoo-satsningar i vårbudgeten 2018. 

Redan i början av december 2017 hade 24 manliga politiker 
samlats i uppropet #viktigastevallöftet, med näringsminister Mikael 
Damberg som första namn. Förutom av Socialdemokrater bestod 
gruppen av manliga politiker från Miljöpartiet, Moderaterna, Libe-
ralerna, Kristdemokraterna och Centern, som bland annat lovade 
att ”aldrig bidra till att upprätthålla maktstrukturer som förminskar 
kvinnor och ger män en privilegierad ställning”. Deras insiktsfulla 
vallöfte formulerades som att de skulle ta sitt ”ansvar för att stoppa 
övergrepp, könsförtryck och tysthetskultur – inom politiken och i 
samhället i stort”. 

Parallellt syntes en svacka i de politiska partiernas intresse för 
vad #metoo-rörelsen hade att redovisa. När riksdagen i december 
2017 anordnade en debatt om #metoo på initiativ av Vänsterpartiets 
Rossana Dinamarca var endast 17 av 349 ledamöter (varav tre män) på 
plats. Visserligen var det en snabbinsatt debatt på en måndag, som är 
ledamöternas dag för att träffa väljarna på hemorten, men de tomma 
bänkraderna kommenterades trots allt som ett oroande tecken.

Samordningsgruppen för #metoo drev ändå på, mot partiernas allt 
svalare hållning. Den 6 mars 2018 publicerade 65 #metoo-upprop en 
gemensam debattartikel i Dagens Nyheter där de presenterade sju förslag 
”för ett tryggare Sverige”, vallöften som de ville se uppfyllda. Ett trettiotal 
representanter för uppropen hade också bjudit in jämställdhetsminister 
Åsa Regnér (inte vice versa!) till vad de kallade ”en fördjupad dialog 
kring hur vi tillsammans kan lösa detta samhällsproblem”. 

Ingen debatt följde på #metoo-uppropens initiativ, vilket kan bero 
på att artikeln i DN saknar aktörer, människor som tillskrivs rätten 
att handla för sin sak. Artikeltexten nämner inte män överhuvudtaget, 
men inte heller kvinnor, annat än i sammansättningen ”kvinnojour”. 
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Men om inte administratörerna av #metoo, som riktade en knuten 
feministnäve rakt mot patriarkatets mest ömtåliga punkt, förmår säga 
män, maskulinitet och makt, vem ska då kunna göra det? 

Om statsvetaren Carol Bacchi fick komma till tals skulle hon säkert 
ställa sin berömda fråga: Om detta är lösningen, hur är då problemet 
formulerat (Bacchi 2009)? Bacchi – och även jag – skulle svara att utan 
aktörer med politiskt-strategiskt ansvar finns ingen lösning som klarar 
att ringa in problemet, för politiska överläggningar kräver parter. Tre år 
senare har #metoo-uppropen vässat argumenteringen. Målet beskrivs nu 
som en politisk kamp för att få ”ett omedelbart slut på diskriminering, 
sexism och sexuellt våld mot flickor och kvinnor”. Skribenterna kritiserar 
också tystnaden i valrörelsen 2018 (Klarspråk 2020).

Faktum kvarstår att när valet i september 2018 närmade sig sändes 
varken radio- eller tv-debatter om #metoo eller om den verklighet som 
#metoo visat upp. Bara enstaka reportage och röster hördes i pressen. 
Valmanifesten teg. Och av de manliga politikernas löfte i uppropet 
#viktigastevallöftet syntes inte ett spår. Mina försök att få en förklaring 
av Mikael Damberg har bara resulterat i hänvisningar till regeringens 
hemsida, som inte alls berör denna fråga. 

Först tre år senare, våren 2021, då fem kvinnor mördades av fem män 
på tre veckor, presenterade den rödgröna regeringen en handlingsplan 
i 40 punkter om hur sexuella trakasserier och sexualiserat våld skulle 
hanteras. Mäns våld mot kvinnor återföddes plötsligt som tema i den 
offentliga debatten. Våld och straff hade visserligen stått i fokus under 
åren som gått, men främst rört gängvåld och kriminella uppgörelser. 
I båda fallen handlar det om män och maskulinitet, mäns våld mot 
kvinnor och mäns våld mot andra män. Men den kopplingen utgör 
inget tema i debatten.

