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Sammanfattning 

Att män tar sig friheter att ta på kvinnors kroppar, är en normaliserad handling inom 

krogkontexter och något som många kvinnor varit utsatta för. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur mäns frihetstagande tar sig uttryck i en krogkontext och hur det i sin tur kan 

påverka kvinnor och vilken effekt det kan ha på könsroller i det offentliga rummet. Resultatet 

bygger på två observationer och sex semi-strukturerade intervjuer, som sedan analyserades 

med en kvalitativ innehållsanalys. Objektifieringsteori som en del av genusteori och 

feministisk teori, socialkonstruktivism, symbolisk interaktionism samt tidigare forskning har 

legat till grund för tolkning och analys av materialet. Av resultatet framgår det att mäns 

frihetstagande tar sig uttryck i handlingar och ord som objektifierar kvinnor och upprätthåller 

den strukturella könsmaktsordningen. 

  

Nyckelord: Frihetstagande, Objektifiering, Krogkontext, Könsroller, Självobjektifiering, 

Socialisering, Interaktion, Sexualbrott  
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Vi vill rikta ett stort tack till alla kvinnor som har deltagit och delat med sig av sina 

erfarenheter och tankar. Utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Vi vill 

även tacka våra familjer och vänner som har bidragit med motivation och stöd. 

  

Slutligen vill vi tacka vår handlare Emelie Miller för tips, stöd och hjälp, det har varit till stor 

hjälp under denna period. 
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1. Inledning 

“Men are visually aroused by women's bodies and less sensitive to their arousal by women's 

personalities because they are trained early into that response, while women are less visually 

aroused and more emotionally aroused because that is their training. This asymmetry in 

sexual education maintains men's power in the myth: They look at women's bodies, evaluate, 

move on; their own bodies are not looked at, evaluated, and taken or passed over. But there is 

no "rock called gender" responsible for that; it can change so that real mutuality--an equal 

gaze, equal vulnerability, equal desire--brings heterosexual men and women together.” 

(Wolf, 2002, s.152) 

  

I dagens samhälle finns en könsmaktsordning som bygger på patriarkala strukturer, där 

mannen ses som norm och är överordnad kvinnan. Detta synsätt innebär att kvinnor betraktas 

som det svagare könet, vilket skapar ojämlikheter och orättvis fördelning av privilegier 

(Josefson, 2005; Elvin-Nowak & Thomsson, 2009). Som en följd av de ojämlikheter som 

finns mellan könen objektifieras och dehumaniseras kvinnor för mäns sexuella lust, i 

synnerhet inom krogkontexter (Fredrickson & Roberts, 1997). Inom krogkontexter är kvinnor 

i högre grad utsatta för sexualisering, bland annat i form av att män tar sig friheten att på olika 

sätt ta på eller kommentera en kvinnas kropp utan hennes tillåtelse. I Sverige anmäldes år 

2016 20 300 stycken sexualbrott, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) (2017a). 59 procent 

av de anmälda sexualbrotten skedde på allmänna platser, vilket inkluderar krogkontexter. 

Majoriteten av de som utsattes var unga kvinnor. 

   Under hösten 2017 har mycket uppmärksamhet riktats mot sexuella övergrepp och 

trakasserier i och med #metoo. Metoo-rörelsen är ett globalt uppror där utsatta personer 

genom hashtagen #metoo kan delge sina erfarenheter för att bryta den tystnadskultur som 

finns. Tystnadskulturen har inneburit att individer som utsatts för sexuella övergrepp och 

trakasserier tystats ner och i högre grad skuldbelagts. Genom att belysa sexuella övergrepp 

och trakasserier synliggör #metoo den patriarkala samhällsstrukturen som skyddar förövarna 

(Nationalencyklopedin [NE], 2017). 

   Trots att metoo-rörelsen har fått genomslag i samhället verkar tystnadskulturen fortgå inom 

krogkontexter. Det är vanligt att utsatta kvinnor känner skam och skuldkänslor och detta 

grundar sig i de rådande samhällsstrukturerna som kvinnor och män socialiseras in i (Thulin 

& Östergren, 2004; Andersson, 2008).  Inom krogkontexter råder andra kontextuella normer 

än i samhället i stort. Handlingar betingas med sexuell mening och könsmaktsordningen blir 
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tydligare. De krog-kontextuella normerna placerar kvinnor i en utsatt position som de försöker 

att anpassa sig efter, för att inte bryta de rådande normerna eftersom att det kan resultera i 

psykiska och sociala komplikationer likt som, skuld-och skamkänslor, social utfrysning och 

högre risk för psykisk-och psykosocial ohälsa (Andersson, 2008). Denna studie avser att, via 

intervjuer och observationer, titta närmare på hur mäns sätt att ta sig friheter gentemot kvinnor 

i en krogkontext ser ut och vilka konsekvenser det har.  

 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle har media en stor inverkan på vår förståelse av världen. I en mängd av 

mediala format möts vi dagligen av olika former av objektifiering av kvinnor. Studier har 

visat att denna ständiga exponering av kvinnor som sexuella objekt innebär en ökad risk för 

sexualbrott (Andersson, 2008; Galdi, Maass & Cadinu, 2014). Genom objektifiering 

förminskas personens mänskliga värde, vilket innebär att objektifiering kan bli ett sätt att 

rättfärdiga sexualbrott och förskjuta skammen och skulden på offret (Loughnan, Pina, 

Vasques & Puvia, 2013). Studier har visat att kvinnor som blir utsatta för någon typ av 

sexualbrott eller sexuellobjektifiering, löper större risk att utveckla psykisk ohälsa (Franz, 

DiLillo & Gervais, 2016). 

   Objektifieringen ligger till grund för att kvinnors sexualitet hamnar i skymundan av 

männens sexualitet. I krogkontexter tillåts inte kvinnor ha samma sexuella frihet som en man 

(Wilkins, 2004). Tidigare forskningar har visat att en av orsakerna till detta är att alkoholen 

har en förstärkningseffekt av de existerande könsrollerna, vilket innebär att kvinnans 

underordning gentemot mannen blir extra tydlig inom krogkontexter (Abbeya, Zawacki, 

Bucka, Clinton & McAuslan, 2004). Alkohol används många gånger som en ursäkt eller 

förklaring för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp. Kvinnor upplever i högre grad 

olika former av oönskade sexuella initiativtaganden i ett sammanhang där alkohol konsumeras 

(Graham, Bernards, Abbey, Duma & Wells, 2016; Graham, Wells, Bernards & Dennison, 

2010; DeCrespigny, 2001; Abbeya et al. 2004). 

 

1.2 Relevans för socialt arbete 

Att lyfta problematiken rörande hur män tar sig frihet till kvinnors kroppar inom 

krogkontexter är relevant för socialt arbete då utsattheten och objektifieringen av kvinnor som 

det medför, kan påverka kvinnors psykosociala hälsa. Objektifieringen av kvinnan kan leda 

till en osäkerhet och förvrängd självbild som påverkar den psykiska hälsan negativt i form av 
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exempelvis självskadebeteende, ångest och depression. Det är viktigt att uppmärksamma den 

psykiska ohälsan som kan uppkomma i ett så tidigt skede som möjligt. Detta för att minska 

lidandet för personen i fråga samt konsekvenserna som den psykiska ohälsan kan medföra på 

längre sikt. Konsekvenser för den enskilda personen i form av exempelvis svårigheter att 

bygga relationer, bilda familj och etablera sig på arbetsmarknaden, vilket i sin tur kan få 

konsekvenser för samhället. Psykisk ohälsa kostar samhället runt 70 miljarder kronor om året 

(Socialstyrelsen, 2013; Socialdepartementet, 2016).  

   Relevansen för socialt arbete grundar sig i de tidigare nämnda komplikationerna och deras 

inverkan på samhället och individers levnadsvillkor samt den plikt som socialt arbete besitter. 

Socialt arbete ska arbeta mot strukturell ojämlikhet, diskriminering, förtryck och utsatthet. 

Det är av största relevans att socialt arbete ifrågasätter de rådande strukturerna i samhället 

som förtrycker människor beroende på kön, etnicitet, samhällsklass, etcetera (National 

Association of Social Workers [NASW], 2017) 

  

2. Syfte 

Syftet är att undersöka hur mäns frihetstagande tar sig uttryck i en krogkontext och hur det i 

sin tur kan påverka kvinnor och könsroller i det offentliga rummet.  

  

2.1 Frågeställningar 

 Hur ser mäns frihetstagande ut i en krogkontext? 

 Vad har mäns frihetstagande för inverkan på kvinnorna? 

 Hur påverkar mäns frihetstagande inom en krogkontext könsroller i det offentliga 

rummet? 

 

2.2 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att undersöka kvinnors erfarenheter av hur män tar sig friheten till 

deras kroppar inom en heterosexuell krogkontext. En åldersavgränsning till kvinnor mellan 20 

och 30 år har även gjorts, detta i relation till val av urvalsmetod. Att studien fokuserar på 

kvinnor utifrån ett heterosexuellt perspektiv beror på författarnas förförståelse kopplat till 

kvinnors utsatthet inom en heterosexuell krogkontext samt i relation till nyfikenhet rörande 

hur detta fenomen inverkar på kvinnor och könsroller. 
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2.3 Definitioner 

I studien används begreppen krogkontext, frihetstagande och offentligt rum. Begreppet 

frihetstagande i denna studie definieras att någon tar sig friheten att ta på eller kommentera en 

annan människas kropp utan individens tillåtelse, och genom det kränker en annan individs 

integritet på något sätt (Lundgren, 2006).  Med krogkontext avses i denna studie en bar, pub 

eller nattklubb (Nationalencyklopedin [NE], 2017). Med offentliga rummet menas i denna 

studie en allmän plats i form av till exempel en butik, ett torg, på jobbet eller i skolan 

(Nationalencyklopedin [NE], 2017). 

 

3. Forskningsområdet och kunskapsläget 

3.1 Kvinnors utsatthet i en krogkontext 

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) (2017a) anmäldes 2016 20 300 sexualbrott i Sverige, 

vilket innefattar bland annat sexuellt ofredande, våldtäkt, sexuellt tvång, utnyttjande samt 

exhibitionism. Sexualbrott är en brottstyp där de drabbade individerna med sannolikhet blir 

utsatta upprepade gånger. Dock är mörkertalet stort och i den nationella 

trygghetsundersökningen betonas att mindre än hälften av alla sexualbrott anmäls (Brå, 

2017b). Brå (2017a) uppger att 42 procent av de som har blivit utsatta för sexualbrott, har 

blivit utsatta mellan två till nio gånger under 2016. Majoriteten av de som blir utsatta för 

sexualbrott är kvinnor och mest utsatta är unga kvinnor mellan 16 och 24 år (Brå, 2017a). 14 

procent av kvinnorna mellan 16 och 24 år uppgav 2016 att de hade blivit utsatta för någon 

form av sexualbrott. 51 procent av alla sexualbrott skedde på en allmän plats och 65 procent 

av de som utsattes för sexualbrott på allmän plats, kände inte gärningsmannen. 97 procent av 

alla som var misstänkta för sexualbrott 2016, var män (Brå, 2017a). Sexuella trakasserier, som 

innebär ovälkomna beröringar, tafsningar, förslag, skämt eller bilder som anspelar på sex, är 

något av de vanligaste sexualbrotten som förekommer i en offentlig miljö (Brå, 2017a; 

Nationalencyklopedin [NE], 2017). Språkliga uttryck och attityder som har sexuella inslag 

kan uppfattas som ofarliga. Dock handlar sexistiska språkliga uttryck och attityder i grunden 

om att kvinnokroppen objektifieras och får till uppgift att vara tillgänglig för männens 

sexuella önskningar (Josefson, 2005; Sarkar & Sarkar, 2005). Kvinnor som blir utsatta för 

sexualbrott löper större risk att utveckla psykisk- och psykosocial ohälsa i form av depression, 

ångest, relationsproblem, missbruk, sömnproblematik, posttraumatisk stress samt högre 
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suicidrisk (Brooks, 2011; Fairchild & Rudman, 2008; Szymanski & Henning, 2007; Franz et 

al. 2016). 

   Alkohol är en accepterad drog i samhället och ses som en social dryck. Flera studier påvisar 

ett samband mellan kvinnors utsatthet och en alkoholkontext samt att cirka hälften av alla 

sexualbrott har ett samband med gärningsmannens alkoholkonsumtion (Graham et al. 

2016).  Alkohol används ofta som en ursäkt eller förklaring till ett beteende eller handling, 

inklusive sexualbrott. Det används som en ursäkt för mäns sexuella våld och övertramp och 

som en förklaring till varför det drabbar vissa (alkoholpåverkade) kvinnor (Graham et al. 

2016; Graham et al. 2010). Kvinnor upplever fler oönskade sexuella initiativtagande från män 

i en kontext där alkohol ses som socialt accepterat. Flera studier påvisar att 

alkoholkonsumtion har en förstärkningseffekt av könsroller, vilket kan påverka kvinnors 

utsatthet inom olika kontexter (Abbeya et al. 2004).  Mer än 75 procent av kvinnor har 

upplevt oönskade sexuella beröringar inom en krogkontext (Brooks, 2011). Trots att 

utsattheten är stor bland unga kvinnor är det många som väljer att inte anmäla sexualbrott, 

bland annat på grund av en bristande tilltro till myndigheter och normaliseringen av 

problematiken som leder till tabubeläggning och ett osynlighetsgörande (Kavanaugh, 2013). 

Kvinnors utsatthet varierar beroende på kontexter och kontextuella könsstereotyper påverkar 

kvinnors egen uppfattning rörande oönskad sexuell kontakt samt benägenheten att anmäla 

eller skuldbelägga sig själv (Weiss, 2009; Kavanaugh, 2013; Hlavka, 2014). Kvinnor som 

befinner sig inom en kontext där oönskad sexuell beröring ses som ett normaliserat beteende, 

exempelvis en krogkontext, använder sig av olika strategier för att avskräcka individer från 

sexuell kontakt, exempelvis direkt avslag, ansiktsuttryck, vänner som hjälper eller lämnande 

av lokal (Graham et al. 2016). 

