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#MeToo och sexuella trakasserier - Finns det skillnader i män och kvinnors åsikter? 

 

Sammanfattning 

 

Den föreliggande studiens syfte var att undersöka skillnader mellan 

män och kvinnor vad gäller deras attityder till metoo-debatten och 

deras uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella trakasserier 

eller inte. Studien syftade även till att undersöka eventuella samband 

mellan dessa attityder och uppfattningar samt om det fanns en skillnad 

mellan män och kvinnor avseende det eventuella sambandet. En 

webbaserad enkätundersökning besvarades av 166 respondenter, varav 

97 (58,4 %) var kvinnor och 67 (40,4 %) var män (M = 23,80 år, SD = 

3,22). Resultatet påvisade signifikanta könsskillnader som innebar att 

kvinnorna var mer positivt inställda till metoo-debatten samt 

uppfattade fler handlingar som sexuella trakasserier jämfört med vad 

männen gjorde. Det påvisades även ett starkt positivt samband mellan 

attityder till metoo-debatten och uppfattningar om sexuella 

trakasserier, men ingen signifikant skillnad mellan männen och 

kvinnorna avseende det aktuella sambandet kunde finnas.  

 

Nyckelord: MeToo-debatten, sexuella trakasserier, attityder, 

uppfattningar, könsskillnader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

#MeToo and sexual harassment - Are there any differences between men and women’s 

opinions? 

 

Abstract 

 

The current study aimed to examine differences between males and 

females regarding their attitudes toward the metoo-movement and 

their perceptions of whether an action is a sexual harassment or not. 

The study also aimed to examine a potential correlation between these 

attitudes and perceptions as well as if there was any difference 

between males and females regarding the potential correlation. A web-

based survey was answered by 166 respondents, whereof 97 (58,4 %) 

were females and 67 (40,4 %) were males (M = 23,80 years, SD = 

3,22). The results showed significant gender differences which 

entailed that the females had more positive attitudes toward the 

metoo-movement as well as they perceived more actions as sexual 

harassments compared to what the males did. Furthermore, the results 

showed a strong positive correlation between attitudes toward the 

metoo-movement and perceptions of sexual harassment, but no 

significant difference were found between males and females 

regarding this correlation.  

  

Keywords: MeToo-movement, sexual harassment, attitudes, 

perception, gender differences. 
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#MeToo och sexuella trakasserier - Finns det skillnader i män och kvinnors åsikter? 

Under hösten 2017 började sexuella trakasserier uppmärksammas allt mer i media och främst 

på sociala medier där hashtaggen “#MeToo” gav liv till det som kom att kallas för metoo-

debatten (Civitello, 2017; Milano, 2017; Zarkov & Davis, 2018). Två olika ståndpunkter 

gentemot debatten bildades, där den både hyllades och kritiserades, och problemets 

omfattning diskuterades ur olika synvinklar. Sexuella trakasserier är även, och har under 

många år varit, ett stort samhällsproblem (Cohen & Gutek, 1985; Mellgren, Andersson & 

Ivert, 2017; Pina & Gannon, 2012; Pina, Gannon & Saunders, 2009). Med sexuella 

trakasserier avses både fysiska och verbala ovälkomna beteenden av sexuell karaktär och det 

kan innefatta såväl ovälkommen beröring som sexuella inviter (Gelfand, Fitzgerald & 

Drasgow, 1995; Nationalencyklopedin [NE], u.å). Olika individer och grupper har olika 

uppfattningar kring vilka handlingar som utgör sexuella trakasserier (European Union 

Agency for Fundamental Rights [FRA], 2014). Tidigare forskning har visat på tvetydiga 

resultat gällande skillnader i huruvida män och kvinnor uppfattar handlingar som sexuella 

trakasserier och det är därför av vikt att vidare undersöka detta (Ekore, 2012; Foulis & 

McCabe, 1997; McCabe & Hardman, 2005; O'Connor, Gutek, Stockdale, Geer, & Melançon, 

2004; Osman, 2007; Shechory & Ben, 2013). Metoo-debatten har hittills inte undersökts i 

tidigare forskning, vilket innebär att det föreligger en kunskapslucka inom detta område. 

Syftet med den föreliggande studien är således att undersöka könsskillnader i attityder till 

metoo-debatten och i uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella trakasserier, samt om 

det finns ett samband mellan dessa attityder och uppfattningar. 

Lagstiftning och definition av sexuella trakasserier 

Sexuella trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) där det i 1 kap 4 § 5 st 

beskrivs som “ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”. Det som kan 

inkluderas i begreppet sexuella trakasserier är ovälkomna icke-fysiska handlingar i form av 

sexuellt anspelande skämt, jargonger, förslag och blickar, men även ovälkomna fysiska 

handlingar såsom tafsningar och beröringar (Gelfand m.fl., 1995; NE, u.å). Sexuella 

trakasserier kan även inkludera blottning, kommentarer och frågor om utseende och privatliv, 

samt bilder och texter med sexuellt innehåll som visas eller skickas via elektroniska 

kommunikationsmedel (FRA, 2014). De handlingar som inkluderas i begreppet sexuella 

trakasserier kan vara straffbara och återfinns i Brottsbalken [BrB] under både 6 kap 10 § 2 st, 

sexuellt ofredande (2005:90)  

[...] döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den 

som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom 
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ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella 

integritet. (BrB 6 kap 10 § 2 st).  

och under 4 kap 7 §, ofredande (2017:1136) 

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller 

annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett 

kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. (BrB 4 kap 7 §).  