Budskapet i #metoo är visserligen att trakasserier och övergrepp 
utspelar sig mellan individer, men – och det är ett avgörande men – att 
de är av en omfattning som visar på en sexistisk samhällsstruktur där 
män är förövare och kvinnor överlevare. Som påpekas i kapitlet om 
#närmusikentystnar ryms många olika kvinnor och feminister i #metoo, 
inte bara unga, vackra och heterosexuella. Ann Werner lyfter också att 
en intersektionell feministisk kritik kräver att klass, etnicitet och andra 
maktdimensioner ingår i analyser av #metoo (kapitel 7). 
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Genom sin uppmaning till kvinnor att polisanmäla förövare omvand-
lade den dåvarande statsministern, och många partiföreträdare med 
honom, det politiska momentet i #metoo, frågan om mäns våldskapital 
i samhället, till juridik – från kollektivt ansvar till individuellt. Men 
lagboken skyddar inte våldsutsatta kvinnor, menar aktivisten Nabila 
Abdul Fattah i en antologi om #metoo redigerad av Alexandra Pascalidou. 
Hon hävdar att kvinnor måste ta andra vägar för att uppnå rättvisa, då 
”den här världen tvingade oss till oetik” (Fattah 2017, s. 122). 

Skribenten riktar här allvarlig kritik mot ett partipolitiskt system 
som inte tar kvinnors upprop på allvar. En illa fungerande rättspraktik 
är vad som erbjuds utsatta kvinnor, snarare än ett breddat demokratiskt 
samtal om åtgärder som kan förhindra sexuella trakasserier och våld. 

Partipolitiken har abdikerat från sitt ansvar. Men när #metoo pekar 
ut mäns våld mot kvinnor som ett strukturellt problem är det politik, i 
meningen en kontroversiell och olöst konflikt kring ett genuint samhälls-
problem. Med andra ord pekar #metoo på att mäns sexuella trakasserier, 
ofredanden och våld behöver politiseras. Men hur ska denna politisering 
gå till? Däri ligger utmaningen för den parlamentariska demokratin. 

#metoo är feminism
Om nu #metoo är politik, i vilken utsträckning är det feministisk politik? 
Frågan är tänkt att ringa in den jämställdhetspolitiska terräng i vilken 
#metoo formas, agerar och re-agerar. Det handlar om att åskådliggöra 
en konflikt mellan jämställdhet och feminism som går långt tillbaka. 
Jag läser #metoos gestaltning av feminism i ljuset av kritik, protester 
och självpåtagen inordning. 

En slutsats är att motsättningen stavas kön och att det binära perspek-
tivet dominerar, såväl i jämställdhetspolitiken som i #metoo. Ändå 
verkar inte jämställdhetspolitiken räcka som manual för partierna i 
förhållande till #metoo-rörelsens krav. Trots att det finns en länk i det 
jämställdhetsmål som den svenska riksdagen antog 2006 med rubriken 
”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”, som kräver att kvinnor och 
män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 
integritet. Och trots att svensk jämställdhetspolitik under senare år 
även fått epitetet ”feministisk”, med världens första feministiska och 
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socialdemokratiska regering, som säger sig betrakta jämställdhet som 
avgörande för sina prioriteringar. 

Forskare i denna antologi menar också att jämställdhetspolitiken 
upplåtit en arena för kvinnors verklighetsbeskrivningar och organiserade 
krav. De pekar på vad de kallar ”feministiska infrastrukturer”, som 
innebär att mänskliga aktörer, kulturer och teknologier samverkar till 
stöd för feministiska rörelser (Sveningsson m.fl., kapitel 1; Hansson 
m.fl., kapitel 11). Vissa branscher i Sverige lyfts fram som präglade av 
just en sådan stöttande feministisk struktur. Andra forskare är mer 
skeptiska och pekar på att frågor om jämställdhet visserligen hamnat 
högre upp på agendan, men att exempelvis jämställd utbildning ändå 
inte prioriteras (Grubbström och Powell, kapitel 10). Motståndet mot 
#metoo har också varierat mellan olika branscher.

Även jämställdhetsarbetet ser ut att ha ett janusansikte, för att 
använda metaforen från kapitel 3 om straffsystemet. Den tidvis intensiva 
jämställdhetspolitiska debatten i Sverige har satt kön och genus på den 
politiska kartan under decennier. Det gav #metoo medvind. Samtidigt 
blockerar jämställdhetspolitiken tolkningar av mäns våld mot kvinnor 
som faller utanför ett perspektiv i termer av könsharmoni och jämn 
könsfördelning. Det gav #metoo motvind.

Mönstret är, som Maria Törnqvist skriver i Könspolitik på gränsen 
(2006), att svensk jämställdhetspolitik stänger portarna för problem 
och lösningsförslag som inte rimmar med föreställningen om köns-
balans, samförstånd mellan kvinnor och män samt att båda parter ska 
gynnas. Analysen gjordes långt före #metoo, men har tydlig bäring på 
hur rörelsen bemötts och hur #metoo gradvis anpassat sig till dessa 
jämställdhetsnormer.