 

3.2 Objektifiering och sexualbrott 

Media har en stor inverkan på vårt samhälle idag, exempelvis genom daglig exponering av 

olika former av objektifiering av kvinnor (Andersson, 2008). Män som exponeras för 

sexualiserad objektifiering av kvinnor genom media påvisar större risk att utsätta kvinnor för 

olika sexualbrott. Det finns också ett samband mellan medias sexuella exponering av kvinnor 

och normerna kring mäns maskulina könsroll (Galdi et al. 2014). Samhällets objektifiering av 

kvinnor är något som kan inverka på hennes självbild och könsroll och leda till negativ 

självobjektifiering (Galdi et al. 2014; Andersson, 2008). Objektifiering vid olika typer av 

sexualbrott kan innebära att personen i fråga inte längre ses som en människa som anses vara 
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värdig mänsklighet eller rättvis behandling. Istället blir objektifieringen lätt ett sätt att anklaga 

kvinnan i fråga för att hon klätt sig utmanande och provokativt och på så vis ge henne skulden 

för att hon utsatts för ett brott.  Att som offer inte få en rättvis behandling och/eller att 

sexualbrottet tystnas ner medför att offret får bära skammen (Loughnan et al. 2013). Awathi 

(2017) menar att ett erkännande av människokroppen i ett socialt sammanhang förmedlas av 

kläder samt andra sociala symboler, där ett visst utseende eller klädsel triggar vår hjärna till 

objektifiering och dehumanisering. Genom mängder med exponeringar i form av bilder och 

filmer associerar många utmanande kläder till objektifiering och sexuellt våld kan ses som en 

följd av objektifiering och dehumanisering (Awathi, 2017; Franz et al. 2016).  

   Redan marginaliserade kvinnor löper större risk att utsättas för sexuellt våld. Fattigdom är 

på många sätt förenat med sexuell objektifiering, bland annat genom prostitution eller 

missbruk, där kvinnan tvingas använda sin kropp för att kunna överleva ekonomiskt (Carr, 

Green & Ponce, 2015). 

   Mäns sexualitet är i fokus inom en krogkontext och många gånger krävs det att nattklubben 

har någon form av subkulturell inriktning för att kvinnor ska kunna ta större utrymme. 

Wilkins (2004) genomförde en studie om genus på en nattklubb med goth-tema, där kvinnors 

sexuella frihet stod i centrum och kvinnorna tilläts ha större kontroll och utsattes för färre 

manliga frihetstaganden i jämförelse med “vanliga” nattklubbar.  

   Den tidigare forskningen är enig om att kvinnors utsatthet ökar i samband med 

alkoholkonsumtion och att manlig sexualitet i större utsträckning är i fokus jämfört med 

kvinnors. Ytterligare forskning behövs dock rörande krogkontextuell utsatthet och hur det 

påverkar kvinnor, både utifrån ett individuellt och samhälleligt perspektiv.  

  

4. Teoretiska perspektiv 

4.1 Feministisk teori och genusteori med fokus på objektifieringsteori 

Inom feministisk teori finns olika strategier och inriktningar. Ett flertal handlar om att 

synliggöra den ojämna maktfördelningen som finns mellan könen, där mannen ses som norm. 

Feministisk teori handlar om att skapa förståelse kring utsatta individers livssituationer och 

livsvillkor. Kvinnors utsatthet och synliggörandet av privilegium beroende på kön är centralt 

för teorin. Det intersektionella perspektivet, som är en del av feministisk teori, synliggör hur 

olika maktordningar, till exempel ålder, etnicitet, sexualitet och klass, samspelar och påverkar 

individers livsvillkor (Lykke, 2009; Hannam, 2013; Forsberg & Grenholm, 2005; Mattsson, 

2015).    
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   Mycket av det som feministisk teori handlar om vad det gäller ojämlikheter och 

rollfördelning mellan könen, tar också genusteorin upp. Genus är ett brett begrepp som 

varierar beroende på kontext, tid och kultur. Det kan ses som en tankekonstruktion som 

individer använder för att förstå sin omvärld (Josefson, 2005; Forsberg & Grenholm, 2005).    

   Kön används i flertal fall synonymt med det biologiska könet, Elvin-Nowak och Thomsson 

(2003) menar att det kan skapa problematik eftersom att könet görs till ett substantiv. 

Författarna betonar att beroende på hur begreppet kön används belyses olika saker. Likt som 

ett substantiv där det belyser det biologiska könet, kan det även användas som ett verb där 

handlingar, relationer och kontexter kopplat till kön synliggörs. I denna studie kommer genus 

som maktkonstruktion och sexualitet att belysas för att få en djupare förståelse för de 

ojämlikheter i form av orättvisor, stereotypiseringen och påtvingade normer, som de medför. 

   Redan som barn lär vi oss vad som förväntas av oss beroende på vårt kön. Beroende på kön 

ska du besitta olika egenskaper, exempelvis ska flickor vara ansvarstagande, omsorgsfulla och 

duktiga medan pojkar inte ska visa känslor och vara självständiga. Ojämlikheterna mellan 

könen bygger på en strukturell könsmaktsordning, som utgår ifrån att det som uppfattas 

manligt också är det som är önskvärt och normalt. Detta synsätt leder till att kvinnor blir 

underordnade männen och betraktas som det andra, svagare könet som objektifieras (Josefson, 

2005; Elvin-Nowak & Thomsson, 2009). 

   Den strukturella könsmaktsordningen har lett till en normstruktur som sällan ifrågasätts 

eftersom vi från födseln har socialiserats in i den. Det synliggörs bland annat genom 

begreppen manligt och kvinnligt och hur de används generaliserande och exkluderande. Ett 

exempel är normerna kring sexualitet som bygger på manlighetsnormen, att män ska ta för 

sig, prestera och erövra kvinnor. Kvinnornas sexualitet ska enligt normen vara mindre 

existerande och mer respektfull samt inte ta för stor del av kvinnans identitet (Elvin-Nowak & 

Thomsson, 2009; Lykke, 2009; Forsberg & Grenholm, 2005). 

   Ojämlikheterna som feministisk teori och genusteori belyser har gett upphov till 

objektifieringsteorin, som syftar till att uppmärksamma kvinnors erfarenheter av att leva i ett 

sociokulturellt sammanhang där de blir sexuellt objektifierade. Teorin belyser kontextuella 

faktorer som har en inverkan på kvinnors levnadsvillkor (Calogero, 2012). Teorin belyser hur 

kvinnokroppen objektifieras och hur kvinnors värde avspeglas i hennes utseende och sexuella 

användningsområden. Teorin lägger stor vikt i hur kvinnors kroppar dehumaniseras och blir 

objekt för mäns sexuella lust. Inom olika former av media upprätthålls de kvinnliga 

sexualiserade idealen. I och med detta socialiseras flickor och kvinnor in i att se sig själva 

som objekt, som ska bli värderade, granskade och uppskattade av andra. 



8 

 

Dehumaniseringsakten kan påverka kvinnans liv i allmänhet och hennes psykiska hälsa i 

synnerhet. Många gånger leder andras uppfattningar till en självobjektifiering, vilket innebär 

att kvinnan granskar sig själv med andras uppfattning som kan vara såväl positiv som negativ 

(Fredrickson & Roberts, 1997). 

 

4.2 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivism är ett perspektiv som ser samhället som socialt konstruerat genom 

interaktion mellan individer. Perspektivet fokuserar på samhällskulturer som inlärda 

beteenden och likt någonting som individer socialiseras in i utifrån kontexten (Charon, 2004; 

Wennerberg, 2010). Socialkonstruktivism studerar kontexter som inlärda beteende i form av 

bland annat normer, värderingar, genus och könsroller. Mycket av vad genusteori 

problematiserar har alltså likheter med ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Perspektivet utgår 

ifrån att individer interagerar med sin omvärld utifrån inlärda strukturer, normer och lärda 

beteende. Socialkonstruktivism belyser hur olika fenomen tillskrivs olika egenskaper och 

attributörer beroende på socialt sammanhang och hur dessa kan skifta beroende på tid, kultur 

och kontext (Johansson & Lalander, 2014; Wennerberg, 2010). Giddens (2001) beskriver hur 

individer lär sig att integrera utifrån olika socialisationsagenter likt umgänge, familj, kontext 

och media. Individer har ett lärt beteende som utgår från normer i samhället. Detta medför 

även att samhällsbeteenden skiljer sig beroende på kontexten. Socialkonstruktivism används i 

denna studie för att belysa kontextuella inlärda beteenden och hur dessa inlärda beteenden kan 

inverka på individers livsvillkor.  

 

4.3 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är en undergenre inom mikrosociologi. Symbolisk interaktionism 

används för att förklara hur individer skapar sin självbild och verklighet utifrån ett socialt 

samspel. Detta skapande sker i form av ett symboliskt samspel med vår omvärld (Johansson 

& Lalander, 2014; Trost & Levin 2011). Symbolisk interaktionism fokuserar på hur individer 

kontinuerligt skapar ett självmedvetande utifrån vardagliga situationer. En central del inom 

teorin är hur individer utvecklar rollövertagande, vilket ses som en förmåga där individen kan 

se sig själv genom den andres ögon. Det bidrar även till kunskap kring vad som förväntas av 

individen i olika sociala situationer.  Symboliska interaktionismen belyser inte ”varför” 

individer agerar på ett visst sätt, utan ”hur” individer agerar inom olika sociala situationer. 

Människors medvetande ses som en ständig process som samspelar med 
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individens sociala omgivning och som börjar vid födelsen (Giddens, 2001; Johansson & 

Lalander 2014; Trost & Levin 2011). Symbolisk interaktionism har till syfte att bidra till en 

ökad förståelse av den sociala omgivningens inverkan på individer och samhället. Här 

används teorin för att bidra till synliggörande omedveten symbolisk interaktionism inom en 

krogkontext, för att bidra till ökad reflektion och medvetenhet. Teorin har, likt övriga teorier, 

till syfte att bidra med en sociologisk synvinkel av problematiken, genom synliggörandet av 

olika socialiseringar och förväntningar på individer.   

 

5. Metod 

5.1 Forskningsdesign 

Denna studie bygger på en kvalitativ forskningsdesign. Materialet till denna kvalitativa studie 

har hämtats från semistrukturerade intervjuer och observationer. Kvalitativ forskningsdesign 

beskriver olika fenomen, som grupper av individer kan uppleva, utifrån ett helhetsperspektiv. 

Detta grundar sig i att förstå hur individen upplever sin omvärld och vilken inverkan 

omvärlden har på individen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010; Bell, 2014). Kvalitativ 

forskningsdesign bygger på att forskaren ska försöka få en uppfattning av den studerades 

värld för att skapa insyn och förståelse (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 

   Bryman (2016) belyser fyra grunder i kvalitativ forskningsdesign (1) samband mellan 

människors nuvarande och historiska upplevelser, (2) skapandet av vår verklighet genom 

interaktion med andra, (3) att skapa en djupare emotionell förståelse och (4) skapa förståelse 

kring hur människors verklighet är uppbyggd och vilka strategier individer använder sig av i 

livet. Dessa fyra grunder kommer vi att använda oss av i olika utsträckning, för att bidra till en 

djupare förståelse i relation till syfte. 

 

5.2  Vetenskapsteoretisk positionering 

Det centrala med studien är att skapa förståelse för fenomenet ‘frihetstaganden i krogkontext’ 

kopplat till studiens frågeställningar. Studien använder sig av induktiv metod, vilket innebär 

att studien är utformad efter insamlad empiri. I denna studie används empiri insamlat från sex 

semistrukturerade intervjuer, två observationer och tidigare forskning (Larsson et al. 2005). 

Huvudsyftet med studien är att tolka och skapa förståelse, vilket medför att studien bygger på 

en hermeneutistisk positionering där tolkning av individers upplevelser är centralt. 

Hermeneutiken grundar sig i analyser utifrån historiska och sociala kontexter.  Det empiriska 
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materialet kommer att bearbetas utifrån den hermeneutiska cirkeln, vilket innebär att skapa en 

djupare förståelse av en studerad kontext genom att bearbeta materialet flertal gånger. Detta 

genom att (1) få en grundförståelse för materialet, (2) göra en tolkning som leder till (3) en ny 

och förbättrad förståelse för materialet (Larsson et al. 2005; Djurfeldt et al. 2010; Bryman, 

2016). 

 

5.3 Urval 

5.3.1 Urval av informanter 

I denna studie har stratifierat bekvämlighetsurval använts. Utifrån syftet utformades tre 

kriterier för urvalet av informanter. Inklusionskriterier för deltagande var att de potentiella 

deltagare var; 

 

 Kvinna 

 I åldersspannet 20 till 30 år 

 Hade befunnit sig i en krogkontext en eller flera gånger under det senaste året (se bilaga 

3) 

 

Med utgångspunkt i ovanstående kriterier valde vi att intervjua sex kvinnor i vår 

umgängeskrets i åldrarna 22 - 27 år. Antalet deltagare valdes utifrån den givna tidsramen och 

det faktum att vi också använde observation för att samla empiri. Kvale & Brinkmann (2009) 

menar att det i många fall kan vara bättre med färre antal deltagare för att kunna få mer tid till 

djupare intervjuer och analys.  De sex deltagande kvinnorna i studien är geografiskt spridda 

över landet; tre bor i större städer, en i en mellanstor stad och två bor i mindre städer. Ämnet 

för denna studie kan upplevas som känsligt och privat, vilket kan göra att människor inte 

vågar öppna sig för en främmande person (Larsson et al. 2005). Därför tror vi att det är till vår 

fördel att vi som intervjuare har en nära relation till deltagaren. 