Detta innebär att den som utsätter någon för sexuella trakasserier kan bli dömd för antingen 

sexuellt ofredande eller ofredande beroende på handlingens karaktär. 

I den föreliggande studien inkluderas handlingar som likt de ovan beskrivna kan 

definieras som sexuella trakasserier och där gärningspersonen kan dömas till sexuellt 

ofredande eller ofredande. Handlingar som är av grövre slag än dessa brottsrubriceringar, 

exempelvis sexuellt tvång, försök till våldtäkt och våldtäkt, ryms därmed inte in i den 

föreliggande studiens definition av sexuella trakasserier.  

Metoo-debatten och dess genomslag 

Den 15 oktober 2017 publicerade skådespelerskan Alyssa Milano ett inlägg på den sociala 

plattformen Twitter (Milano, 2017). Där uppmanade hon till att alla som blivit utsatta för 

sexuella trakasserier och övergrepp skulle svara på hennes inlägg med “me too”, för att 

tillsammans visa på hur stort problemet faktiskt är. Detta blev upptakten till den 

samhällsdebatt som skulle komma att handla om den utsatthet och den accepterande 

sexistiska kultur som många inte vågat prata om, förrän nu (Civitello, 2017; Zarkov & Davis, 

2018). Debatten som spreds globalt via hashtaggen “#MeToo” har idag kommit att kallas 

“metoo-debatten”. Via denna hashtag började tusentals människor, främst kvinnor, att dela 

med sig av sina erfarenheter av sexuella trakasserier och övergrepp. Det höga antalet 

människor som delade med sig av berättelser och erfarenheter gav utsatta personer insikt i att 

de inte var ensamma om att ha blivit utsatta. Ämnet är stigmatiserat och många gånger är 

utsattheten något de aldrig tidigare kunnat eller vågat berätta om (Civitello, 2017; Zarkov & 

Davis, 2018). Vid försök att berätta om dessa händelser har även allvaret i incidenterna ofta 

avfärdats. Förövarna har därigenom inte behövt ta ansvar för sina handlingar och istället har 

ansvaret många gånger fallit på offren som har skuldbelagts.  

Det inlägg som Alyssa Milano publicerade var dock inte det första inom metoo-

debatten, även om det var det som fick genomslag (Civitello, 2017; Zarkov & Davis, 2018). I 

själva verket uppkom debatten redan för över tio år sedan då rättsaktivisten Tarana Burke 

startade den för att uppmärksamma det sexuella våld som främst mörkhyade kvinnor utsattes 

för. Faktumet att Burke inledde denna debatt redan då visar att problemet inte är något nytt 
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och Milanos nystart av debatten klargör att det fortfarande existerar, vilket visar på att 

behovet av att lyfta problemet är aktuellt än idag.  

Debatten har lett till att kvinnor från olika branscher gått samman och startat upprop där 

de vittnar om de sexuella trakasserier och övergrepp som de har blivit utsatta för (Kernen, 

2017, 8 december; Svenska Dagbladet, 2017; SVT Nyheter, u.å). Dessa upprop har skrivits 

under av tusentals kvinnor med förhoppning om att det ska leda till förändring av både lagar 

och samhällskultur. Metoo-debatten, uppropen och vittnesmålen har även resulterat i att två 

olika ståndpunkter har bildats, där den ena är positivt inställd till metoo-debatten medan den 

andra är negativt inställd. De som är positivt inställda menar att metoo-debatten har ökat 

möjligheterna till att träda fram och berätta om utsattheten (Ehrenberg, 2018, 5 mars; 

Karlsten, 2017, 9 november;). Problemet med sexuella trakasserier och övergrepp anses inte 

längre gå att bortse ifrån och att förminska eller förneka dessa incidenter har försvårats 

(Ehrenberg, 2018, 5 mars; Karlsten, 2017, 9 november; Schyman, 2017, 25 oktober). 

Förespråkare för metoo-debatten argumenterar för att det är nu det viktiga arbetet tar vid där 

förändringar på arbetsplatser, skolor och i samhället generellt är nödvändiga för att fler ska 

våga anmäla och bryta tystnaden (Ehrenberg, 2018, 5 mars; Regnér, 2017, 28 november; 

Schyman, 2017, 25 oktober). Den ståndpunkt med negativ inställning till metoo-debatten 

anser att debatten kommit att likna en häxjakt och menar på att en stor del av de kvinnor som 

berättar om sin utsatthet egentligen inte har blivit utsatta (Demirian, 2017, 27 oktober; 

Heimerson, 2017, 27 november; Ronnby, 2018, 22 januari). De talar om överdrifter, möjliga 

förtal och ett uppmärksamhetssökande från kvinnornas sida (Heimerson, 2017, 27 november; 

Nilsson, 2017, 28 november; Ronnby, 2018, 22 januari). Det har även uttryckts en rädsla för 

att det naturliga samspelet mellan män och kvinnor kommer att omöjliggöras, där de 

framhäver att alla män betraktas som förövare trots att de är oskyldiga (Demirian, 2017, 27 

oktober; Ronnby, 2018, 22 januari). Många av de som har en negativ inställning till metoo-

debatten kritiserar även att personer hängs ut och anklagas för brott på sociala medier och i 

nyhetsmedia, där allmänheten dömer dem utan att en rättslig prövning har genomförts 