I kapitlet om #metoo-uppropen i svenska nyhetsmedier visar Karin 
Hansson m.fl. att problemet med sexuella trakasserier inte formuleras 
i feministiska termer, utan som en fråga om arbetsrätt, mänskliga 
rättigheter och demokrati. Offren definieras i huvudsak som kvinnor, 
men också som löntagare. Förövarna beskrivs i första hand som personer 
i maktställning: lärare, mentorer, chefer, och inte som män som utnyttjar 
kvinnor. Det är hierarkierna i arbetslivet som får stå i skamvrån. Fors-
karnas slutsats är att #metoo:s framgångar med att etablera en feministisk 
agenda ironiskt nog skett till priset av att feministiska utsagor undvikits 
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(kapitel 4). Annan forskning har dock visat att vissa hashtaggar, som 
skådespelarnas #tystnadtagning, pekar ut både idén om det manliga 
geniet och patriarkatet (Jansson 2022).

Ytterligare en oro som #metoo-aktivister uttrycker gäller risken för 
polarisering, att #metoo kan uppfattas som en enkel konflikt mellan 
kvinnor och män. De intervjuade kvinnorna vill undvika att göra 
sexuella trakasserier till en kvinnofråga och därmed få män att känna 
sig uteslutna eller kollektivt anklagade. De lyfter i stället samtliga 
anställdas delaktighet i förhandlingar om maktrelationer, sexism och 
maskulinitetsnormer på arbetsplatsen (Hansson m.fl., kapitel 11), vilket 
rimmar väl med jämställdhetspolitikens idé om vikten av ett konstruktivt 
samarbete mellan kvinnor och män. 

De etablerade politiska partierna undviker också sedan länge att 
hamna på kollisionskurs i jämställdhetspolitiken. Jämställdhet är en 
svensk kronjuvel, ett nationellt varumärke, lika fridlyst som person-
numren, midsommarstången och matjessillen. Det betyder att ju mer 
begreppet jämställdhet kopplas till svenskhet och ett försvar av svenska 
nationella värden, desto svårare för partierna att ta en debatt som pekar 
på oenighet i frågan (Jansson m.fl. 2011). Karin Hansson m.fl. konstaterar 
att många upprop just velat etablera ett ”vi” som inkluderar alla och 
därmed knyter an till den starka svenska självbilden (kapitel 4).

Jämställdhetspolitiken är en dominant tankefigur, som i hög grad 
praktiseras genom ideologisk konsensus, vilket betyder att maktper-
spektivet på könat våld och mäns ansvar så långt som möjligt hålls borta 
från den partipolitiska dagordningen. Samtidigt tillämpas strategisk 
konsensus, som innebär att krav bör framföras och organiseras inom 
givna parlamentariska och institutionella ramar. Gränser dras upp för 
vad som får sägas, och hur, om mäns våld mot kvinnor. 

En fundamental spricka präglar debatten om vad som får sägas. 
#metoo-rörelsens hållning är att låta alla utsatta få komma till tals med 
sina upplevelser, att inte sålla bland offrens berättelser (Sveningsson 
m.fl., kapitel 1). Denna inställning präglar även lagen om sexuella 
trakasserier, som säger att den utsatta bestämmer vad som är krän-
kande beteende, oavsett förövarens avsikter. Den som drabbats får 
därigenom tolkningsföreträde. Men att den kvinna som varit utsatt 
för manligt våld skulle äga definitionen av våld, det vill säga ha rätt att 
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sätta egna ord på sina erfarenheter, vad kvinnojoursrörelsen kallar ”den 
feministiska metoden”, är ändå starkt ifrågasatt. Det framgår tydligt av 
#metoo-kvinnornas önskan om att skydda sina berättelser från kritik 
genom att vara anonyma. 

Ännu en invändning i debatten om #metoo hävdar att det är oseriöst 
att länka sexuella trakasserier till andra ofredanden och grovt sexuellt 
våld, vad våldsforskare och jourkvinnor kallar en sammanhållen vålds-
förståelse. En sådan förståelse kan också beskrivas som en våldspyramid, 
där våldet manifesteras i allt från sexistiskt språk och sexuella trakas-
serier i basen till dråp och mord i pyramidens topp. Men att teckna 
våldsstrukturen som en våldspyramid är inte att hävda att sexuella 
trakasserier och grovt våld har samma vikt, om vi lyssnar till kvinnorna 
i #metoo. Däremot belyses mönster och kopplingar mellan olika uttryck 
för mäns kvinnoförakt. I kapitlet om Svenska kyrkans #metoo-upprop 
kallar Gunilla Carstensen upptrappningen av subtila kränkningar till 
grova övergrepp för kränkningens processer (kapitel 9). 