5.3.2 Urval av litteratur 

Litteraturen för studien är till största del hämtad genom ”ProQuest Social Sciences”, vilket är 

en samlingsdatabas. Utöver har även ”Google scholar”, Libris och Mittuniversitetets 

biblioteks egen sökfunktion ”Primo” använts. Sökorden som har används som utgångspunkt 

för studien är gender, gender role, sex role, public space, women, objectification, sexual 

offenses, assault, club och night club. Nedan presenteras några av sökningarna som gjordes i 

ProQuest Social Sciences. 
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Sökord/söksträng Databas Begränsningar Antal 

träffar 

ab(Wom* AND gender* OR "gender 

roles" OR "sex roles") AND 

peer(yes) AND (la.exact("ENG") 

AND yr(2010-2019) 

ProQuest, 

Social 

Sciences 

2010-2019, engelska 

artiklar och sökningen 

gjordes i artiklarnas 

abstract. 

39,889 

ab(Wom* AND Object*) AND 

(la.exact("ENG") AND yr(2010-

2019)  

ProQuest, 

Social 

Sciences 

2010-2019, enbart 

engelska artiklar och 

sökningen gjordes i 

artiklarnas abstact. 

22,611 

objectification AND Wom* AND 

club*) AND peer(yes) 

ProQuest, 

Social 

Sciences 

Inga 423 

ab(Wom* AND objectifica* AND 

(gender* OR "gender roles" OR "sex 

roles")) 

ProQuest, 

Social 

Sciences 

Sökningen gjordes i 

abstract. 

405 

("public space*" AND "gender 

role*") AND yr(2010-2019) 

ProQuest, 

Social 

Sciences 

2010-2019 318 

  

Efter sökningarna kombinerades blocken med varandra för att fokusera sökningarna, vilket 

dock resulterade i en allt för snäv sökning. Vi valde att skumma igenom ett stort antal rubriker 

för att finna relevanta artiklar, som på något sätt berörde valt ämne. Därefter valde vi att 

studera relevanta artiklars referenslistor, för att finna mer specifika och relevanta artiklar för 

detta ämnesområde. Med detta tillvägagångssätt har största delen av använda artiklar för 

denna studie hittats. För att säkerställa att artiklarna var vetenskapligt tillförlitliga användes 

databasen UlrichsWeb. UlrichsWeb användes för att ge information om valda artiklar var peer 

reviewed eller inte. Utöver sökningarna på ProQuest, gjordes även sökningar på Libris och 
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Primo efter tidigare avhandlingar, böcker och uppsatser som kunde vara relevanta i 

förhållande till studiens syfte.   

 

5.4 Metoder för insamling av empiriskt material 

Studien bygger på en metodtriangulering, vilket betyder att fler än en metod använts. Denna 

studie grundar sig i semistrukturerade intervjuer och observationer. Metodtriangulering 

används för att belysa ämnet från flera perspektiv och för att kompensera för de olika 

metodernas svagheter. Syftet med metodtriangulering är att skapa högre trovärdighet och 

tillförlitlighet i studien (Larsson et al. 2005). 

5.4.1 Semistrukturerad intervju 

Semistrukturerade intervjuer är en effektiv metod som tillämpas när syftet i studien 

eftersträvar individers upplevda värld, erfarenheter och förståelse. Semistrukturerade 

intervjuer bygger på möjlighet till flexibilitet, i form av att följdfrågor kan ställas och 

avvikelser från intervjuguiden (se bilaga 1) kan ske (Bryman, 2016).  Intervjufrågorna har till 

syfte att bidra till en naturligare samtalsform. Detta genom öppna frågor som uppmuntrar 

personen till självreflektion och utveckling och bidrar till att intervjupersonen fritt får tala 

med hjälp av intervjuarens guidning (Larsson et al. 2005). Intervjuerna har till syfte att bidra 

till djupare förståelse angående kvinnors upplevelse och förståelse kring ämnet. 

   Inför genomförandet av intervjuerna utformades en intervjuguide (bilaga 1) med syfte att ge 

intervjuerna struktur. Intervjuguiden användes flexibelt under de sex intervjuerna, med olika 

följdfrågor beroende på deltagarens erfarenheter. 

 

5.4.1.1 Tillvägagångssätt 

För att på ett så rättvist sätt som möjligt dela upp arbetet valde vi att genomföra tre intervjuer 

var. I och med att deltagarna är nära vänner till oss, valde vi redan i början av intervjun att gå 

in på huvudämnet frihetstagande. Vid intervjutillfället gavs de sex deltagarna möjligheten att 

välja vilket pseudonym de skulle ha i studien, för att behålla sin anonymitet. Varje intervju 

varade mellan 25 - 40 minuter. I och med den geografiska spridningen valde vi att genomföra 

två av intervjuerna via Skype. Skype användes som intervjuredskap för att behålla 

möjligheten att se deltagarens gester, minspel och kroppsspråk. Kylén (2004) och Bryman 

(2016) belyser att kroppsspråk och gester ger intervjuaren tillfälle att förstå den deltagande 

bättre eftersom att individer till stor del omedvetet använder kroppsspråk för att belysa saker. 

Detta bidrar till att intervjuaren får ökad förståelse i den deltagandes mening.  Resterande fyra 
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intervjuer genomfördes hemma hos respektive deltagare. Plats och tid för intervjun bestämdes 

i samråd med de deltagande kvinnorna. Samtliga intervjuer spelades in, tre via en diktafon 

och resterande tre via inspelning på mobil. Ljudkvaliteten på intervjuerna testades innan varje 

intervju för att försäkra att ljudkvaliteten var bra. Direkt efter varje intervju transkriberades 

intervjuerna. 

5.4.2 Observation 

Observationernas struktur efterliknar naturalistiska observationer, där observatören befinner 

sig i de deltagandes naturliga miljö utan att påverka den (Miller, 1977). Den naturliga miljön i 

den här studien utgår ifrån en heterosexuell krogkontext. Observationer är en bra 

insamlingsmetod gällande empiri, när syftet är att förstå en kontext. Observationer kan bidra 

till en helhetsförståelse kring olika fenomen och samspel mellan individer och kontext 

(Miller, 1977; Kylén, 2004). 

   När observation används som datainsamlingsmetod är det viktigt att observatören inte 

utmärker sig och inte påverkar observationsmiljön, detta för att individer som befinner sig 

inom kontexten ska bete sig som vanligt utan att influeras av observatören (Miller, 1977; 

Kylén, 2004). Observationerna bygger på en formell struktur, vilket innebär att det finns 

förutbestämda aspekter att observera (Kylén, 2004). I denna studie har det observeras hur 

mäns frihetstagande ser ut samt frekvensen av frihetstaganden. Innan observationerna gjordes 

ett observationsprotokoll som användes som utgångspunkt i observationerna (se bilaga 2). 

 

5.4.2.1 Observation ett 

Första observationen genomfördes i en mindre stad i Sverige, på en av stans större 

nattklubbar. Nattklubben kan definieras som en heterosexuellkontext då det inte finns någon 

uttalad sexuell preferens. Observationen genomfördes den 18 november 2017, mellan klockan 

23.00 till klockan 02.00. 

   Nattklubben var utformad med ett större och ett mindre dansgolv i olika rum. Det stora 

dansgolvet tog upp majoriteten av ytan i det ena rummet, medan det lilla dansgolvet var 

beläget i ett hörn längst in i det andra rummet. I respektive rum fanns också en bar i nära 

anslutning till dansgolven.  På sidorna av dansgolven fanns soffgrupper, vid det större 

dansgolvet fanns även barbord.  Belysningen var dämpad. Toaletterna låg i anslutning till 

entréerna. 

   Den första observationen genomfördes innan någon av intervjuerna, i syfte att skapa en 

bättre grund för uppbyggandet av intervjuguiden (se bilaga 1).  Under observation ett 



14 

 

fokuserade vi på hur själva frihetstagandet gick till. Det resulterade i att vi observerade själva 

frihetstagandet som akt (se bilaga 2). Dock fördes sido-anteckningar rörande frekvensen av 

frihetstaganden som skedde, däremot var det inte frekvensen som var i fokus under första 

observationen. 

  

5.4.2.1.1. Tillvägagångssätt 

Eftersom grunden i observation var att inte påverka den naturliga miljön som skulle 

observeras, ansåg vi det av största relevans att passa in. Vi valde därför att fixa oss 

utseendemässigt, likt när vi privat ska gå ut på krogen. För att kunna föra diskreta 

anteckningar under observationen valde vi att använda oss av våra mobiltelefoner och 

applikationen “Word”. Under observationen var vi ute efter att observera hur själva 

frihetstagandet såg ut. Våra observationer antecknades utifrån egen valda stödord och 

meningar. Dagen efter observationen satte vi oss tillsammans och diskuterade vad som hade 

observerats. Vi undvek att lägga värderingar i händelserna och undvek även att diskutera 

otydliga frihetstaganden.  

   Nattklubben bestod av flera dansgolv vilket resulterade i att vi valde att byta dansgolv runt 

var 30 minut, detta för att få en större helhetssyn av nattklubben. Vi valde även att studera 

rökutrymmet och toalettkön, för att minimera risken att missa utrymmen där frihetstaganden 

kan ske (Andersson, 2008). Under observationen valde vi att beställa olika alkoholfria 

drycker, likt Redbull och soda dryck, detta för att smälta in i miljön. 

   Vi valde olika strategiska placeringar och rörde på oss inom de olika dansgolven för att inte 

stanna för länge på en plats. Detta eftersom lokalen var utformad på sådant sätt att översyn 

över hela lokalen utan rörelse inte var möjligt. Vi valde även att bitvis sitta ner i en mer 

avslappnad soffgrupp inom kontexten för att studera hur människor i helhet rörde sig och 

betedde sig på dansgolvet. Vi försökte i största möjliga mån befinna oss där majoriteten av 

individerna befann sig. Detta för att vi ansåg att det inte var i vårt intresse att exempelvis 

observera en tjejgrupp som satt i en soffgrupp där inga andra var.   

  

5.4.2.2 Observation två 

Observation två genomfördes 24 november 2017 klockan 23:30 till 03:00 i en större stad i 

Sverige. Observation två genomfördes på en större nattklubb med en uttalad målkundkrets på 

20-30 åringar. 
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   Nattklubben bestod av en större lokal med två barer och ett större dansgolv, med en scen. 

Under observationen var nattklubben folktät, vilket komplicerade observationen eftersom vi 

enbart kunde observera baren, toaletterna, rökrutan och ytterkanten av dansgolvet. Vi kunde 

alltså inte observera vad som hände i mitten av dansgolvet och fram till scenen.  

   Observation två ägde rum efter att alla intervjuer var genomförda, utifrån tanken att 

intervjuerna skulle bidragit med bredare kunskap och andra synvinklar. Under observation två 

fokuserade vi på hur många gånger frihetstagande ägde rum. Detta på grund av att det var fler 

individer inom kontexten, vilket gjorde det mer komplicerat att analysera och anteckna hur 

själva frihetstagandet gick till. 

  

5.4.2.2.1. Tillvägagångssätt 

Inför observationen valde vi återigen att göra oss i ordning likt när vi privat ska gå ut på 

krogen och beställde även denna gång alkoholfria drycker. Vi använde oss av mobiltelefoner 

(Word) för diskret anteckning. Eftersom att det var ett större antal människor under denna 

observation valde vi att benämna frihetstagandena i siffror: (1) Kom bakifrån och dansade 

intimt, (2) Tafsande på intima ställen (rumpa, bröst, vagina, midja, höfter), (3) Lyft på 

klädesplagg och (4) Slag på rumpan. Detta för att inte sitta med mobilen hela tiden, vilket 

kunde bidragit till att vi blivit mindre observanta och framstått som ointresserade av miljön. 

   Under observationen rörde vi oss mellan baren, toaletten, rökrutan och dansgolvet. Vi valde 

dock att inte ta oss in mot mitten på dansgolvet, då folktätheten var för stor. Eftersom baren 

var lokaliserad så att översyn kunde ges över större delar av lokalen, valde vi att främst 

befinna oss i närhet till den. 

   Våra observationer antecknades utifrån de förutbestämda siffrorna och stödord som vi fann 

relevanta. För att inte anteckna dubbelt, antecknade en av oss stödord som båda ansåg 

relevanta och den andra frekvensen av tydliga frihettaganden utifrån siffrorna. Efter 

utekvällen satte vi oss ned och summerade observationen. 

  

5.5 Metoder för analys 

5.5.1 Kvalitativ innehållsanalys 

För att kunna bearbeta och analysera våra intervjuer och observationer har vi valt att tillämpa 

kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys har till syfte att tolka och analysera texters 

innehåll, mening och budskap för att skapa förståelse, dels för texten som helhet och dels för 

textens olika delar. För att kunna tolka och analysera intervjuerna, tematiseras och 
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kategoriseras texten utifrån det manifesta och latenta innehållet; det som uttryckligen står i 

texten (manifest) och det som kan läsas mellan raderna (latent) (Krippendorff, 2013). Vid 

analysprocessen för intervjuerna började vi med att läsa igenom våra transkriberade intervjuer 

för att få en helhetsbild av den insamlade empirin. För att sedan kunna analysera vår empiri på 

ett mer strukturerat sätt valde vi att plocka ut det manifesta och latenta i respektive intervju.  

   Analysprocessen för observationerna påbörjades redan vid observationstillfällena, i och med 

fältanteckningarna som fördes under enskild observation. Efter varje genomförd observation 

lästes fältanteckningarna igenom och bearbetades genom att struktureras upp, analyseras och 

reflekteras över. Detta i syfte att skapa en helhetsbild. Observationsmaterialet fick sedan vila i 

syfte att skapa distans till materialet. Materialet lästes sedan igenom återupprepade gånger för 

att kunna plocka ut det manifesta och latenta i anteckningarna som sedan kopplades samman 

med intervjuerna och de teman som valts ut. Det är viktigt att lyfta fram att vi utifrån den 

kvalitativa analysmetoden tolkar vår empiri och att det kan finnas fler betydelser, teman och 

meningar, än de vi lyfter fram (Bryman, 2016, Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån valda 

citat och meningar på latent och manifest nivå identifierades fyra centrala teman; 

objektifieringens arena, avvärjningsstrategier, “kvinnors nej, betyder ja” samt 

normaliseringsprocessen. Dessa teman analyserades sedan utifrån våra valda teoretiska 

perspektiv. Några av de citat som lyfts fram i resultatet har redigerats lätt på grund av att 

läsaren ska besparas utfyllnadsord och upprepningar (Krippendorff, 2013). 