(Engström, 2017, 15 december; Nymman, 2017, 28 november). De menar på att detta kan 

leda till att oskyldiga blir stämplade som förövare och att både deras karriärer och familjer 

riskerar att ta skada och i vissa fall inte kommer att återhämta sig igen. Metoo-debatten 

beskrivs därför av de med negativ inställning som något som äventyrar rättssäkerheten när 

personer anses var skyldiga utan att ha blivit rättsligt dömda och själva måste bevisa att de 

inte har begått brotten de har anklagats för. Metoo-debattens två ståndpunkter visar såldes på 
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att det finns olika åsikter om den aktuella debatten, dess mediauppståndelse och det 

samhällsproblem som den uppmärksammar.   

Förekomst och konsekvenser av utsatthet för sexuella trakasserier  

Metoo-debatten inkluderar utsatthet för såväl sexuella trakasserier som sexuella övergrepp, 

men den föreliggande studien kommer, utöver metoo-debatten, enbart att undersöka delen om 

sexuella trakasserier i relation till debatten. Sexuella trakasserier har länge varit ett 

samhällsproblem och utsträckningen av det har de senaste 40 åren uppmärksammats allt mer i 

forskning (Cohen & Gutek, 1985; Mellgren m.fl., 2017; Pina, Gannon & Saunders, 2009; 

Pina & Gannon, 2012). Idag beskrivs sexuella trakasserier som den mest förekommande 

typen av våld mot kvinnor och en av anledningarna till detta uppges vara att det fortfarande 

finns samhällsstrukturer som förnekar det systematiska våld som riktas mot kvinnor 

(Fitzgerald, 2017). Detta innebär att problemets existens förnekas i den utsträckning det är 

möjligt, men när det inte längre är möjligt att förneka problemet rättfärdigas det istället. 

Omfattningen av problemet kan även uttydas i den statistik som presenterats över antalet 

utsatta kvinnor i EU (European Union Agency for Fundamental Rights [FRA], 2014). Denna 

statistik visar att en femtedel (21 %) av kvinnorna har blivit utsatta för sexuella trakasserier 

någon gång under det senaste året och att mer än hälften (55 %) av alla kvinnor har blivit 

utsatta minst en gång sedan 15-års ålder. Av de länder som ingick i denna undersökning var 

Sverige det land där näst flest kvinnor (32 %) uppgav att de blivit utsatta för sexuella 

trakasserier under det senaste året. I en annan undersökning som genomförts på kvinnliga 

universitetsstudenter i Sverige rapporterade nästan en fjärdedel (24,4 %) att de någon gång 

det senaste året blivit utsatta för sexuella trakasserier (Mellgren m.fl., 2017). Av dessa 

uppgav ungefär två tredjedelar (64,9 %) att de blivit utsatta för sexuella trakasserier 

upprepade gånger. 

Konsekvenserna av att utsättas för sexuella trakasserier kan vara många och upprepad 

utsatthet orsakar ofta en allvarligare nivå av konsekvenser (Fitzgerald, 2017; Mellgren m.fl., 

2017). Sexuella trakasserier har en negativ inverkan både på den psykiska hälsan och det 

vardagliga livet (Fitzgerald, 2017). En högre grad av utsatthet för sexuella trakasserier har ett 

samband med lägre livstillfredsställelse, fler symptom på posttraumatisk stress och högre 

nivåer av ångest. Hos studenter kan utsattheten även leda till försämrade skolprestationer och 

att studenten väljer att avbryta sin utbildning. Andra möjliga konsekvenser på det vardagliga 

livet kan vara att undvika vissa platser och ändra sitt beteende för att undvika att bli utsatt för 

sexuella trakasserier igen (Mellgren m.fl., 2017). Det är även vanligt att utsatta individer blir 

mer försiktiga och medvetna om de kläder och det kroppsspråk som de använder. Att utsättas 
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för sexuella trakasserier kan också orsaka mycket känslor, där att känna en ilska över det som 

hänt och en oro för att utsättas igen beskrivs som de mest förekommande känslorna. Sexuella 

trakasserier är därmed ett stort problem som förekommer i samhället och som förnekas och 

rättfärdigas trots de allvarliga konsekvenserna som kan skapas hos de utsatta. 

Könsskillnader i attityder till metoo-debatten 

Med grund i att metoo-debatten fick sitt genomslag nyligen har inte forskning hunnit bedrivas 

eller publiceras på området. Därav finns det ingen tidigare forskning som omfattar attityder 

till metoo-debatten. Det finns däremot forskning som behandlar könsskillnader i attityder till 

sexuella trakasserier och övergrepp (Kennedy & Gorzalka, 2002; Reilly, Lott, Caldwell & 

DeLuca, 1992). Sexuella trakasserier och övergrepp är det som metoo-debatten strävar efter 

att uppmärksamma och motarbeta, varvid forskning om attityder till detta kommer att 

redogöras för istället för forskning avseende metoo-debatten.  