Att koppla ihop tafsande och våldtäkter är en riskfylld väg att gå, 
menar flera debattörer. En ledarskribent i Dagens Nyheter som tar 
avstånd från våldspyramiden anser att det är fel – och farligt – att 
stirra sig blind på strukturer och foga ihop handlingar utan veten-
skapliga belägg. En krönikör i Svenska Dagbladet menar att det är ett 
hot mot besinningen och demokratin när man, som i #metoo, inte gör 
skillnad på direkt drabbad och sekundärkränkt, utan ser allt som en 
gradskillnad.

#metoo skulle ”må bra av att sortera lite i det voluminösa materi-
alet, annars riskerar rörelsen snart att bemötas med ett hånflabb”, 
förmanar Åsa Linderborg i Aftonbladet (2018). Sexuella trakasserier 
måste fördömas, skriver journalisten Elisabet Höglund, men, fortsätter 
hon, nog måste kvinnor lära sig att skilja på ett nyp i kinden och en 
grov våldtäkt, och ”inte se en potentiell våldtäktsman i varje karl” 
(2017). Höglunds kommentar rymmer en lockande fälla, som går ut på 
att kvinnor måste sovra mellan stort och smått för att bli trovärdiga. 

Genom egna studier och efter att ha tagit del av forskarantologins 
analyser vågar jag påstå att dynamiten i debatten bottnar i den stora 
betydelse som #metoo-kvinnorna tillskriver sexuella trakasserier, som 
en kultur som bereder marken för andra övergrepp och grövre våld. 
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Många män, och även en del kvinnor, vill snarare avfärda dessa händelser 
som oförargliga förvillelser, inget illa menat, rent av skämt. Här bör 
det tilläggas att även i #metoo går uppfattningarna isär om vad som är 
sexuella trakasserier (jfr Grubbström och Powell, kapitel 10). 

Överlag är det just vittnesmål om sexuella trakasserier som ifråga-
sätts. Grova övergrepp, våldtäkter och naturligtvis mord väcker däremot 
avsky. Men, som Jaqueline Rose skriver i On Violence and On Violence 
Against Women (2021) handlar även trakasserier om manlig makt och 
sexualitet: 

Sexual harassment, we might then say, is the great male performative, 
the act through which a man aims to convince his target not only that 
he is the one with power, which is true, but also that his power and 
sexuality are one and the same thing. (s. 38)

Det som skadar mest med sexuella trakasserier är att den utsatta fråntas 
möjligheten att se sig som en hel person, ett subjekt, skriver Drucilla 
Cornell (refererad i McKinney 2019). Sexuella trakasserier riskerar att 
reducera kvinnor till kön. Vad kvinnorna i #metoo gör är att utmana 
denna objektifiering genom att offentliggöra sina berättelser. Därigenom 
skapar de vittnande kvinnorna subjekt som ”talar, konfronterar, protes-
terar …” (Jangland m.fl. 2019, s. 114).

Vidden av mäns sexuella trakasserier och övergrepp blottlades av 
kvinnors individuella berättelser, vilka utgör stommen i en serie hash-
taggar, #metoo-rörelsens basenheter. Det vanliga är att beteckna #metoo 
som en rörelse eller mer precist, som i denna antologi, en social rörelse i 
jakt på rättvisa, feministisk hashtag-aktivism iscensatt på gräsrotsnivå 
eller ett kollektivt minnesarbete. 

Hur har då #metoo bemötts i den svenska offentligheten? Svaret 
är: på samma sätt som så många andra kvinno- och feministrörelser. 
Mina tidigare studier av kvinnors organisering, som misstänksam-
heten mot Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer (Roks) sedan 
starten 1984, mot Stödstrumporna som krävde ”hela lönen och halva 
makten” inför valet 1994, mot Feministiskt initiativ som nybildat parti 
2005 och, inte att förglömma, mot kvinnors historiska engagemang i 
fredsrörelsen under mer än ett sekel. Motståndet förmedlar att dessa 
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rörelser borde ha handlat mer ”normalt”, följt vedertagna jämställd-
hetspolitiska och demokratiska principer och inte gått sina egna vägar. 
Alla har de fått ett kapitel i patriarkatets handbok om vad feministiska 
rörelser inte bör göra.

Feministiska rörelser riskerar således att ifrågasättas redan innan 
de uttalat sig, ett tecken på att de gör politik genom att agera i grupp. 
En implikation som ligger i kvinnors kollektiva handlingar är att de 
synliggör den andra parten i könsrelationen: alla de män som utsätter 
kvinnor för sexuella trakasserier och övergrepp. Det budskap som 
#metoo formulerar utan ord är att här utspelas en könskonflikt. Kvinnor 
anklagas då för att ha medverkat till konflikten genom att ha gått 
samman i olika hashtaggar.