 

5.6 Etiska överväganden 

Vi kommer under detta avsnitt diskutera och argumentera för de forskningsetiska principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådet (2017) betonar vikten av att forskning ska bedrivas på korrekt sätt och att 

medverkande individer ska bli behandlade utifrån ett humanitärt synsätt. Det är därför av stor 

vikt att kunna redogöra hur forskningen har bedrivits. Informationskravet avser att de 

deltagande ska få information angående studiens syfte, hur studien kommer att genomföras, 

att medverkan är frivillig och att den deltagande närsomhelst under studiens gång kan avbryta 

sin medverkan. Med samtyckeskravet menas att information om samtycke har samlats in och 

att individen som deltar själv bestämmer över sitt deltagande i studien. Konfidentialitetskravet 

belyser att den insamlade informationen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet 

och att icke auktoriserade individer inte ska ha tillgång till materialet. Kravet belyser även att 

deltagande individer inte ska kunna identifieras. I det sista huvudkravet nyttjandekravet 
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beskrivs att det insamlade materialet enbart får användas till forskningsändamål och inget 

annat (Vetenskapsrådet, 2017). 

5.6.1 Observation 

Vetenskapsrådet (2017) belyser att observationsstudier i flertal fall kan medföra olika etiska 

problem. Detta på grund av att observatören, likt detta fall, observerar individer som är 

omedvetna av deras medverkan i studien, vilket kan leda till olika etiska dilemman. För att 

undgå etisk problematik i studien har det valts att inte nämna städerna där observationerna är 

genomförda, nattklubbarnas namn eller fysiska attribut som kan kopplas samman med 

individer. Observationsmaterialet samlades in genom anteckningar på mobiltelefoner och 

applikationen ”Word” som var det enda hjälpmedlet som användes under observationerna. 

Detta för att ljud-och videoupptagning skulle varit ett brott mot personuppgiftslagen (SFS 

1998:204). Utifrån dessa åtgärder kan konfidentialitetskravet ses som uppfyllt. 

 Nyttjandekravet uppfylls i denna studie genom att insamlad information under 

observationerna har placerats i lösenordskyddade mappar och den inhämtade informationen 

enbart kommer användas till denna studie. All inhämtad information kommer att raderas efter 

examen.    

5.6.2 Intervjuer 

Informationskravet enligt vetenskapsrådet (2017) uppfylldes genom att kontakt togs med de 

deltagande kvinnorna där muntlig information gavs angående studiens syfte. Denna 

information gavs sedan till de deltagande vid intervjutillfället både skriftligt och muntligt (se 

bilaga 3). Vid intervjutillfället fick de deltagande information om att intervjun spelades in, 

vad den inhämtade informationen skulle användas till, samt att den deltagande närsomhelst 

kunde avbryta sin medverkan i studien utan motivering. Ämnet för studien kan upplevas som 

psykiskt påfrestande och vi informerade därför kvinnorna som deltog att de inte behövde 

svara på frågor om de inte ville, utan att ge någon förklaring till varför. Deltagarna fick sedan 

skriva under en samtyckesblankett att de hade delgivits informationen (se bilaga 4). Till de två 

intervjuerna som genomfördes via Skype skickades samtyckesblanketterna via brev för 

underteckning. Eftersom att samtyckesblanketterna inte var undertecknade under tiden 

intervjuerna genomfördes, gav de deltagande sitt muntliga samtycke vid intervjutillfället för 

att sedan skriva under den fysiska blanketten. Av informationen som den deltagande tagit del 

av har den deltagande själv haft möjlighet att bestämma över sin medverkan i studien och 

samtyckeskravet ses därför som uppfyllt.   
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   De uppgifter och material som har samlats in har förvarats i lösenordskyddade mappar. I 

syfte att obehöriga inte ska få tillgång till informationen. De deltagande har även fått 

självvalda fiktiva namn i studien. Detta för att skydda de deltagandes identitet. 

Konfidentialitetskravet betraktades som uppfyllt i och med dessa åtgärder. De inspelade 

intervjuerna och transkriberingarna kommer raderas efter examen och den insamlade 

informationen kommer enbart användas till denna studie, i och med detta uppfylls 

nyttjandekravet. 

 

5.7 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet diskuteras vanligtvis inte när det gäller kvalitativa studier, istället 

används begreppen trovärdighet och tillförlitlighet. Trovärdighet handlar om hur noga 

forskaren varit i sin beskrivning av sin egen förförståelse, hur urval gjorts, hur 

datainsamlingen gått till samt hur analysprocessen gått till. Tillförlitlighet handlar om 

forskarens förförståelse samt förmåga att intervjua (Malterud, 2001). I denna studie har vi 

försökt vara så tydliga som möjligt i vår beskrivning av hur vi har gått tillväga för 

genomförande och sammanställning. 

    I studien används en trianguleringsinsamlingsmetod för att stärka trovärdigheten och 

tillförlitligheten. De semistrukturerade intervjuerna har använts som metod för att samla in 

empiri kring kvinnors upplevelser och erfarenheter av frihetstagande i en krogkontext. Som 

komplement till de semistrukturerade intervjuerna valde vi att använda naturalistiska 

observationer som metod för att samla empiri kring hur frihetstaganden i en krogkontext går 

till samt hur vanligt förekommande det är. Vi anser att dessa två insamlingsmetoder är 

relevanta för studien utifrån vårt syfte och frågeställningar och därmed bidrar till trovärdighet 

och tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

   För att öka studiens trovärdighet utarbetades en intervjuguide och ett observationsprotokoll 

som stöd för att kunna hålla oss till studiens syfte och därmed mäta det vi avsett mäta. 

Intervjufrågorna har utformats med frågor som inte har till syfte att styra den deltagandes svar 

(Bryman, 2016). Vi har också erbjudit de deltagande kvinnorna att läsa igenom 

transkriberingarna för att säkerställa att felaktigheter uteblir i större utsträckning. Vad det 

gäller kvalitén på den tekniska utrustningen som använts vid datainsamlingen upplevdes 

ljudkvalitén som god och har inte påverkat transkriberingarna negativt (Vetenskapsrådet, 

2017; Krippendorff, 2013).  
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   För att öka studiens tillförlitlighet granskade och jämförde vi vårt resultat med tidigare 

forskning. Detta för att kunna se vilka likheter och skillnader som fanns. Att vi har varit två 

som arbetat med och reflekterat över det insamlade materialet tror vi har givit studien 

ytterligare tillförlitlighet då vi är medvetna om att resultatet kan tolkas olika beroende på vem 

som läser (Graneheim & Lundman, 2004). Likaså är det viktigt att framhålla att vi är 

medvetna om att resultatet kan se annorlunda ut vid ett annat tillfälle och med andra 

deltagande informanter.  

 

5.8 Förförståelse 

Malterud (2001) betonar betydelsen av forskarens förförståelse och hur det kan påverka 

studien. Valet av forskningsområde och hur det skildras i denna studie har påverkats av vår 

förförståelse. Att vi själva och att många i vårt umgänge har varit med om frihetstaganden i en 

krogkontext är något som kan påverka denna studie. Våra upplevelser och erfarenheter av att 

ha blivit bli objektifierade och utsatta i en krogkontext kan påverka vår studie både positivt 

och negativt. Vi tror att det kan påverka vår studie positivt, då vi i bemötandet av de 

deltagande kvinnorna, har en förståelse för att ämnet kan kännas intimt och känsligt. Att vi 

dessutom känner kvinnorna i fråga kan vara positivt, då det kan bidra till en öppenhet. Det 

negativa med att de deltagande kvinnorna finns i vår umgängeskrets kan vara att vi har en 

relation till personen i fråga vilket kan bidra till att vi missat att ställa relevanta följdfrågor för 

att vi redan har en förförståelse av personen. Något annat som kan ha påverkat vår studie är 

den pågående samhällsdebatten kring #metoo.  Det kan i och med uppmärksamheten ha 

påverkat våra observationer och intervjuer, då några av kvinnorna lyfte att de inte reflekterat 

så mycket kring problematiken med frihetstaganden innan #metoo. 

6. Resultat 

Under detta stycke kommer resultatet från intervjuerna och observationerna att presenteras. 

Materialet utgår från en heterosexuell krogkontext. Följande teman kunde utkristalliseras 

under innehållsanalysen av intervjuerna och observationerna: objektifieringens arena, 

avvärjningsstrategier, “kvinnors nej, betyder ja” samt normaliseringsprocessen. 

   Krogkontexter ses som en unik miljö som innebär sociala beteendemönster som särskiljer 

sig från vardagen. Inom en krogkontext ges ofta möjlighet till en beteendebrytning som 

medför andra sociala normer och strukturer, bland annat eftersom krogkontexter ofta ses som 

en sexuell mötesplats (Andersson, 2008).  Frihetstaganden handlar i den här kontexten om att 

någon tar sig friheten att ta på eller kommentera en annan människas kropp utan dennes 
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tillåtelse. Frihetstaganden är ett intrång i en annan människas liv, som kan bidra till att 

personen som blir utsatt kan känna sig rädd och hotad. Lundgren (2006) menar att offentliga 

rum såsom en krogkontext kan upplevas vara förenat med risker och att det därför kan kännas 

som hotande miljö.   

 

6.1 Resultat intervju 

6.1.1 Objektifieringens arena 

Kvinnorna som deltog i studien delgav alla att de hade varit med om olika former av 

frihetstagande inom en krogkontext: 

  

“Till exempel en kille som började dansa med mig bakifrån med sitt kön. Utan att jag 

bad om det eller utan att jag såg honom komma över huvud taget och det kändes 

väldigt dåligt… för mig.” (Sara) 

  

De deltagande kvinnorna hade alla liknande historier om hur män hade tagit sig frihet till 

deras kroppar. Samtliga kvinnor delgav att frihetstaganden skedde varje gång de befann sig 

inom en krogkontext, antingen att de själva blev eller deras vänner blivit utsatta. Kvinnorna 

berättade hur detta har börjat ses som en självklarhet inom kontexten och något som en kvinna 

bör räkna med: 

  

“På krogen är det inget konstigt att det sker, för det är så vanligt att det sker. Det är ju 

konstigt, såklart och fel. Men det är inget konstigt, det är inget ovanligt. Det är en 

självklarhet.” (Karin) 

  

Kvinnorna beskrev hur frihetstaganden i största del sker runt dansgolvet. Dansgolvet ses som 

en mötesplats där ickeverbal kommunikation sker och den ökade fysiska kontakten ses som en 

normalitet. Kvinnorna som deltog i studien uppgav alla att det är något normalt och något 

man bör räkna med inom en krogkontext. Samtidigt berättades det om många “kontaktförsök” 

som gått långt över gränsen för vad deltagarna anser normalt: 

  

”På dansgolvet var det en kille som tryckte upp sina fingrar i mig. “ (Johanna) 

  

De deltagande kvinnorna berättade att de vid olika frihetstaganden reagerat med känslor av 

obehag, chock, rädsla, skam, otrygghet och äckel. Kvinnans underordning gentemot mannen 
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blir tydlig då kvinnor måste räkna med att frihetstaganden kan ske i en krogkontext, även om 

de inte accepterar det. Samtliga deltagare lyfte att frihetstagandet i sig är ett uttryck av makt 

från männens sida, där kvinnan tydligt reduceras till ett objekt för männens behov: 

  

”Det känns som att vi bara ses som någonting som används för att tillfredsställa män. 

Männen anser sig ha rätten att ta på kvinnor ifall de känner för det och för att tillfredsställa 

sina begär.” (Leah) 

Flera av kvinnorna uttryckte att de kände en maktlöshet gentemot män inom krogkontexter 

och hur de istället för att ses som individer blev objekt för männens behov och 

tillfredsställelse. Flera av kvinnorna delgav att de inte kände sig sedda som människor inom 

krogkontexter utan att de bedömdes utifrån sina yttre attribut. Känslan av maktlöshet är 

återkommande: 

  

“Det känns som att när det är en tjejkompis som försöker få bort killen, då är det som att 

hennes ord inte räknas och att hon är maktlös. Lika maktlös som jag. Jag tycker inte att jag 

Är maktlös egentligen. Men i sådana situationer är jag. Just där och då är jag maktlös, jag 

har plötsligt inga rättigheter och jag är inte längre en medmänniska utan jag är ett objekt 

som ska finnas till och som ska var tillgänglig för vem som helst. “ (Sara) 

  

Kvinnorna som deltog i studien delgav alla att de känt sig sexualiserade av män, i synnerhet 

inom krogkontexter. Detta har bidragit till att kvinnorna i större uträckning blivit mer 

medvetna kring sitt utseende och beteende. Det framkom att kvinnorna i större utsträckning 

känt sig objektifierade i sociala kontexter: 

  

“För så fort man ska gå på en nattklubb, är tjejer alltid välkomna för att locka män. Tjejer 

sätts på något slags podium. Typ kolla! De blir ett objekt. Och det känner man direkt, till och 

med dörrvakten tittar på en och dömer en utifrån utseende. Och man märker hur män tittar 

på en i en sån kontext.” (Sara) 

  

Kvinnorna delgav att samhällets syn på kvinnor inverkar på hur de definierar sig själva. De 

resonerade kring samhällets normer och att kvinnor är underordnade männen, något som 

bygger på bland annat uppfostran och reflekteras i media.  De deltagande tog upp hur 

samhället dagligen exponeras för sexuell objektifiering genom bland annat media, där 

kvinnlighet och manlighet definieras utifrån olika kriterier. Flera av kvinnorna menade att 
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detta kan resultera i ett institutionaliserat synsätt kring vad som ses som manligt och kvinnligt, 

där kvinnor till exempel blir objektifierade: 

  

”Oskriven regel är att nattklubbar tydligen är till för att få ligg eller strul, så fort man går 

innanför dörren blir man ett objekt.” (Sara) 

  

De deltagande kvinnorna hade alla upplevt objektifiering och mäns frihetstagande inom 

krogkontexter, alla mer än en gång. Dock framkom det att många av kvinnorna innan 

intervjustudien inte hade reflektera särskilt mycket över mäns frihetstaganden.  