Forskning har visat på könsskillnader gällande attityder till både sexuella trakasserier 

och sexuella övergrepp (Kennedy & Gorzalka, 2002; Reilly m.fl., 1992). Det framkommer 

bland annat i en studie genomförd i Kanada som studerade både attityder till sexuella 

trakasserier och attityder till sexuella övergrepp (Kennedy & Gorzalka, 2002). Studien 

använde sig av “Sexual Harassment Attitude Scale” för att mäta attityder till sexuella 

trakasserier där respondenterna fick besvara påståenden som exempelvis “Många beteenden 

som folk kallar sexuella trakasserier är egentligen bara normalt flörtande mellan män och 

kvinnor.”. För att undersöka attityder till sexuella övergrepp användes “Rape Myth 

Acceptance Scale”, där respondenterna fick ta ställning till påståenden som exempelvis 

“Vilken frisk kvinna som helst kan med framgång göra motstånd mot en våldtäktsman om 

hon verkligen vill det”. Den könsskillnad som framkom i studien var signifikant för både för 

sexuella trakasserier och övergrepp, där män hade en mer accepterande attityd än vad kvinnor 

hade. Detta resultat överensstämmer med det resultat som framkom i en äldre, amerikansk 

studie som också undersökte attityder till sexuella trakasserier och övergrepp (Reilly m.fl., 

1992). Även denna studie använde “Rape Myth Acceptance Scale” för att mäta attityder till 

sexuella övergrepp, men använde istället “Tolerance for Sexual Harassment Inventory” för att 

mäta attityder till sexuella trakasserier. Mätinstrumentet innehöll olika påståenden som 

respondenterna fick ta ställning till, exempelvis “En attraktiv kvinna måste förvänta sig 

sexuella närmanden och borde lära sig hur hon ska hantera dem.”. Det påvisades även i denna 

studie att män hade en signifikant mer accepterande attityd till både sexuella trakasserier och 

sexuella övergrepp.  
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Vidare har enbart attityder till sexuella trakasserier studerats i ett flertal studier (Ford & 

Donis, 1996; McCabe & Hardman, 2005; Russell & Trigg, 2004; Shechory & Ben, 2013). 

Samtliga studier använde “Sexual Harassment Attitude Scale” för att mäta attityder till 

sexuella trakasserier genom påståenden som exempelvis “Ett av problemen med sexuella 

trakasserier är att vissa personer inte kan ta ett skämt” och “De flesta kvinnor som blir 

sexuellt trakasserade av en man provocerar fram deras beteende genom sättet de pratar, 

agerar eller klär sig.”. Signifikanta könsskillnader har påvisats även i dessa studier där män 

hade en mer accepterande attityd till sexuella trakasserier än vad kvinnor hade. På samma sätt 

har det i en studie som enbart undersökt attityder till sexuella övergrepp påvisats en skillnad 

mellan män och kvinnors attityder till sexuella övergrepp (Canan, Jozkowski & Crawford, 

2016). För att mäta attityder till sexuella övergrepp användes “Illinois Rape Myth Acceptance 

Scale–Short Form“, där respondenterna fick ta ställning till påståenden som exempelvis “Om 

en kvinna blir våldtagen är det ofta på grund av att sättet som de sa “nej” på inte var tydligt 

nog.”. Könsskillnaden visade på att män hade en signifikant mer accepterande attityd till 

sexuella övergrepp än vad kvinnor hade. Sammanfattningsvis har tidigare forskning påvisat 

att män har en mer accepterande attityd till det problem som metoo-debatten belyser, det vill 

säga sexuella trakasserier och sexuella övergrepp.  

Könsskillnader i uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella trakasserier  

Tidigare forskning har visat på tvetydiga resultat vad gäller skillnader mellan män och 

kvinnors uppfattningar om huruvida handlingar är, eller inte är, sexuella trakasserier (Ekore, 

2012; Foulis & McCabe, 1997; McCabe & Hardman, 2005; O’Connor m.fl., 2004; Osman, 

2007; Shechory & Ben, 2013). Detta kan bland annat ses i en israelisk studie som använde 

“Sexual Harassment Definition Questionnaire”, för att undersöka skillnaderna mellan män 

och kvinnors uppfattningar av sexuella trakasserier (Shechory & Ben, 2013). Studien 

använde vinjetter som innehöll olika handlingar, exempelvis “Dana är på en fest när en man 

hon aldrig träffat tar på hennes rumpa.”. Denna studie undersökte även uppfattningarna ur 

olika könsperspektiv vad gäller offer och förövare. Studiens resultat visade på att 

respondenternas kön spelade en signifikant roll i uppfattningarna om huruvida handlingar är 

sexuella trakasserier eller inte, där kvinnor överlag uppfattade fler typer av handlingar som 

sexuella trakasserier än vad män gjorde. Vad gäller de olika könsperspektiven uppfattade 

kvinnor i signifikant högre utsträckning än män att handlingar begångna mot män var 

sexuella trakasserier, oavsett förövarens kön. Däremot visade studiens resultat inte på några 

signifikanta könsskillnader gällande uppfattningarna om vilka handlingar som var sexuella 

trakasserier i de fall där en kvinna var offret, oavsett förövarens kön. Vidare har tvetydiga 
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resultat även påvisats i en amerikansk studie som undersökte skillnaden i vad män och 

kvinnor uppfattade som sexuella trakasserier i olika scenarier (Osman, 2007). De scenarier 

som undersöktes var ett där förövaren använde verbala handlingar, ett där förövaren använde 

fysiska handlingar och slutligen ett där förövaren använde grövre fysiska handlingar. 