Om regeringen och andra politiska instanser inte skyddar kvinnors 
kroppsliga integritet och ser till att frågan om mäns våld politiseras, faller 
den otacksamma lotten att avtäcka den våldspolitiska maktordningen 
på kvinno- och feministgrupper, som #metoo. Därmed ådrar sig dessa 
grupper, paradoxalt nog, förnyad kritik och nya hot, då deras analyser 
av makt och motsättningar faller utanför den ideologiskt och strategiskt 
könsneutrala, eller snarare könsblinda, ramen. Kvinnor beskylls för 
att söka missriktad strid, som förstör relationerna mellan kvinnor och 
män, såväl i vardagslivet som i politiken. Detta är en spegel som ständigt 
vänds mot feminister, i vilken de ska se sig själva, tvingas reflektera, 
ompröva och inse att de är upphovet till att könskonflikter växer fram 
i samhället. Då krävs mod.

#metoo är ett feministiskt politiskt ställningstagande, i sig. Med det 
menar jag att den förändrande och politiska potentialen ligger i själva 
handlingen, att så många kvinnor samlats i olika upprop. Så snart 
kvinnor berättar sina våldshistorier riskerar män att pekas ut eller känna 
sig utpekade. #metoo visar på en maktordning, en demokrati eller ett 
samhälle som värjer sig mot att benämna och hantera sexualiserad 
makt. Rörelsens underliggande meddelande är att det råder ojämlika, 
sexistiska relationer mellan kvinnor och män. Det betyder, med en 
tanke hämtad från M. Jacqui Alexander och Chandra Talpade Mohanty 
(1997), att #metoo handlar om kvinnors erfarenheter av förtryck – inom 
ramen för kollektivt handlande mot sexism. 
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Revolt
#metoo kan ses som ett kvinnornas uppror mot ett illa fungerande 
rättssystem, en partipolitisk ordning som duckar inför det manliga 
våldets omfattning och allvar samt en jämställdhetspolitik inriktad 
mot könsbalans och konsensus. #metoo har visat att kvinnors rätt till 
sina kroppar väger lätt mot mäns förväntningar om sexuellt hand-
lingsutrymme. #metoo har avslöjat en sexistisk struktur, där såväl 
rättsordningen som de politiska partierna och jämställdhetspolitiken 
har svikit sexuellt trakasserade och våldsutsatta kvinnor. 

Relationen mellan vad och hur, innehåll och form, ideologi och 
strategi, pekar på en maktpolitisk logik som försvårar för underordnade 
grupper att få fram sina budskap i annat än otraditionella former, som 
i #metoos digitala, anonyma, feministiska aktivism. Här uppstår det 
bisarra att det blir den nya rörelsens formspråk, hur:et, som hamnar i 
fokus för motståndet, snarare än andemeningen i vad #metoo-kvinnorna 
rapporterat om sina villkor. 

#metoo fick tillträde till det offentliga rummet genom att tala mot en 
sexistisk samhällsstruktur. De olika uttrycken för motstånd indikerar 
att #metoo-rörelsen anses ha gjort ”fel” som inte följt etablerade sociala 
och politiska koder. Men om de hade gjort ”rätt” skulle de knappast ha 
avslöjat den patriarkala maktordningen. Vad som betraktas som rätt 
och fel i det här fallet handlar om vem som har tolkningsföreträde. I ett 
feministiskt självförsvarsperspektiv är därför fel lika med rätt. 

Vad är då #metoo, om vi återvänder till kapitlets inledande fråga? Det 
är inget mindre än en revolt av tiotusentals kvinnor mot en könsordning 
som inte repekterar deras kroppsliga integritet, en revolt buren av mod, 
politik och feminism. 
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(2001). Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångs-
undersökning. Brottsoffermyndigheten.

MacKinnon, Catharine A. (2019). Ask a Feminist: Sexual Harassment in the Age of 
#MeToo. Intervju av Durba Mitra i Signs: Journal of Culture and Society, nr 4.

Manne, Kate (2018). Down Girl. The Logic of Misogyny. Penguin Books.
Mansbridge, Jane (2001). Complicating Oppositional Consciousness. I Mansbridge, 

Jane och Aldon Morris (red.) Oppositional Consciousness. The Subjective Roots 
of Social Protest. The University of Chicago Press.

McKinney, Claire (2019). Sexual Coercion, Gender Construction, and Responsibility 
for Freedom: A Beauvoirian Account of Me Too. Journal of Women, Politics 
and Policy, nr 1.