  

6.1.2 Avvärjningsstrategier 

Kvinnorna i studien hade alla använt flera olika strategier för att undkomma ovälkomna 

frihetstaganden från män, bland annat genom ickeverbal kommunikation gentemot väninnor 

när kvinnorna befann sig i en icke önskad situation. Andra strategier som använts var 

dansformationer, avskärmning, väninnors hjälp att dra undan eller byte av dansplacering och 

avlägsna sig från dansgolvet. Avvärjningsstrategier uppkom återupprepade gånger i 

observationerna och intervjuerna: 

  

“Jag brukar försöka undvika ögonkontakt med män när jag är ute, om det inte är någon jag 

är intresserad av. Mest för att det känns som att man uppmuntrar de till någonting när man 

ger de ögonkontakt. Att man liksom ger sin tillåtelse.” (Emilia) 

  

Kvinnornas avvisade strategier kan definieras som ett socialiserat beteende (Johansson & 

Lalander, 2014; Trost & Levin, 2011; Andersson, 2008). Ögonkontakt ansågs av deltagarna 

komplicera förmågan att ignorera män och avvärja frihetstaganden. De deltagande kvinnorna 

menade att om de fått ögonkontakt kunde de känna sig tvingade att prata med mannen för att 

inte uppfattas som oförskämd. Kvinnorna använde även strategin att gå emellan olika 

dansgolv eller olika rum samt att försöka skydda sina vänner genom att byta plats med 

varandra. Kvinnorna delgav tron om att kvinnor som går ut tillsammans kan ha en samspelt 

strategi för att hjälpa varandra. Det kan exempelvis vara att utesluta mannen på dansgolvet 

genom att ställa sig i en dansring eller byta position på dansgolvet. Utan att kommunicera 

verbalt med varandra, förstår kvinnorna när strategin behöver användas. Det pekar på en 

underliggande delad förförståelse. 
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 Flera av deltagarna menade att det sker mindre frihetstaganden, när de går ut med 

killkompisar i jämförelse med tjejkompisar. De resonerade kring att det kan handla om makt 

och respekt mellan män eller viljan att inte skapa bråk, att den andra killen inte känner att det 

är någon idé att komma fram för att det redan finns en kille där: 

  

“Jag har märkt när jag har gått ut med killkompisar, att om jag står vid baren och ska 

beställa och det kommer fram en kille och är lite jobbig och ska börja prata och hålla på och 

vägrar att acceptera att jag inte är intresserad. Och jag säger ifrån ganska tydligt, jag är 

liksom ganska tydligt av mig, att jag inte är intresserad och att jag vill vara för mig själv och 

de fortsätter och börjar röra vid en på opassande sätt och så kommer det en killkompis då 

plötsligt slutar den killen som sitter och tafsar och går därifrån.” (Sara) 

  

Flera av kvinnorna som intervjuades menade att en effekt av mäns frihetstagande inom 

krogkontexter är att de inte längre har någon lust att befinna sig i en krogkontext: 

  

“Ja, jag gillar inte att gå ut på nattklubbar på grund av detta.” (Sara) 

  

De deltagande kvinnorna menade att mäns frihetstagande i en krogkontext kan påverka hur 

kvinnor som vistas inom den kontexten ser på sin egen sexualitet. Kvinnornas egen sexualitet 

får stå i bakgrunden av männens, då de objektifieras och ses som någonting som ska 

tillfredsställa män. Några av kvinnorna tog även upp vad mäns frihetstagande kan ha för 

effekt på dem i vardagen och hur det kan påverka deras syn på män. 

  

“Jag känner mig mindre trygg. Inte i samhället. Men med män. Till exempel med en manlig 

kollega eller någonting. Jag känner mig obekväm. Jag vet inte varför. Men någonstans i 

bakhuvudet sitter det i ”jag har varit med om det här, är alla män såhär, tänker alla män 

såhär”. På något sätt sitter det i bakhuvudet att jag inte ska se sexig ut och att jag inte kan 

bete mig på ”det sättet”. Jag tänker mer på min sexualitet när jag befinner mig med manliga 

kollegor eller ja män i allmänhet.” (Sara) 

  

Några av kvinnorna tog upp att frekvensen av frihetstaganden kan ha bidragit till att många 

har uppfattningen att alla män gör sig skyldiga till frihetstaganden. Att många män blir dömda 

på förhand på grund av det. 
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6.1.3 “Kvinnors nej, betyder ja” 

Precis som tidigare nämnts under föregående tema sker avvisanden i en krogkontext för att 

försöka skydda sig emot eller avsluta ett kontaktförsök med sexuell innebörd. Avvisanden 

sker ofta snabbt och kan vara ickeverbala. Ett begrepp som tas upp i resonemanget kring 

avvisanden är asocial responsivitet. Asocial responsivitet handlar om hur människor medvetet 

undviker att respondera på den andra partens handlingar (Andersson, 2008): 

  

“Ibland kan det vara så att folk kommer fram och ska börja prata med en, och så visar man 

tydligt att jag inte är intresserad av att prata eller jag är inte intresserad av att ha någon 

kontakt med dig överhuvudtaget. Men de fortsätter att prata ändå, och ska försöka fånga upp 

en och till exempel om man står vid baren och väntar på sin drink och då kan man ju inte gå 

därifrån förens man har fått sin drink, vilket inte alltid går så fort. Så kan de fortsätta att 

prata och det kan bara bli jobbigt ibland.” (Leah) 

  

Frihetstaganden sker i en relation grundad i makt och de deltagande kvinnorna diskuterade att 

kvinnor inom en krogkontext i högre grad är utsatta för sexualisering genom maktskillnaderna 

som existerar mellan kvinnor och män. Kvinnorna återgav alla att de har upplevt att män har 

en mentalitet gällande kvinnors rätt till sina egna kroppar. Kvinnorna återgav att de upprepade 

gånger har fått känslan av att deras ord inte har samma tyngd och oavsett vad kvinnor säger 

menar hon ”ja”.  Det finns en förvrängd föreställning i samhället att kvinnors ”nej” egentligen 

betyder ”ja”. Flera av de deltagande kvinnorna trodde att myten härstammar från rykten och 

tron om att alla kvinnor antas syssla med ett dubbelspel och kvinnor innerst inne egentligen 

vill: 

  

”Jag har fått höra att alla kvinnor som går ut på krogen vill ligga och även ifall hon säger 

nej menar hon ja, efter ett tag / … /” (Sara) 

  

6.1.4 Normaliseringsprocessen 

Kvinnorna i studien resonerade kring att handlingar som blivit normaliserade i en viss kontext 

handlar om inlärda beteenden. Flera av kvinnorna menade att normerna reproduceras genom 

vardagliga handlingar och språk och är någonting som vi växt upp med och socialiserats in i. 

Precis som tidigare nämnts under temat frihetstagande diskuterade flera av deltagarna att 

normaliseringen medfört en avdramatisering av handlingen, på grund av att det blivit så 

vanligt och en del av vardagslivet.  Några av deltagarna delgav att normaliseringen av 
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frihetstaganden inom krogkontexter har bidragit till att de inte orkar lägga energi på att bli 

arga eller säga ifrån när de blir utsatta: 

  

“Beroende på vad någon gör, är det att någon tar en på rumpan, så har jag vant mig om och 

sen ignorerat det, det brukar kännas som att jag inte orkar lägga någon energi på det liksom, 

för det händer så ofta” (Emilia) 

  

Många av kvinnorna menade att det är den normaliserade uppdelningen av könen som styr 

hur respektive kön ska se ut och bete sig. Att det exempelvis finns en idealiserad bild kring 

hur en kvinna ska vara och bete sig. Om en kvinna beter sig på ett annat sätt än det ideala eller 

klär sig på ett utmanande sätt ses hon som en avvikelse och skuldbeläggs med begrepp likt 

“slampa”, “villig” och “hora”.  Under intervjuerna framkom det att kvinnorna fann en 

dubbelmoral kring samhällets syn gentemot deras sexualitet. De menade att kvinnor som har 

haft fler intima umgängen bedöms utifrån andra moraliska aspekter för sina intima handlingar 

jämfört med män. De deltagande kvinnorna menade att det fanns en balansgång mellan vad 

som ansågs vara kvinnligt korrekt och vad som samhället ansågs vara avvikande och fel för 

kvinnor. Deltagarna betonar alla en latent upplevelse kring tvånget av att vara ”kvinnlig” 

inom olika sociala kontexter, även hur sexuella normer i samhället styr hur deras sexualitet 

ska framställas. 

   Under intervjuerna belyste flera av kvinnorna att deras utseende och kläder har en stor 

inverkan på hur de bemöts. Några av kvinnorna tog upp hur kläder och utseende har en 

förankring i fördomar och rykten som legat till grund för kopplingen mellan kvinnlig klädsel 

och sexuell villighet inom en krogkontext. Kvinnorna belyste problematiken med att dessa 

rykten har blivit samhälleliga sanningar i samband med vilka “sorts” kvinnor som blir utsatta 

för frihetstaganden.  Samtliga kvinnor tog upp fördomar förknippade med kvinnans sexighet 

både i form av klädseln och hennes beteende: 

  

”Går man ut i kort kjol och kanske dansar sensuellt eller sexigt eller kanske klär sig eller 

sminkar sig på ett utmanande sätt, så “ber” man om att killar ska göra något” (Emilia) 

  

Att alkohol kan ses som en bidragande faktor för kvinnors utsatthet inom krogkontexter 

nämnde samtliga deltagare. Kvinnorna tyckte sig se ett samband mellan alkoholkonsumtion 

och kvinnors utsatthet inom krogkontexter. Att samhället använder alkohol som en förklaring 

för ett beteende menade kvinnorna kan förklaras genom att samhället har socialiserat in i en 
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kultur där alkohol ses som en självklar faktor inom det sociala livet.  Alkoholkonsumtion ses 

som normalt inom krogkontexter, vilket också har bidragit till en normalisering av 

frihetstaganden. Samtliga kvinnor menade att alkohol oftast används som en förklaring till 

mäns frihetstagande och som en acceptansfaktor. Detta samtidigt som alkohol används som en 

faktor för att skylla på den utsatta kvinnan: 

  

“Det blir ju oftast att man använder alkoholen att skylla sitt beteende på eller vad kvinnan 

hade på sig eller hur hon betedde sig.” (Leah) 

 

Vad det gäller frihetstaganden inom krogkontexter, lyfte en av deltagarna upp problematiken 

kring att män inte ser det som ett problem för att de själva inte varit utsatta för det. 

Ojämlikheten mellan könen har, ansåg deltagarna, varit en självklarhet under deras uppväxter, 

vilket är en följd av socialiseringen av den strukturella könsmaktsordningen. Att många män 

inte ser det som ett problem kan ha bidragit till normaliseringen och osynliggörandet av 

frihetstaganden i en krogkontext: 

  

“De ser inte problemet för att de inte är utsatta för det själva. Jag menar, jag och min 

pojkvän har pratat en del om det här och han har bara blivit tafsad på en gång i sitt liv, 

medan jag har blivit det i princip varje gång jag har varit ute. Jag tror att det är så för de 

flesta killar, de vet inte vad det innebär att hela tiden behöva tänka på att någon kanske 

kommer fram och tafsar på en. “ (Beata) 

  

Frihetstaganden inom krogkontexter är, lite motsägelsefullt, både en normaliserad och en 

tabubelagd handling. Även om handlingen i sig sker ofta kan den innebär skam- och 

skuldkänslor för den som blir utsatt, vilket kan bidra till en tystnadskultur. Handlingen blir då 

osynliggjord vilket resulterar i att handlingen blir ogiltighetsförklarad. Kvinnornas upplevda 

skam- och skuldkänslor, menade de deltagande kvinnorna kan grunda sig i uppfostran och hur 

kvinnorna relaterar till samhällets ideal och normer. Det framkom att många av kvinnorna 

hade upplevt ett förlöjligande och osynlighetsgörande av mäns frihetstagande. Att förlöjliga 

och skämta om problematiken kan ses som ett sätt att försvaga en grupp eller individs 

trovärdighet. Det resulterar i att individen avhumaniseras och inte tas på allvar, vilket flera av 

kvinnorna belyste. Flera av deltagarna uppgav att de valt att inte anmäla händelser och därför 

gjort ett aktivt val att inte säga något om det, något de menade kan bero på rädsla att inte bli 
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trodda på eller tas på allvar. Detta på grund av att det ses som en normal företeelse inom 

krogkontexter: 

  

”För att det ändå inte skulle ha hänt någonting med anmälan.”(Karin) 

“Det tas inte alltid på lika stort allvar när det händer inom en krogkontext” (Leah) 

  

Det framkom upprepade gånger att alla kvinnorna som deltog någon gång skuldbelagt sig 

själva när en man gjort ett frihetstagande. Kvinnornas reaktion kan ha ett samband med den 

internaliserade tabubeläggnigen som råder i samhället rörande mäns frihetstagande: 

 

”Jag sprang in på toaletten och grät och kände att jag inte borde ha dansat med honom. Och 

jag vet att jag tänkte just då att det kändes som att det var mitt eget fel att han hade gjort så 

på mig. Att jag inte hade varit tydlig nog kanske, jag vet inte riktigt varför jag tänkte så.” 