Resultatet visade att kvinnorna i studien uppfattade de olika scenarierna som sexuella 

trakasserier i högre utsträckning än vad männen gjorde. Skillnaden var dock endast 

signifikant gällande de fysiska handlingarna och inte gällande de övriga scenarierna.  

En annan amerikansk studie har emellertid funnit resultat som visar enbart signifikanta 

könsskillnader gällande uppfattningarna om huruvida handlingar är sexuella trakasserier 

(O'Connor m.fl., 2004). För att studera denna skillnad genomförde studien två olika 

undersökningar med två olika typer av scenarier som båda skulle kunna uppfattas som 

sexuella trakasserier. De båda scenarierna utspelade sig på en mansdominerad arbetsplats där 

arbetsplatsen i det ena scenariot hade en sexuell jargong och i det andra scenariot hade en mer 

jämställd jargong. Respondenterna fick sedan i de båda scenarierna ta ställning till om de 

ansåg att samma typer av beteenden, exempelvis att förövaren stirrar på och följer efter den 

utsatta, var sexuella trakasserier eller inte. Resultatet visade signifikanta skillnader mellan 

männen och kvinnornas uppfattningar om vad som är en sexuell trakasseri, där kvinnorna 

uppfattade de två scenarierna som sexuella trakasserier i en signifikant högre utsträckning än 

vad männen gjorde. En signifikant könsskillnad påvisades även i en studie från Nigeria som 

undersökte skillnader mellan män och kvinnors uppfattningar om huruvida handlingar är 

sexuella trakasserier (Ekore, 2012). Respondenterna fick ta ställning till olika påståenden 

rörande handlingar som utspelade sig i universitetsmiljö, exempelvis vulgära skämt och lärare 

som utnyttjar sin maktposition för sexuella tjänster. Likt de studier som tidigare nämnts 

uppfattade kvinnorna i högre utsträckning fler handlingar som sexuella trakasserier jämfört 

med vad männen gjorde. 

Den tvetydighet som finns gällande könsskillnader i uppfattningar om huruvida 

handlingar är sexuella trakasserier kan även ses genom forskning som inte har påvisat några 

signifikanta könsskillnader gällande detta (Foulis & McCabe, 1997; McCabe & Hardman, 

2005). Detta har framkommit genom två olika studier genomförda i Australien, som 

undersökte könsskillnader i uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella trakasserier. 

Studierna använde sig av “Sexual Harassment Definition Questionnaire” där respondenterna 

fick ta ställning till olika handlingar i vinjetter, som exempelvis “Jane går utmed en väg när 

två män i en förbipasserande bil ropar kommentarer med sexuella förslag.” och “Jane är på en 

fest när en man hon aldrig träffat tar på hennes rumpa.”. De båda studierna visade på icke-
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signifikanta skillnader mellan vad män och kvinnor uppfattade som sexuella trakasserier. 

Sammantaget visar tidigare forskning på såväl signifikanta som icke-signifikanta skillnader 

mellan män och kvinnor vad gäller deras uppfattningar kring om handlingar är sexuella 

trakasserier eller inte, vilket indikerar på att forskningen är motstridig inom detta område. I 

de studier där en signifikant könsskillnad har påvisats är det dock alltid i den bemärkelsen att 

kvinnor uppfattar fler handlingar som sexuella trakasserier än vad män gör.  

Attityder till metoo-debatten i relation till uppfattningar om sexuella trakasserier  

Som tidigare nämnts finns det ännu inte forskning som har studerat attityder till metoo-

debatten och således finns det inte heller några studier som har undersökt sambandet mellan 

attityder till metoo-debatten och uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella 

trakasserier eller inte. Det finns däremot forskning som har studerat sambandet mellan 

attityder till sexuella trakasserier och uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella 

trakasserier (McCabe & Hardman, 2005; Shechory & Ben, 2013). I två studier som undersökt 

detta framkommer det att det finns en signifikant negativ korrelation avseende det aktuella 

sambandet. Dessa resultat innebär att ju mindre accepterande attityd som respondenterna 

hade gentemot sexuella trakasserier desto fler handlingar uppfattade de som sexuella 

trakasserier.  

Det finns ingen tidigare forskning på området gällande sambandet mellan attityder till 

sexuella övergrepp och uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella trakasserier. Detta 

innebär att det inte finns någon forskning gällande sambandet mellan hela det problemområde 

som inkluderas i metoo-debatten och uppfattningar vad gäller om handlingar är sexuella 

trakasserier eller inte. Det finns således inte heller någon forskning som har studerat 

skillnader mellan män och kvinnor avseende det aktuella sambandet. 

Feministisk kriminologi och “The Script theory” som möjliga teoretiska förklaringar 

Den feministiska kriminologin är ett teoretiskt ramverk som kan användas för att få en 

förståelse för det rådande samhällsproblemet och metoo-debattens uppkomst (Daly & 

Chesney-Lind, 1988; Simpson, 1989). Teorin har växt fram och utvecklats under lång tid för 

att uppmärksamma kvinnor både som förövare och som offer för brott. Innan dess utveckling 

var mäns våld mot kvinnor ett okänt fenomen inom kriminologin, men allt eftersom fler 

kvinnor tog plats inom det akademiska området fick detta våld även mer uppmärksamhet. 