Mouffe, Chantal (2008). Om det politiska. Tankekraft Förlag.
Prop. 2005/2006: 155. 
Rose, Jaqueline (2021). On Violence and On Violence Against Women. Faber.
Rönnblom, Malin, Kerstin Alnebratt, Maud Eduards, Jörgen Johansson och 

Andreas Öjehag-Pettersson (2022). Trängd demokrati: om politikens vardag 
och om att vara människa. Gidlunds.

Törnqvist, Maria (2006). Könspolitik på gränsen. Debatterna om Varannan 
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De svenska uppropen

#metoo-upprop i Sverige (och antal signaturer när dessa finns publice-
rade) 2017–2019, listade efter publikations- eller startdatum.

1. Skådespelarnas upprop #tystnadtagning (705 signaturer)
2. Sångerskornas upprop #visjungerut (653 signaturer)
3. Juristernas upprop #medvilkenrätt (5 965 signaturer)
4. Politikernas upprop #imaktenskorridorer (1 319 signaturer)
5. Musikbranschens upprop #närmusikentystnar (1 993 signaturer)
6. Teknikbranschens upprop #teknisktfel (1 139 signaturer)
7. Journalisternas upprop #deadline (4 084 signaturer)
8. Fackföreningsrörelsens upprop #inteförhandlingsbart (1 501 signaturer)
9. Idrottsrörelsens upprop #timeout (2 290 signaturer)

10. Dansarnas upprop #tystdansa (620 signaturer)
11. Skolelevernas upprop #tystiklassen (1 700 signaturer)
12. Gymnasieelevernas upprop #räckupphanden (8 000 signaturer)
13. Akademikernas upprop #akademiuppropet (400 signaturer)
14. Svenska kyrkans upprop #vardeljus (1 382 signaturer)
15. Psykologernas upprop #omniberättarlyssnarvi (1 299 signaturer)
16. Byggbranschens och arkitekternas upprop #sistaspikenikistan (4 672 

signaturer)
17. Patienternas upprop #vårdensomsvek 
18. Lärarnas upprop #ickegodkänt (3 853 signaturer)
19. Räddningstjänstens upprop #larmetgår 
20. Reklam-, pr- och kommunikationsbranschens upprop #sistabriefen 

(2 126 signaturer)
21. Uppropet för kvinnor och icke-binära i beroende, missbruk, krimi-

nalitet och prostitution #utanskyddsnät 
22. Försvarets upprop #givaktochbitihop (1 768 signaturer)
23. IOGT-NTO-rörelsens upprop #nykterfrizon (500 signaturer)
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24. Uppropet mot hedersrelaterat våld och förtryck #underytan (133 
signaturer)

25. Hästnäringens upprop #visparkarbakut (1 089 signaturer)
26. De gröna näringarnas upprop #skiljagnarnafrånvetet (937 signaturer)
27. Läkarnas upprop #utantystnadsplikt (10 400 signaturer)
28. Arkeologernas upprop #utgrävningpågår (387 signaturer)
29. Restaurangbranschens upprop #vikokaröver (1 863 signaturer)
30. Uppropet för sexuellt utsatta barn och deras anhöriga #kidstoo 
31. Uppropet för kvinnor bakom scen och kamera #metoobackstage 

(1 614 signaturer)
32. Döva och hörselskadades upprop #slådövörattill (634 signaturer)
33. Ålänningarnas upprop #ålandockså (1 568 signaturer)
34. Uppropet för yrkesverksamma inom bild- och formkonsten #konst-

närligfrihet (1 625 signaturer)
35. Nattklubbsbranschens upprop #listanärstängd (444 signaturer)
36. Uppropet för studenter vid Chalmers tekniska högskola Chalmers 

studentkår 
37. Skolledarnas upprop #nomore 
38. Socialarbetarnas upprop #orosanmälan (2 440 signaturer)
39. Sjökvinnornas upprop #lättaankar (484 signaturer)
40. Kriminalvårdens upprop #virivermurarna (954 signaturer)
41. Komikernas upprop #skrattetihalsen (80 signaturer)
42. Cirkusvärldens upprop #theshowisover (873 signaturer)
43. Uppropet för kvinnor och transpersoner i prostitution #intedinhora 