(Johanna) 

  

Ett flertal av kvinnorna som deltog i studien ansåg att deras uppfostran har haft en inverkan på 

deras sätt att se på sig själva och hur de agerar. Inom den heterosexuella krogkontexten 

avspeglas handlingar ofta utifrån socialiserade genusmönster och hur män och kvinnor bör 

bete sig inom det sociala sammanhanget. Deltagarna belyste känslor av att behöva bete sig 

feminint dock inte utmanande inom en krogkontext. Deltagarna, som saknade bekantskap med 

varandra, hade alla liknande syn kring hur kvinnor bör bete sig inom en krogkontext och hur 

de inte bör bete sig. Kvinnorna nämnde också samstämmiga definitioner av strategier, 

kvinnligt, manligt, makt och frihetstagande. De resonerade kring att normaliseringsprocessen 

kan ses som beroende av inlärda beteenden som grundar sig i genus, som samhället 

reproducerar genom bland annat uppfostran och media. Deltagarna betonade att de skulle känt 

sig mer utsatta ifall männens frihetstagande hade skett i ett annat offentligt rum, en allmän 

plats i form av till exempel en butik, på jobbet eller i skolan. Flera av kvinnorna menade att 

människor inte besitter frihet i den utsträckning att göra vad de vill, utan att de anpassar sig 

efter i vad som betraktas normalt och korrekt för den plats, tid och situation vi temporärt 

vistas inom. Manligt och kvinnligt blir i krogkontexten i flera fall mer påtagligt.  Flera av 

kvinnorna resonerade kring hur de anpassade sig efter sin föreställningsvärld rörande 

normaliserat manligt och kvinnligt beteende kopplat till den sociala kontexten:  
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”Ifall det hade hänt på ICA tror jag att jag skulle mer skulle bli chockad och rädd. 

För det skulle vara en sådan konstig situation. På krogen är det inget konstigt att det 

sker.”(Karin) 

  

6.2 Resultat observation 

Likt intervjuerna framkom det under observationerna hur män tar sig frihet till kvinnors 

kroppar inom krogkontexter. Under observationerna kunde 66 stycken tydliga frihetstaganden 

observeras. Olika frihetstaganden observerades under studien; män som kom dansande intimt 

bakifrån, män som tafsande på kvinnors intima delar, män som lyfte på klädesplagg och män 

som gav tafsade slag på kvinnors rumpa eller bröst. Resultatet bygger på två observationer, 

den första fokuserade på hur och den andra observationen fokuserade på frekvensen. 

   Under observationerna kunde ett samband mellan klockslag och frekvens påvisas. Ju mer 

klockan var, desto högre frekvens på frihetstaganden kunde observeras. Under första 

observationen skedde åtta av tio frihetstagande mellan midnatt och klockan två på morgonen 

och under andra observationen skedde fjorton frihetstaganden mellan 23:30 och 00:30 och 

restrenande 42 stycken mellan 00:30 och 03:00. 

   Under en av observationerna kunde bland annat en yngre mans frihetstagande observeras. 

Mannen dansade upp bakom kvinnan på ett av dansgolven och placerade sina händer kring 

kvinnans midja. Med sensuella rörelser började mannen föra kvinnan emot sig. Mannen 

placerade sina händer på kvinnans lår och hävde upp hennes klänning. Den unga mannens 

händer rörde sig inåt mot hennes ljumskar. Vi kunde observera hur kvinnan avvisade mannens 

intima handling genom att ta bort hans händer från sin kropp och lämna mannen. Liknande 

frihetstaganden kunde återupprepade gånger observeras. 

   Under observationerna kunde flertal noteringar göras av hur män tafsade på kvinnors intima 

delar såsom rumpa, bröst och vagina. Flertal gånger hände detta när kvinnan och mannen 

passerade varandra eller på dansgolvet. 

   En kvinna stod vid baren ensam när en yngre man kom fram till henne. Kvinnan skakade på 

huvudet och vände bort huvudet. Mannen tog ett steg närmre kvinnan och daskade till henne 

på rumpan och gick iväg till sin gruppering. Individerna som bestod av män skrattade och gav 

den yngre mannen tummen upp. Vi kunde observera en humoristisk jargong från männens 

sida under observationerna där frihetstaganden i stor uträckning resulterade i någon form av 

belöning likt ”high five” eller tummen upp. 
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   Liknande strategier som de intervjuade kvinnorna delgav kunde tydligt observeras under de 

två tillfällena. Bland annat kunde en grupp kvinnor observeras när de dansade. Två av 

kvinnorna utbyte korta blickar med varandra, innan ena väninnan tog tag i kvinnan och drog 

henne emot sig och bytte plats med henne. Innan väninnan bytte plats med kvinnan, stod en 

yngre man bakom henne och hade placerat sina händer på hennes höfter. Det kunde 

observeras hur kvinnor medvetet tog bort mäns händer ifrån deras kroppar. Dock kunde det 

observeras flertal gånger att männen placerade tillbaka sina händer på kvinnans kropp. Detta 

resulterade i att majoriteten av gångerna omlokaliserade sig kvinnorna i nattklubben. 

  

7. Analys 

Under detta stycke kommer resultatet av intervjuerna och observationerna att analyseras och 

kopplas samman med objektifieringsteori som en del av genusteori och feministisk teori 

(Lykke, 2009; Fredrickson & Roberts, 1997), socialkonstruktivism (Johansson & Lalander, 

2014; Giddens, 2001; Charon, 2004; Wennerberg, 2010), symbolisk interaktionism (Trost & 

Levin, 2011; Johansson & Lalander, 2014; Giddens, 2001) så väl som tidigare forskning. 

   Samtliga deltagare lyfte att de trodde att frihetstagande är ett medvetet eller omedvetet 

uttryck av makt från männens sida, något deltagarna såg som en följd av den strukturella 

könsmaktsordningen i samhället.  I ett patriarkalt samhälle uppfostras män att ta plats och att 

ta för sig medan kvinnor bli underordnade och betraktas som det svagare könet (Elvin-Nowak 

& Thomsson, 2009; Lykke, 2009; Josefson, 2005). Det patriarkala systemet upprätthålls och 

reproduceras ofta omedvetet bland annat genom machokultur som kan leda till grupptryck 

(Andersson, 2008; Hannam, 2013). Deltagarna menade att detta kan ge sig sig uttryck i en 

normalisering av kvinnan som ett sexuellt objekt (Fredrickson & Roberts, 1997). 

Normaliseringen av kvinnor som sexuella objekt kan avspegla sig på hur kvinnorna betraktar 

sig själva, vilket deltagarna gav uttryck för. Att se sig själv som ett objekt kan bidra till en 

ökad risk för att utsättas för sexuella trakasserier och sexuellt våld (Calogero, 2012; Franz et 

al. 2016). 

   Flera av deltagarna berättade hur rädslan för att bli utsatt för sexuella trakasserier påverkade 

deras syn på män. Deltagarna upplevde också att de inte hade rätt till sin egna kroppar och att 

deras ord varken värderas eller respekteras av män i krogkontexter, eller av samhället i stort. 

Josefson (2005) och Andersson (2008) menar att det finns en förvrängd föreställning i 

samhället att kvinnors ”nej” egentligen betyder ”ja”. Denna myt härstammar från tron om att 

alla kvinnor antas syssla med ett dubbelspel och kvinnor innerst inne egentligen vill ha det 
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hon tackar nej till. Att kvinnor inte tas på allvar kan ses som en följd av 

könsmaktsordningen.  Deltagarna diskuterade även existerande fördomar om kvinnors fysiska 

attribut inom krogkontexter; hur kvinnan är klädd, hennes utseende och hennes kropp. 

Kvinnors fysiska attribut blir en måttstock av hennes värde (Giddens, 2001). Rykten och 

fördomar om exempelvis kvinnors “villighet” kan användas som en informell social kontroll 

(Johansson & Lalander, 2014). Olika sociala kontexter kan lätt börja anpassa sig efter socialt 

konstruerade “sanningar”. Detta kan tydligt ses inom krogkontexter, där diskursen om 

kvinnors sexuella villighet och fördomar om vad till exempel deras klädsel signalerar, har 

blivit till socialt konstruerade sanningar. 

   De normer som finns kring sexualitet har sin grund i könsmaktsordningen, där manlig 

sexualitet är starkt kopplat till mannens förmåga att erövra kvinnor, medan kvinnors sexualitet 

ska vara mindre framträdande och komma i andra hand (Elvin-Nowak & Thomsson, 2009, 

Calogero, 2012; Hannam, 2013). Inom krogkontexten mäts mäns manlighet genom 

erövringar, sociala status och initiativtagande medan kvinnors kvinnlighet mäts utifrån 

utseende (Andersson, 2008; Calogero, 2012). Deltagarna i studien betonade alla upplevelser 

kring tvånget av att vara ”kvinnlig” inom olika sociala kontexter, inklusive krogkontexter. De 

lyfte även hur sexuella normer i samhället styr hur deras sexualitet framställs. Tydliga 

skillnader mellan män och kvinnors sexualitet belystes bland annat genom det faktum att 

kvinnor som har haft fler intima umgängen bedöms utifrån andra moraliska måttstockar än 

män med lika många “umgängen”. Detta kan utifrån socialkonstruktionism förklaras som ett 

inlärt synsätt utifrån moraliska aspekter som berör individers sexualitet och definierar rätt och 

fel (Wennerberg, 2010). 

   Giddens (2001) och Wennerberg (2010) menar att kvinnorna har socialiseras in i hur de ska 

bete sig inom olika kontexter. Samhället har konstruerat en normbild kring krogkontexten 

som en sexualiserad arena där sexualiserade handlingsmönster har skapats och 

reproducerats.  Kvinnorna anpassar sig efter den kontextuella situation som de befinner sig i. 

Giddens (2001) och Andersson (2008) menar att samhällets acceptans gentemot strukturen 

inom en krogkontext inverkar på hur kvinnor bemöts och ses inom kontexten. Johansson och 

Lalander (2014) belyser detta beteende som en social förgivettagen ordning (taken-for-

granted). Det betyder att den kontextuella ordningen i samhället betraktas som en självklarhet 

och en naturlig del vilket leder till att ordningen skapas till en social konstruktion. 

   Trots att mäns frihetstagande inom krogkontexter sker så ofta att det blivit normaliserat, kan 

det innebära att den som blir utsatt skuldbelägger sig själv, vilket enligt Trost och Levin 

(2011) kan ha ett samband med den internaliserade tabubeläggnigen som råder i samhället 
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rörande mäns frihetstagande. Trost och Levin (2011) menar alltså att det inte bara är 

handlingen som är tabubelagd utan även kvinnornas känslomässiga reaktion och 

synliggörande av handlingen. Handlingen blir oftast osynliggjord vilket resulterar i att 

reaktioner på handlingen blir ogiltighetsförklarade. De deltagande kvinnorna delgav under 

intervjuerna att de inte hade reflekterat särskilt mycket kring frihetstaganden, vilket kan ses 

som ett slags bevis på hur normaliserat beteendet är. Ifall kvinnorna väljer att störa den 

existerande sociala ordningen genom att synliggöra handlingen kan det leda till skuldkänslor. 

Kvinnornas upplevda skam- och skuldkänslor grundar sig i uppfostran och hur kvinnorna 

relaterar till samhällets ideal och normer. Flera deltagare hade upplevt ett förlöjligande och 

osynlighetsgörande av mäns frihetstagande samt att män i större uträckning skämtade om 

kvinnors utsatthet. Att män skämtar om problematiken kan ses som ett symboliskt sätt att 

försvaga en grupp eller individs trovärdighet, det resulteras i att individen avhumaniseras och 

inte tas på allvar (Johansson & Lalander, 2014: Trost & Levin, 2011; Andersson, 2008; 

Giddens, 2001). Samhällets osynlighetsgörande och förlöjligande av problematiken har 

resulterat i att kvinnor i högre uträckning väljer att inte anmäla frihetstaganden inom 

krogkontexten.  Detta kan utifrån symbolisk interaktionism ses som ett sätt för kvinnorna att 

själv styra över handlingen, minimera den och genom att glömma händelsen aktivt välja att 

inte bli ett socialt objekt.  Om kvinnan väljer att prata om sina upplevelser och även anmäla 

handlingen finns det en chans att kvinnan inte skulle bli trodd. Oavsett handlingsval finns stor 

risk att den utsatta kvinnan lägger ansvaret på sig själv vilket i stor utsträckning leder till 

skam-och skuldkänslor (Johansson & Lalander, 2014: Trost & Levin, 2011; Charon, 2004). 

   Deltagarna betonade att de skulle känt sig mer utsatta ifall männens frihetstagande hade 

skett i ett annat offentligt rum. Kvinnornas mer överslätande reaktioner på sexuella 

trakasserier inom just krogkontexter grundar sig utifrån social interaktionism och 

socialkonstruktionism på att krogkontexter bygger på normsystem med asymmetriska 

regleringar. Det betyder att individer använder sig av andra internaliserade sociala roller. En 

del regleringar är symmetriska och kan ses gälla för alla individer inom en social interaktion 

medans en annan del är asymmetriska och grundar sig på regleringar som enbart gäller för 

vissa av oss i en given situation. De asymmetriska regleringarna grundar sig i givna 

förväntningar rörande beteende, där vissa situationer kräver ett visst agerande och beteende. 

Ifall individer bryter mot de givna regleringarna som existerar rubbas och störs den sociala 

ordningen. Vi anpassar oss ideligen efter vad som betraktas normalt och korrekt för platsen, 

tiden och situationen vi temporärt vistas inom (Wennerberg, 2010; Charon, 2004). Manligt 

och kvinnligt blir i krogkontexten mer påtagligt, vilket också kunde observeras. Exempelvis 
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observerade vi att mäns frihetstagande ett flertal gånger följdes av en humoristisk jargong och 

belöning i form av “high five” mellan mannen som gjort ett frihetstagade och hans sällskap. 