Teorin menar på att det uppstod en medkänsla gentemot utsatta kvinnor och en vilja att arbeta 

för ett kriminologiskt forskningsfält där mäns våld och maktutövande inte längre ska 

förnekas. Den feministiska kriminologin kan på liknande sätt förklara varför metoo-debatten 

fick sitt genomslag; på grund av att kvinnor inte längre accepterade att leva i utsatthet. Detta 
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ledde till en strävan efter att få ett slut på mäns våld mot kvinnor och därigenom få ett mer 

jämställt samhälle. Teorin beskriver problemet med sexuella trakasserier, övergrepp och 

andra typer av våld mot kvinnor främst som något män är ansvariga för, vilket har 

rättfärdigats under lång tid. Det har även länge funnits en underförstådd acceptans gällande 

mäns våld mot kvinnor och detta beskrivs som anledningen till den tystnadskultur som än 

idag finns kring sexuella trakasserier och övergrepp. Detta grundar sig enligt teorin i att 

samhället är mansdominerat och att män generellt sett har makt över kvinnor. Makt beskrivs 

även som anledningen till att män utövar olika typer av våld mot kvinnor, eftersom utövandet 

ger dem en ökad känsla av kontroll. Enligt teorin är det därmed den maktskillnad som finns i 

samhället som ligger till grund för det samhällsproblem som metoo-debatten 

uppmärksammar.  

För att förklara de könsskillnader som enligt tidigare forskning tenderar att finnas i 

attityder till sexuella trakasserier och övergrepp, det vill säga metoo-debattens 

problemområde, samt i uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella trakasserier kan 

“The Script theory” användas (Gagnon, 1973; Gagnon & Simon, 1973). Teorin menar på att 

det finns sexuella skript som fungerar som ett manus för individers olika beteenden. Dessa 

skript grundar sig i de normer och värderingar som finns i samhället, vilket resulterar i att 

människor lär sig att agera på de sätt som anses vara normala. Detta innebär att människors 

sexuella beteenden bestäms utifrån sociala och kulturella normer, och att individer inte bara 

styrs av biologiska drifter. Individer förhåller sig till de beteenden som de lärt sig är 

önskvärda och accepterade och de följer således olika sexuella skript. Teorin menar därmed 

på att individer inte själva har bestämt sitt beteende och att de har svårt för att agera på 

sådana sätt som strider mot de inlärda skripten. Vidare finns det enligt teorin både maskulina 

och feminina skript som innebär att män och kvinnor lär in olika typer av beteenden genom 

bekräftelse från samhället. Genom dessa skript kan de könsskillnader som tidigare forskning 

påvisat i attityder till sexuella trakasserier och övergrepp samt i uppfattningar om huruvida 

handlingar är sexuella trakasserier förstås. Enligt tidigare forskning har män en mer 

accepterande attityd till sexuella trakasserier och övergrepp och de uppfattar även färre 

handlingar som sexuella trakasserier än vad kvinnor gör (Canan m.fl., 2016; Ekore, 2012; 

Ford & Donis, 1996; Kennedy & Gorzalka, 2002; McCabe & Hardman, 2005; O’Connor 

m.fl., 2004; Osman, 2007; Reilly m.fl., 1992; Russell & Trigg, 2004; Shechory & Ben, 2013). 

Teorin förklarar detta genom att de maskulina skript som finns i dagens samhälle placerar 

män i en maktposition där de får lov att bruka ett trakasserande och våldsamt beteende, 

samtidigt som de feminina skripten placerar kvinnor i en position där de oftast förväntas 
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acceptera männens beteenden (Gagnon, 1973; Gagnon & Simon, 1973). Detta gör att männen 

inte anser att deras beteenden är hotfulla eller ovälkomna i samma utsträckning som kvinnor 

gör, utan de anser snarare att deras beteenden är smickrande och skämtsamma. Det finns även 

forskning som stödjer detta och visar att många män anser att beteenden som kan klassas som 

sexuella trakasserier är smickrande medan majoriteten av kvinnor anser att samma typ av 

beteenden är förolämpande (O'Connor m.fl., 2004). “The Script theory” kan därmed förklara 

könsskillnader i attityder till sexuella trakasserier och övergrepp samt uppfattningar om 

huruvida handlingar är sexuella trakasserier genom att män ser många beteenden som 

normala eftersom de följer de maskulina skripten (Gagnon, 1973; Gagnon & Simon, 1973). 

Kvinnor följer däremot de feminina skripten, vilket gör att de inte anser att samma slags 

beteenden är normalt i den utsträckning som män gör. Dessa skript skiljer sig således åt, men 

de båda är ett resultat av samhällets normer och värderingar.  

Kunskapsluckor 

Tidigare studier har undersökt könsskillnader i attityder till sexuella trakasserier och 

övergrepp (Canan m.fl., 2016; Ford & Donis, 1996; Kennedy & Gorzalka, 2002; McCabe & 

Hardman, 2005; Reilly m.fl., 1992; Russell & Trigg, 2004; Shechory & Ben, 2013). 

Forskningen har påvisat att kvinnor har en mindre accepterande attityd gentemot sexuella 

trakasserier och övergrepp än vad män har. Däremot har inte någon studie som undersöker 

metoo-debatten ännu publicerats, eftersom att debatten fortfarande är relativt ny. Likt alla 

debatter har även metoo-debatten olika ståndpunkter, där det har identifierats en positiv och 

en negativ sådan. Dessa ståndpunkter representerar således de olika attityderna som finns 

avseende metoo-debatten. I och med att metoo-debatten är ett outforskat område i forskning 

har inte attityder till metoo-debatten eller könsskillnader i dessa attityder undersökts tidigare, 

varvid en kunskapslucka föreligger.  