(144 signaturer)
44. Vårdpersonalsuppropet #nustickerdettill (1 309 signaturer)
45. Skogsbranschens upprop #slutavverkat 
46. Uppropet för utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp utanför 

arbetslivet #allavi 
47. Hårdrockarnas upprop #killtheking (1 381 signaturer)
48. Personliga assistenters upprop #hjälpaintestjälpa (17 signaturer)
49. Upprop mot sexuellt våld i hemmet #bortabrahemmavärst (718 

signaturer)
50. Finlandssvenska uppropet #dammenbrister (6 111 signaturer)
51. Uppsalastudenternas upprop #inationensintresse (826 signaturer)
52. Speluppropet #vispelarintemed (300 signaturer)
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53. Butiksanställdas upprop #obekvämarbetstid (slogs ihop med 
#taggarnautåt) (377 signaturer)

54. Bank-, finans- och försäkringsbranschens hopslagna upprop #inte-
minskuld, #påvåravillkor (300 signaturer)

55. Uppropet för offer för rasism #nostranger (500 signaturer)
56. Det frikyrkliga uppropet #sanningenskagöraerfria (436 signaturer)
57. Uppropet för kvinnor med normbrytande funktionalitet eller 

funktionsnedsättning #slutvillkorat (93 signaturer)
58. Polisernas upprop #nödvärn (1 515 signaturer)
59. Myndighetsvärldens upprop #allmänhandling (1 258 signaturer)
60. Transportbranschens upprop #banaväg 
61. HR och personalvetarnas upprop #arbetsfel 
62. Jägarkårens upprop @patron.ur 
63. Pensionärernas upprop #intebättreförr 
64. Fotografernas upprop #exponerad 
65. Bevakningsbranschens upprop #påminvakt (35 signaturer)
66. Uppropet mot våld i hemmet #husfrid (274 signaturer)
67. Uppropet för gömda flyktingar #gömdakvinnor 
68. Förlags-, bok- och litteraturvärldens upprop 
69. Modebranschens upprop 
70. Kulturarbetarnas upprop #ikulturarbetarnasrum (138 signaturer)
71. Uppropet för adekvat vård efter övergrepp #rättattbearbeta 
72. Träningsbranschens upprop #sistasetet 
73. Kampsportarnas upprop #ståuppigen 
74. Utrikesförvaltningens upprop #tystdiplomati 
75. Uppropet för fritidsledarna och ungdomsverksamhet #youthworktoo 
76. Uppropet för offentliganställda #idetoffentliga 
77. Fordonsindustrins upprop 
78. Gruvindustrins upprop #händerimörkret
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Medverkande

Ulrika Andersson är professor i straffrätt på Juridiska fakulteten i Lund 
och arbetar som forskare och lärare i straffrätt och straffprocessrätt. 
Hennes forskning centreras kring frågeställningar om rätt och makt 
i vid mening, särskilt i relation till kön, sexualitet och klass men även 
i förhållande till etnicitet och ålder. En stor del av hennes forskning 
rör rättslig hantering av sexuella övergrepp, men hon har även forskat 
om regleringar kring människohandel. För närvarande leder hon ett 
tvärvetenskapligt projekt som undersöker de krav på rättvisa som riktas 
mot rättssystemet i samband med #metoo-kampanjen.

Gunilla Carstensen är docent i pedagogik och universitetslektor i 
pedagogik vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2005 på Uppsala 
universitet med avhandlingen Sexuella trakasserier finns nog i en annan 
värld, som handlade om sexuella trakasserier, könskränkande processer 
och tystnadskulturer i universitetsvärlden. Carstensen har fortsatt att 
studera sexuella trakasserier med särskilt fokus på hur gråzoner uppstår 
och hanteras i organisationer.

Maud Eduards är professor emeritus i statsvetenskap vid Stockholms 
universitet. Hennes forskning handlar om kön, makt och politik i vid 
mening: kvinnors materiella, levda villkor i det svenska samhället, inte 
minst utsattheten för mäns våld; kvinnors organisering, representation 
och inflytande på olika nivåer; statens hållning till resursfördelning och 
intressekonflikter, särskilt jämställdhetspolitikens implikationer för i 
första hand kön men också för klass och (hetero)sexualitet. Perspektivet 
är huvudsakligen nordiskt, och inskrivet i en feministisk teoriram. Hon 
är särskilt känd för sin forskning om kvinnor, fred och säkerhetspolitik.

Hillevi Ganetz är medieforskare och professor emeritus i genusvetenskap 
vid Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad på medier, 
genus och populärkultur, som i de VR-finansierade projekten ”Genus 
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och populärmusik: ett kulturforskningsprojekt” och ”Hur görs djur? 
Biologi, sexualitet, kön och ras i SVT:s naturprogram”, som bland annat 
resulterade i monografin Naturlikt. Människor, djur och växter i SVT:s 
naturmagasin (2012) (Gidlunds). Hon har även studerat relationen 
mellan vetenskap och underhållning i det RJ-finansierade projektet 
”Vetenskapens pris: om samspelet mellan vetenskap och medier i den 
tv-sända Nobelbanketten”.