Ett annat exempel som kunde observeras gällande mäns överordning var det faktum att 

männen placerade sina händer på kvinnorna trots att de tidigare tagit bort deras händer. 

Giddens (2001), Elvin-Nowak och Thomsson (2003) menar att vi anpassar oss efter vår 

föreställningsvärld rörande manligt och kvinnligt utifrån den sociala situationen där, den 

krogkontextuella föreställningsvärlden innefattar stora skillnader mellan könen.  Individer 

integrerar utifrån sina föreställningsvärldar, men detta förutsätter att konsensus råder och 

likartade föreställningsvärldar existerar inom gruppen, vilket verkar vara fallet inom 

krogkontexten.  

   Samtliga deltagare tog upp hur samhället använder alkohol som en förklaring och ursäkt för 

olika beteenden. Det kan utifrån symbolisk interaktionism och social konstruktionism 

förklaras genom att samhället har socialiserats in i en kultur där alkohol ses som en självklar 

faktor inom det sociala livet (Giddens, 2001; Trost & Levin, 2011; Wennerberg, 2010). Den 

sociala ordningen kan ses som en samling regleringar med utgångpunkt i samhällets normer, 

där olika regleringar avspeglas i olika sammanhang (Trost & Levin, 2011). Precis som 

tidigare studier betonar, är kvinnor mer utsatta när det befinner sig inom alkoholkontexter 

(Graham et al., 2016; Graham et al. 2010; Brooks, 2011), något deltagarna bekräftade. Flera 

av kvinnorna nämnde hur alkohol används som en förklaring och ursäkt för mäns 

frihetstagande, medan kvinnor som blir utsatta när de har konsumerat alkohol får “skylla sig 

själva”. Alkohol används som en skyddsfaktor för mäns beteende och som en skuldfaktor 

gentemot kvinnan (Andersson, 2008; Brooks, 2011). De paradoxala tolkningarna av 

alkoholens effekter beroende på kön har sin grund i samhällets könssocialisering (Abbeya et 

al. 2004). 

   Enligt Charon (2004), Trost och Levin (2011) socialiseras individer in i samhället där de lär 

sig kontextens normer, värderingar, förväntningar och moral. Att uppfostran har en inverkan 

på könsroller menade samtliga deltagare.  Kvinnornas påståenden kan kopplas samman med 

symbolisk interaktionism, där begreppet “signifikanta andra” diskuteras. Begreppet innebär 

att individer lär sig samhället och värderingar utifrån specifika personer i individens 

omgivning. Det kan handla om föräldrar, vänner, lärare, kollegor och personer individer ser 

upp till (Ibid). Genom den signifikanta andra lär sig individer hur de ska interagera med 

samhället samt vilka moraliska värderingar som gäller. Utifrån vår uppväxt socialiseras vi in i 

könsroller, både genom samhället och vår omgivning (Elvin-Nowak, Thomsson, 2003; 

Forsberg & Grenholm, 2005). Precis som tidigare nämnt menar Forsberg och Grenholm 
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(2005) att könsroller är en följd av inlärda beteenden som samhället reproducerar i form av 

bland annat språk och symboler. Att många kvinnor använde sig av liknande 

avvärjningsstrategier visade sig både i intervjuerna och genom handlingar som påvisades 

under observationerna; strategierna kan ses som inlärda beteenden (Fredrickson & Roberts, 

1997; Forsberg & Grenholm, 2005). Några av deltagarna trodde att socialisationsagenter likt 

medier har en stor inverkan på hur kvinnor bemöts inom olika kontexter. De menade att 

medier bidrar med en skev bild kring ”kvinnligt” och ”manligt”. Precis som Fredrickson och 

Roberts (1997), Forsberg och Grenholm (2005)  konstaterade deltagarna att vi dagligen 

exponeras för media i olika former, där kvinnor ofta framställs utifrån sexualiserade ideal, 

med fokus på deras fysiska attribut. Den mediala bilden av män är i större utsträckning 

fokuserad på pondus och makt. Media har en stor inverkan på hur vi socialiseras in i samhället 

(Giddens, 2001). Flera deltagare nämnde hur kvinnor sexualiseras i mediala bilder av 

krogkontexter. Media bidrar till vår föreställningsvärld som vi anpassar oss efter och beroende 

på det kontextuella sammanhanget som media anspelar på har det stor inverkan på samhället 

och individer (Giddens, 2001). 

   Utsattheten som de deltagande kvinnorna hade upplevt samspelar med diverse faktorer som 

inverkar på deras personliga upplevelser. Det är därför viktigt att ha en medvetenhet om 

intersektionalitet för att synliggöra hur olika maktordningar samspelar och påverkar. Det är 

också viktigt att belysa att inom samhällskategorier, till exempel kvinnor, existerar det 

skillnader som inverkar på kvinnors livsvillkor, levnadsstandarder och utsatthet (Mattsson, 

2015). Dessvärre grundar sig studien i en relativt homogen intervjugrupp vad det gäller 

exempelvis etnicitet, sexualitet och klass, då majoriteten av deltagarna är vita, heterosexuella 

medelklass kvinnor.  Om mer tid hade funnits för uppsatsen hade det intersektionella 

perspektivet beaktas mer genom ett preciserat urvalskriterier som inkluderar kvinnor med 

annan etnisk bakgrund, sexualitet och klassbakgrund.  

8. Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur mäns frihetstagande tar sig uttryck i en 

krogkontext och hur det i sin tur kan påverka kvinnor och könsroller i det offentliga rummet. 

Detta har genomförts med tillämpning av objektifieringsteori som en del av genusteori och 

feministisk teori, socialkonstruktivism och symbolisk interaktionism. De frågeställningar som 

låg till grund för studien var: 

  

 Hur ser mäns frihetstagande ut i en krogkontext? 
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 Vad har mäns frihetstagande för inverkan på kvinnorna? 

 Hur påverkas mäns frihetstagande inom en krogkontext könsroller i det offentliga 

rummet? 

  

Utifrån studiens första frågeställning har resultatet av intervjuerna och observationerna visat 

att mäns frihetstagande sker i olika former inom krogkontexter. Samtliga kvinnor delgav att 

frihetstaganden skedde varje gång de befanns sig inom krogkontexter, antingen att de själva 

blev utsatta eller någon i deras sällskap. Kvinnorna berättade att mäns frihetstaganden bland 

annat kunde vara tafsningar, intima beröringar, fasthållningar, smekningar, upphävning av 

kläder, sexistiska och kränkande kommentarer eller ovillig penetrering med bland annat 

fingrar. 

   Det framkom under observationerna och intervjuerna att mäns frihetstaganden i största del 

skedde kring dansgolvet. Under observationerna observerades det hur män tog initiativ att 

dansa intimt med kvinnor bakifrån, tafsa på kvinnors intima kroppsdelar, hur kvinnor fick 

mottaga tafsande slag emot bröst och rumpa och hur män hävde upp kvinnors klädesplagg.   

   Metoo-rörelsen har haft en stor genomslagskraft inom olika samhällsarenor dock kan det 

diskuteras vilken genomslagskraft rörelsen har haft inom en krogkontext. Många 

frihetstaganden sågs under observationerna, vilket gör att vi känner en tveksamhet rörande 

medvetenhetseffekten av metoo inom krogkontexter. Samtidigt kan det tänkas att metoo-

rörelsen kan ha påverkat utfallet av observationerna, genom en ökad medvetenhet hos män 

och att det eventuellt hade förekommit fler frihetstaganden om observationerna genomförts 

innan metoo-rörelsen påbörjades. Påverkande faktorer som gör krogkontexten speciell kan, 

som nämnt, vara alkoholkonsumtionen, vilket flera av kvinnorna beskrev som en viktig faktor 

i deras utsatthet. Under observationerna observerades en frekvensökning av frihetstaganden, 

ju mer klockan blev. Alkoholkonsumtionens inverkan kan därför diskuteras i denna situation. 

Precis som flera studier har påpekat ökar kvinnors utsatthet när alkoholkonsumtionen 

eskalerar (Graham et al. 2016; Graham et al. 2010; DeCrespigny, 2001; Abbeya et al. 2004). 

   Utifrån studiens andra och tredje frågeställning har resultatet av intervjuerna visat att 

kvinnorna reagerade på mäns frihetstaganden i en krogkontext med känslor av chock, rädsla, 

obehag, skam, äckel och otrygghet. Flera av kvinnorna menade också att det har påverkat 

deras lust att befinna sig inom en krogkontext bland annat på grund av att de inte ses som 

individer utan som objekt. Kvinnorna lyfte under intervjuerna att de många gånger känt sig 

maktlösa i förhållande till män. De reduceras till någonting som bedöms utifrån utseende och 

som endast finns till för att behaga männen. Flera av kvinnorna belyste att deras utseende och 
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klädsel har en stor inverkan på hur de bemöts, både inom och utanför krogkontexten. Att 

uppleva känslor av maktlöshet och att inte känna sig sedd som människa kan påverka 

kvinnans egen självbild och leda till psykisk ohälsa. 

   Flera av kvinnorna uttryckte att de inom en krogkontext kände att de behövde bete sig 

feminint för att passa in i kontexten och förväntningarna som finns kring att vara kvinna. 

Detta kan förklaras utifrån socialiserade genusmönster där män och kvinnor bör bete sig på ett 

visst sätt inom ett visst socialt sammanhang för att passa in.  Socialiserade genusmönster inom 

krogkontexten påverkar också hur kvinnor som vistas inom den kontexten ser på sin egen 

sexualitet. Då kvinnorna ofta ses som objekt och något som ska tillfredsställa män, får deras 

sexualitet stå i bakgrunden. Kvinnor har på det viset inte samma sexuella frihet som en man 

har. Det synliggörs inte bara i en krogkontext utan kan även ses i andra sammanhang. Kvinnor 

tillåts inte vara lika öppna med sin sexualitet som män och bedöms generellt sätt mycket 

hårdare av omgivningen för sina sexuella handlingar. Denna ojämlikhet som finns mellan 

könen har också lett till att kvinnor skuldbelägger sig själva när en man gör sig skyldig till ett 

frihetstagande. Genom att män låter kvinnor skuldbelägga sig själva till följd av deras 

handlingar, upprätthålls och reproduceras könsmaktsordningen, där män är överordnade 

kvinnor. Reproduceringen av könsmaktsordningen sker även i andra offentliga rum, där män 

och kvinnor ofta behandlas olika. De intervjuade kvinnorna gav exempel utifrån sina yrkesliv, 

där de på grund av nedlåtande och kränkande kommentarer från män blivit underordnade och 

nedvärderade. Normaliseringen av frihetstaganden och andra kränkande beteenden påverkar 

både män och kvinnors kvinnosyn. Beteendet som många män har i och utanför en 

krogkontext påverkar även synen på män överlag, vilket också de intervjuade kvinnorna gav 

uttryck för. Frekvensen av frihetstaganden har bidragit till att det är lätt, på grund av rädsla för 

att bli utsatt, att tänka att alla män gör sig skyldiga till frihetstaganden.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Denna kvalitativa studie har tillämpat semistrukturerade intervjuer och observationer som 

datainsamlingsmetod. Vi ansåg att dessa metoder var lämpliga då kvinnors erfarenheter och 

tankar kring frihetstagande samt hur själva frihetstagandet tar sig uttryck varit fokus för denna 

studie. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att det ger intervjupersonerna utrymme 

att prata öppet om sina erfarenheter och utveckla sina tankar. Vid intervjuerna upplevde vi att 

vår intervjuteknik förbättrades efter varsin intervju, då mycket av energin under respektive 

första intervju gick åt att tänka på nästa fråga istället för att spinna vidare på det informanten 
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sagt genom följdfrågor. Det som skulle kunna ses som en nackdel för vår studie är antalet 

deltagare. Fler deltagare hade gett ett bredare perspektiv utifrån erfarenheter men också 

utifrån exempelvis ålder, etnicitet och klass. 

 Vad det gäller observationerna upplevde vi att det var till vår fördel att vara på plats och se 

frekvensen av frihetstaganden och hur det går till. Som observatör är det lättare att få en 

helhetssyn av vad som faktiskt sker. Precis som med våra intervjuer tror vi att vår studie hade 

tjänat på att vi observerat fler krogkontexter och gärna med olika inriktningar vad det gäller 

ålder och klass etcetera. Det hade gett vår studie mer tyngd och bredd. 

 

8.2 Fortsatt forskning 

Under arbetets gång med denna studie har det väckts tankar kring fortsatt forskning. Kopplat 

till #metoo anser vi att det vore intressant att undersöka hur denna rörelse påverkat 

frihetstaganden i en krogkontext. Har frihetstaganden minskat? Hur har #metoo påverkat 

mäns och kvinnors tankar och reflektioner över beteenden i en krogkontext? Hur har #metoo 

inverkat på människors tillvaro och sexualitet och kanske framför allt hur har det påverkat 

människors könsvillkor? Det skulle också vara intressant att undersöka vidare om samhällets 

syn att skuldbelägga den utsatta har påverkats av #metoo. Har samhällets syn på offrets 

trovärdighet påverkats? Likaså skulle om följderna av #metoo på något sätt kommer att 

innebära att mer resurser läggs på att utsatta får bearbeta det dem varit med om vad det gäller 

sexuella övergrepp?   Det skulle även vara intressant med fortsatt forskning kring metoo 

rörelsens inverkan utifrån ett kvantitativt synsätt, exempelvis ifall det har inkommit fler 

polisanmälningar efter Metoo-rörelsens uppkomst samt ifall fler blivit lagförda för 

sexualbrott.  