Sexuella trakasserier är en del av metoo-debatten och olika individer uppfattar olika 

handlingar som sexuella trakasserier (FRA, 2014; Shechory & Ben, 2013). Vilken typ av 

handling som är en sexuell trakasseri är med andra ord en subjektiv tolkning och det kan 

definieras på olika sätt. Tidigare forskning har visat på att kvinnor i de flesta fall uppfattar 

fler handlingar som sexuella trakasserier jämfört med män, men ett fåtal studier visar dock på 

att det inte finns någon könsskillnad i dessa uppfattningar (Ekore, 2012; Foulis & McCabe, 

1997; McCabe & Hardman, 2005; O’Connor m.fl., 2004; Osman, 2007; Shechory & Ben, 

2013). Det finns däremot inte någon studie som undersöker uppfattningar om huruvida 

handlingar är sexuella trakasserier i en svensk kontext. Detta innebär att det inte heller 

genomförts någon svensk studie rörande könsskillnader i dessa uppfattningar och således 
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förekommer en kunskapslucka. Med grund i att ingen studie har undersökt attityder till 

metoo-debatten och att ingen svensk studie har undersökt uppfattningar gällande om 

handlingar är sexuella trakasserier finns det inte någon forskning som undersökt sambandet 

mellan dessa. Således har inte heller skillnader mellan män och kvinnor avseende det aktuella 

sambandet undersökts i tidigare forskning. Det föreligger därmed kunskapsluckor gällande 

det aktuella sambandet samt könsskillnader avseende detta samband. För att fylla dessa 

kunskapsluckor kommer den föreliggande studien att undersöka könsskillnader i attityder till 

metoo-debatten, könsskillnader i uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella 

trakasserier samt sambandet mellan dessa i en svensk kontext.  

Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Syftet med den föreliggande studien är att undersöka könsskillnader gällande attityder till 

metoo-debatten och uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella trakasserier, samt att 

undersöka det eventuella sambandet mellan dessa attityder och uppfattningar, och om det 

eventuella sambandet skiljer sig mellan män och kvinnor. De frågeställningar som studien 

ämnar att besvara är följande:  

●   I vilken utsträckning finns det skillnader i män och kvinnors attityder till metoo-

debatten? 

●   I vilken utsträckning finns det skillnader i huruvida män och kvinnor uppfattar 

handlingar som sexuella trakasserier?  

●   I vilken utsträckning finns det ett samband mellan attityder till metoo-debatten och 

uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella trakasserier? 

●   Finns det en skillnad mellan män och kvinnor avseende hur det eventuella sambandet 

ser ut mellan attityder till metoo-debatten och uppfattningar om huruvida handlingar 

är sexuella trakasserier? 

 

Tidigare forskning har visat att kvinnor är mindre accepterande till sexuella trakasserier 

och övergrepp samt att de uppfattar fler handlingar som sexuella trakasserier jämfört med 

män (Canan m.fl., 2016; Ekore, 2012; Ford & Donis, 1996; Foulis & McCabe, 1997; 

Kennedy & Gorzalka, 2002; McCabe & Hardman, 2005; O’Connor m.fl., 2004; Osman, 

2007; Reilly m.fl., 1992; Russell & Trigg, 2004; Shechory & Ben, 2013). Detta kan förstås 

med hjälp av “The Script theory” som förklarar denna könsskillnad genom att de maskulina 

och feminina skripten framkallar såväl olika beteenden som olika åsikter hos män respektive 

hos kvinnor (Gagnon, 1973; Gagnon & Simon, 1973). Den föreliggande studiens första och 

andra hypotes är således att kvinnor kommer att ha en mer positiv attityd till metoo-debatten 
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samt att de kommer uppfatta fler handlingar som sexuella trakasserier än vad män kommer att 

göra. Tidigare forskning har även påvisat ett samband mellan attityder till sexuella 

trakasserier och uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella trakasserier, där en mindre 

accepterande attityd innebär att fler handlingar uppfattas som sexuella trakasserier (McCabe 

& Hardman, 2005; Shechory & Ben, 2013). Den tredje hypotesen i den föreliggande studien 

är därmed att det kommer att finnas ett positivt samband som visar att ju mer positiva 

attityder individer har till metoo-debatten, desto fler handlingar kommer de att uppfatta som 

sexuella trakasserier. Skillnader mellan män och kvinnor avseende det aktuella sambandet har 

inte undersökts i tidigare forskning och således kommer inte en hypotes angående detta att 

inkluderas i den föreliggande studien.  

 

Metod 

För att besvara den föreliggande studiens frågeställningar har en tvärsnittsstudie med en 

kvantitativ ansats tillämpats. En webbaserad enkätundersökning genomfördes där 

respondenterna fick besvara påståenden gällande deras attityder till metoo-debatten samt 

uppfattningar om vilka handlingar de ansåg vara sexuella trakasserier. 