Ann Grubbström är docent i kulturgeografi och forskare och studierektor 
för forskarutbildningen vid SLU. Hennes forskning handlar om unga 
inom de gröna näringarna, framför allt generationsväxling i jordbruket 
och hur unga kvinnor och män på skogsutbildningen resonerar kring 
normer och kulturen i utbildningen. I sina senaste publikationer har 
hon studerat #metoo-rörelsen och ledarskap inom skogsutbildningen. 
Grubbström forskar också om kampanjer för hållbar konsumtion i 
projektet Mistra Environmental Communication. 

Karin Hansson är docent i data- och systemvetenskap och lektor i 
medieteknik vid Södertörns högskola. Hennes forskning inriktar sig 
mot teknikbaserat deltagande ur ett kritiskt designperspektiv. Hon 
är projektledare för forskningsprojektet ”#metoo-aktivism i Sverige”, 
och är även en del av forskargruppen Metadatakultur vid Stockholms 
universitet. Några av hennes aktuella publikationer är ”The Politics 
of Metadata”, Journal of Digital Culture & Society 2020, ”Datafication 
and Cultural Heritage”, Information & Culture 2021 och ”Materializing 
Activism”, JCSCW 2021.

Lisa Lindqvist är doktorand i sociologi med genusvetenskaplig inriktning 
vid Karlstads universitet. I sitt avhandlingsprojekt studerar hon hur 
#metoo tog form på sociala medier i Sverige. Med utgångspunkt i sin 
bakgrund som digital kommunikatör är hon intresserad av hur sociala 
mediers sätt att fungera tillsammans med oss användare skapar och 
formar politiska budskap.

Nina Nyman är doktorand i genusvetenskap vid Åbo Akademi. Hennes 
doktorsavhandling behandlar frågor om arkivering av aktivisters mate-
rial, feministisk historieskrivning och könat våld. Tidigare har Nyman 
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verkat som chefredaktör för den feministiska tidskriften Astra och som 
redaktör för publikationerna Dammen brister och Denna framtid är vår, 
båda utgivna på Förlaget M.

Stina Powell arbetar som forskare och avdelningschef på Avdelningen 
för miljökommunikation vid SLU. Hennes forskning rör dels akademin 
och dess organisering och praktik och dels skogen. Både skogen och 
akademin är starkt hierarkiska miljöer, präglade av maskulinitetsnormer. 
Kvinnors plats har varit och är villkorad i båda dessa miljöer, och Powell 
undersöker vems perspektiv och kunskap som ges utrymme att påverka 
framtiden och hur det kan förändras mot mer inkluderande praktiker 
och organisering. 

Malin Sveningsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap 
vid Göteborgs universitet. Hennes forskning inriktar sig på digitala 
medier, datormedierad kommunikation och digitala världar, särskilt i 
kombination med social interaktion, gemenskap, genus och identitet. 
Hon har tidigare forskat om gemenskaper på nätet, ungdomars iden-
titetsarbete i sociala medier, genus och sexualitet i datorspelskulturer 
samt ungdomar, medier och medborgarskap. Hon är en av deltagarna 
i forskningsprojektet ”#metoo i Sverige”.

Linnea Wegerstad är universitetslektor i straffrätt vid Juridiska fakul-
teten, Lunds universitet. Wegerstads forskningsintresse är riktat mot 
juridik, kön och sexualitet i vid mening, med inriktning på straffrätt, 
kriminalpolitik, sexualbrott och feministisk rättsteori. En röd tråd 
i hennes forskning är straffrättens roll i samhället och hur andra 
kunskapsområden än juridik kan inkluderas i rättsvetenskapen. Hon 
är för närvarande engagerad i ett forskningsprojekt som undersöker 
#metoo och rättvisa samt undervisar på juristprogrammet i straffrätt 
och straffprocessrätt. 

Ann Werner är docent i genusvetenskap och lektor på Södertörns 
högskola. Hon har bland annat forskat om genus och makt i popu-
lärmusik, på strömningstjänster och om feministiska interventioner i 
musikbranschen. Hennes forskning tar sin utgångspunkt i feministiska 
teoretiska perspektiv, medieforskning och musikforskning. Ann Werners 
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senaste två forskningsprojekt ”Conservatory cultures” (2021–2024) 
och ”Tystnadskulturens logiker” (2022–2025) behandlar nation och 
genusskapande inom europeisk utbildning av musiker inom klassisk 
musik samt tystnadskultur, sexuella trakasserier och arbetslivshälsa i 
den svenska scenkonstbranschen.
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