  Andra forskningsområden som vore intressant att titta närmare på är hur normaliseringen 

gentemot mäns frihetstaganden inverkar på kvinnor utsatthet inom olika kontexter samt hur 

kvinnors könsroller påverkas av fenomenet.  Även forskning rörande förebyggande insatser 

för sexuell brottslighet inom krogkontexter vore intressant, särskilt sådan som fokuserar på 

gärningsmännen. Det vill säga forskning som berör förebyggande insatser inriktade på de som 

begår sexualbrott och inte hur kvinnor ska agera för att inte bli utsatta. Vi anser också att det 

vore intressant med ytterligare forskning kring konsekvenser för utsatta kvinnor ur ett 

intersektionellt perspektiv. 

  

  



37 

 

9. Referenslista 
Abbeya, A., Zawacki, T., Bucka, P.O., Clinton, A.M., & McAuslan, P. (2004). Sexual assault 

and alcohol consumptionn: what do we know about their relationship and what types of 

research are still needed?. Aggression and Violent Behavior, 9(3), 271-303. DOI: 

10.1016/S1359-1789(03)00011-9 

  

Andersson, H. (2008). Spelets regler. Raggning och flirt på krogen. Umeå: Boréa 

  

Awasthi, B. (2017). From attire to assault: clothing, objectification, and de-humanization - a 

possible prelude to sexual violence? Frontiers in Psychology, 8, 1-9. DOI: 

10.3389/fpsyg.2017.00338 

  

Bell, J. (2014). Doing Your Research Project: A guide for first time researchers. New York: 

Open University Press 

  

Brooks, O. (2011). ‘Guys! Stop Doing It!’: Young Women's Adoption and Rejection of 

Safety Advice when Socializing in Bars, Pubs and Clubs. The British Journal of Criminology, 

51(4), 635–651. DOI: 10.1093/bjc/azr011 

 

Brottsförebygganderådet.(2017a). Våldtäkt och sexualbrott. Hämtad 2017-10-25, från 

https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-

sexualbrott.html 

 

Brottsförebygganderådet.(2017b). Nationella trygghetsundersökningen. Hämtad 2017-12-20, 

från https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistiska-undersokningar/nationella-

trygghetsundersokningen.html  

 

Bryman, A. (2016). Samhällsvetenskapliga metoder. Solna: Liber 

 

Calogero, R.M. (2012). Objectification theory, self-objectification, and body image. 

Encyclopedia of Body Image and Human, 574-580. 

 

Carr, E.R., Green, B. & Ponce, A.N. (2015). Women and the experience of serious mental 

illness and sexual objectification: multicultural feminist theoretical frameworks and therapy 

https://doi.org/10.1016/S1359-1789(03)00011-9
https://doi.org/10.1016/S1359-1789(03)00011-9
https://doi.org/10.1093/bjc/azr011
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen.html
https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen.html


38 

 

recommendations. Women and Therapy, 38(1-2), 53-76. DOI: 

10.1080/02703149.2014.978216 

  

Charon, J.M. (2004). Symbolic interactionism: an introduction, an interpretation, an 

integration. (8. ed.) Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. 

  

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda - 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 

 

Eduards, M. (2017). Me too-rörelsen. I Nationalencyklopedin. Tillgänglig: https://www-ne-

se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/me-too-r%C3%B6relsen 

  

Elvin-Nowak, Y. & Thomsson, H. (2003). Att göra kön. Om vårt våldsamma behov av att 

vara kvinnor och män. Stockholm: Albert Bonniers Förlag 

  

Fairchild, K., Rudman, L. A. (2008). Everyday stranger harassment and women’s 

objectification. Social Justice Research, 21, 338-357. DOI:10.1007/s11211-008-0073-0 

  

Forsberg, G. & Grenholm, C. (red.) (2005). … och likväl rör det sig: genusrelationer i 

förändring. Karlstad: Karlstad University Press. 

  

Franz, M.R., Dilillo, D. & Gervais, S.J. (2016). Sexual objectification and sexual assault: Do 

self-objectification and sexual assertiveness account for the link?. Psychology of Violence, 

6(2), 262-270. DOI:10.1037/vio0000015 

  

Fredrickson, B.L. & Roberts, T-A. (1997). Objectification theory: Toward 

understanding     women’s lived experiences and mental health risks. Psychology of Women 

Quartenly, 21(2), 173-206. DOI: 10.1111/j.1471-6402.1997.tb00108.x 

  

Galdi, S., Maass, A., Cadinu, M. (2014). Objectifying media: Their effect on gender role 

norms and sexual harassment of women. Psychology of Women Quarterly, 38, 398-413. 

DOI:10.1177/0361684313515185 

  

Giddens, A. (2001) Sociologi. Lund: Studentlitteratur AB. 

https://www-ne-se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/me-too-r%C3%B6relsen
https://www-ne-se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/me-too-r%C3%B6relsen


39 

 

  

Graham, K., Bernards, S., Abbey, A., Dumas, T.M., & Wells, S. (2016). When Women Do 

Not Want It: Young Female Bargoers’ Experiences With and Responses to Sexual 

Harassment in Social Drinking Contexts. Violence Against Women, 23 (12), 1419-1441. DOI: 

10.1177/1077801216661037 

  

Graham, K., Wells S., Bernards, S., & Dennison, S. (2010). “Yes, I Do but Not with You”: 

Qualitative Analyses of Sexual/romantic Overture-Related Aggression in Bars and Clubs. 

Contemporary Drug Problems, 37(2), 197-240. DOI: 

10.1177/009145091003700203 

  

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 

105-112. DOI: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

  

Hannam, J. (2013). Feminism. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hlavka, H. R. (2014). Normalizing sexual violence: Young women account for harassment 

and abuse. Gender & Society, 28, 337-358. 

 

Johansson, T. & Lalander, P. (2014). Vardagslivets socialpsykologi. (2., [utök. och 

uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Josefson, H. (2005). Genus - hur påverkar det dig? Stockholm: Natur och Kultur 

 

Kavanaugh, P. R. (2013). The continuum of sexual violence: Women’s accounts of 

victimization in urban nightlife. Feminist Criminology, 8, 20-39. DOI: 

10.1177/1557085112442979 

 

Krippendorff, K. (2013). Content Analysis. An introduction to its methodology. Thousand 

Oaks: Sage Publications, Ink 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur 

https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1177/1077801216661037
http://journals.sagepub.com/author/Graham%2C+Kathryn
http://journals.sagepub.com/author/Wells%2C+Samantha
http://journals.sagepub.com/author/Bernards%2C+Sharon
http://journals.sagepub.com/author/Dennison%2C+Susan
https://doi.org/10.1177/009145091003700203


40 

 

 

Kylén, J. (2004). Att få svar: intervju, enkät, observation. (1. uppl.) Stockholm: Bonnier 

utbildning. 

 

Larsson, S., Lilja, J. & Mannheimer, K. (2005). Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Loughnan, S., Pina, A., Vasquez, E.A. & Puvia, E. (2013). Sexual objectification increases 

rape victim blame and decreases perceived suffering. Psychology of Women Quarterly, 37(4), 

455-461. DOI: 10.1177/0361684313485718 

 

Lundgren, A.S. (2006). Genus på offentlig plats. Reflexer och transparenser. Umeå: Umeå 

universitet 

 

Lykke, N. (2009). Genusforskning: en guide till feministisk teori, metodologi och skrift. 

Stockholm: Liber 

 

Malterud, K. (2001). Qualitative research: standards, challenges, and guidelines. The lancet, 

358(9280), 483-488. DOI: 10.1016/S0140-6736(01)05627-6 

 

Mattsson, T. (2015). Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. (2. uppl.) 

Malmö: Gleerups Utbildning. 

 

National Association of Social Workers [NASW]. (2017). Read the Code of Ethics. Hämtad, 

2017-12-28 

 

Nationalencyklopedi [NE]. (2017). Offentligt rum. Tillgänglig:  

https://www-ne-se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/offentligt-rum  

 

Nationalencyklopedi [NE]. (2017). Krog. Tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/krog 

 

Nationalencyklopedi [NE]. (2017). Sexuella trakasserier. Tillgänglig: https://www-ne-

se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/sexuella-trakasserier 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/krog
https://www-ne-se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/offentligt-rum
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/krog
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/krog
https://www-ne-se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/sexuella-trakasserier
https://www-ne-se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/sexuella-trakasserier


41 

 

 

Sarkar, N.N., & Sarkar, R. (2005). Sexual assault on woman: Its impact on her life and living 

in society. Sexual and Relationship Therapy, 20(4), 407-419. DOI: 

10.1080/14681990500249502 

 

SFS 1998:204. Personuppgiftslag. Stockholm: Justitiedepartementet L6. 

 

Socialstyrelsen. (2013). Psykisk ohälsa bland unga. Stockholm: Socialstyrelsen 

 

Socialdepartementet. (2016). Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 

Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Szymanski, D. M & Henning, S.L. (2007). The Role of Self-objectification in Women’s 

Depression: A Test of Objectification Theory. Sex Roles: A Journal of Research, 56 (1–2) 45–

53. DOI: 10.1007/s11199-006-9147-3 

 

Thulin, K. & Östergren, J. (2004). X-märkt ; + Bimbobakslaget : flickornas guide till 

verkligheten. Stockholm: Tiden 

 

Trost, J. & Levin, I. (2011). Att förstå vardagen med ett symbolisk interaktionistiskt 

perspektiv. Johanneshov: TPB. 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

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

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

Against Women, 15, 810-834. DOI:10.1177/1077801209333611 

 

Wenneberg, S.B. (2010). Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv. (2. uppl.) 

Malmö: Liber.  

 

Wilkins, A.C. (2004). “So full of myself as a chick”: Goth women, sexual independence, and 

gender and egalitarianism. Gender & Society; Thousand Oaks, 18(3), 328-349. 

 

http://dx.doi.org/10.1080/14681990500249502
https://doi.org/10.1007/s11199-006-9147-3


42 

 

Wolf, N. (2002[1991]). The beauty myth: how images of beauty are used against women. 

New York: Perennial. 

  



43 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Kan du berätta lite om dina erfarenheter när du har varit ute på krogen/uteställen? 

Har du varit med om att män har tagit sig frihet till din kropp i en krogkontext? 

Hur reagerar/reagerade du? 

Har det hänt fler än en gång? Vill du berätta på vilket sätt mannen tog sig friheten? 

Känner du någon/några andra som blivit utsatta? 

Är detta något du diskuterat med (ev. andra utsatta) vänner och hur brukar de diskussionerna 

se ut? 

Hur tror du att det har påverkat dig? 

Skulle det påverka dig på ett annat sätt om du blivit utsatt av mäns frihetstagande i ett annat 

offentligt rum? 

Skulle du reagerat på ett annat sätt? 

Är det någonting du tänker extra mycket på när du går ut? 

Påverkar mäns frihetstagande din lust att gå ut på korgen? På vilket sätt? 

Påverkar ditt agerande, kopplat mäns frihetstagande ditt vardagsliv? 

Varför tror du att männen tar sig friheten? 

Tror du att det kan finnas en koppling mellan frihetstagandet och könsroller i samhället? 

Tror du att det påverkar kvinnors könsroll? 

Har det påverkat din könsroll? 

Tror du att du har några fördomar kring vilka “sorts” kvinnors som blir utsatta? Vilka och 

varför? 

Är det någonting du känner att du vill lägga till? 
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Bilaga 2: Observationsprotokoll 

Frihetstagande: 

Hur frihetstagandet går till? 

Vilka olika sorters frihetstagande som förekommer? 

Vart observerar vi frihetstagandet? Bar/dansgolv? 

Förändras mäns och kvinnors beteende under kvällens gång? 

Individer i kontexten: 

Åldersspann? 

Könsuppdelningen? 

Vilka rör sig på dansgolvet? 

Gruppformaterring som existerar? 

Interaktionsmönster som kan observeras? 

Utsatthet och rekreation: 

Observerar vi någon avvisning? 

Kan vi observera hur kvinnor reagerar vid utsattheten? 

Hur reagerar omgivningen? 

Miljö: 

Finns det avlägsna platser? 

Planlösning? 

Hur är belysningen? 
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Bilaga 3: Informationsbrev 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie om sexuella 

trakasserier i en krogkontext. 

Vi heter Rebecca Sjöberg och Maria Karlsson och studerar på socionomprogrammet på 

Mittuniversitetet, där vi håller på att skriva vår C-uppsats. Studiens syfte är att undersöka 

erfarenheter av sexuella trakasserier i en krogkontext och hur det påverkar kvinnor som 

utsatts. Vi söker kvinnor i åldrarna 20 – 30 år som varit i en krogkontext en eller flera gånger 

det senaste året. Deltagandet i studien innebär en intervju som beräknas ta omkring 30-60 

minuter. Hela intervjun kommer att spelas in på diktafon. Intervjuerna kommer därefter att 

transkriberas. Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att 

intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i 

Sekretesslagen, samt förvaras i lösenordskyddade mappar. Din medverkan är frivillig och kan 

när som helst avbrytas. Om du vill medverka i studien kommer vi överens om en tid och plats 

för intervjun som passar dig. Vid eventuella frågor om studien kontakta gärna oss eller vår 

handledare. Vi ser fram emot att höra om dina erfarenheter. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Rebecca Sjöberg 

xxxxxxxx@student.miun.se 

Telefon: 070- xxx xx xx 

 

Maria Karlsson 

xxxxxxxx@student.miun.se 

Telefon: 070- xxx xx xx 

 

Handledare: Emelie Miller 

Emelie.miller@miun.se 

Telefon: 010-142 80 25 

  

Mittuniversitetet 
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Bilaga 4: Samtyckesblankett 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med den preliminära 

titeln ”Vem äger min kropp?” 

Jag har informerats om studiens syfte, hur information kommer samlas in, bearbetas och 

förvaras. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, 

kan avbryta min medverkan i studien utan att ange någon orsak. Jag samtycker härmed till att 

medverka i denna intervjustudie som handlar om erfarenheter av sexuella trakasserier i en 

krogkontext. 

  

Ort/Datum: 

  

Deltagandes namnunderskrift: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