Urval  

Studiens urval bestod av totalt 166 respondenter, varav 97 (58,4 %) var kvinnor, 67 (40,4 %) 

var män och 2 (1,2 %) identifierade sig som annat eller valde att inte svara. Respondenterna 

nåddes genom ett bekvämlighetsurval som innebar att enkätundersökningen publicerades i en 

Facebookgrupp där den största delen av medlemmarna är universitetsstudenter vid Örebro 

universitet. Detta resulterade även i att majoriteten av respondenterna i studien, 143 stycken 

(86,1 %), uppgav att de studerade, medan 21 (12,7 %) uppgav att de arbetade och 2 (1,2 %) 

uppgav att de var arbetslösa. Respondenterna var mellan 19 och 37 år gamla, där medelåldern 

var 23,80 år (SD = 3,22). I de tre av studiens frågeställningar som berörde skillnader mellan 

kvinnor och män inkluderades endast de respondenter som identifierade sig som kvinnor och 

män. De två respondenterna som svarade “annat/vill ej svara” betraktades därför som ett 

internt bortfall. Dessa respondenter inkluderades därmed endast i den frågeställning som inte 

berörde könsskillnader. Ett internt bortfall förelåg även då sex respondenter valde att inte 

besvara alla påståenden i enkätundersökningen. Sammantaget resulterade detta i att ett 

varierande antal respondenter inkluderas i de olika analyserna, där det som minst 

inkluderades 158 respondenter och som mest 161 respondenter. Med grund i att studiens 

enkät publicerades i en Facebookgrupp kunde det inte kontrolleras för hur många som valt att 

inte besvara enkätundersökningen och därav är storleken på det externa bortfallet okänt.  
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Material  

Studiens datamaterial samlades in genom en webbaserad enkätundersökning, som skapades 

via Google formulär. Att göra en enkätundersökning är användbart när ett större antal 

respondenter ska nås och en större mängd data ska samlas in, eftersom det är både tids- och 

kostnadseffektivt (Trost & Hultåker, 2016). Enkätundersökningen inleddes med 

bakgrundsfrågor som behandlade respondenternas huvudsakliga sysselsättning, kön samt 

ålder. Frågan om respondenternas huvudsakliga sysselsättning hade, utöver “studerande”, 

“arbetande” och “arbetslös”, även svarsalternativet “annan huvudsaklig sysselsättning” för att 

inkludera personer som exempelvis är sjukskrivna eller har gått i pension. Avseende frågan 

om respondenternas könstillhörighet fanns “annat/vill ej uppge” som svarsalternativ av 

hänsyn till att inte tvinga någon att identifiera sig som antingen kvinna eller man. Vad gäller 

ålder gavs inget givet svarsalternativ utan respondenterna fick själva fylla i sitt svar. Därefter 

fick respondenterna besvara två olika delar med totalt 19 påståenden. Den första delen 

innehöll 10 påståenden som berörde olika handlingar som kan anses vara sexuella trakasserier 

och några exempel på sådana påståenden var “Det är inte en sexuell trakasseri när en person 

tar en annan person på rumpan.”, “Att få påträngande blickar av någon är en sexuell 

trakasseri.” samt “Det är en sexuell trakasseri när en person drar ett skämt av nedvärderande 

sexuell karaktär trots att det inte var menat så.”.  De handlingar som påståendena berörde var 

baserade på tidigare forskning och undersökningar om sexuella trakasserier (Foulis & 

McCabe, 1997; FRA, 2014; Osman, 2007). Den andra delen bestod av 9 påståenden som 

berörde attityder till metoo-debatten och exempel på sådana påståenden var “Metoo-debatten 

är överdriven och har gått för långt.”, “Metoo-debatten har gjort det svårare att ‘flörta’ på 

grund av att det kan misstolkas.” samt “Det är en bra sak att personer som tidigare inte har 

berättat om sin utsatthet nu vågar göra det genom metoo-debatten.”. I och med att tidigare 

forskning inte har undersökt metoo-debatten användes forskningen om attityder till sexuella 

trakasserier och övergrepp som stöd för hur attityder inom detta område kan mätas (Canan 

m.fl., 2016; Mazer & Percival, 1989). En fyrgradig likertskala med följande svarsalternativ 

användes för de båda delarna av påståendena; 1=“Instämmer inte alls”, 2=“Instämmer delvis 

inte”, 3=“Instämmer delvis” samt 4=“Instämmer helt”. Den fyrgradiga likertskalan innebar 

att inget neutralt svarsalternativ fanns, vilket tvingade respondenterna till att ta ställning till 

de olika påståendena. Genom att tvinga respondenterna att välja ett svarsalternativ som 

representerade en positiv eller en negativ åsikt kunde innehållslösa resultat av analyserna 

undvikas (Trost & Hultåker, 2016). Respondenterna kunde dock välja att inte besvara alla 

påståenden och på så sätt inte ta ställning till dem, vilket skulle kunna vara anledningen till 
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det interna bortfall som förelåg. Vidare var värdena på svarsalternativen omvända för fyra av 

påståenden i den första delen och för fem av påståendena i den andra delen enligt följande; 

4=“Instämmer inte alls”, 3=“Instämmer delvis inte”, 2=“Instämmer delvis” samt 

1=“Instämmer helt”. Att använda både tvingande svarsalternativ samt omvända värden på 

påståendena minskade risken för att respondenterna skulle besvara enkätundersökningen utan 

att reflektera över varje enskilt påstående. Omvända värden på påståendena kan även ge 

enkätundersökningen ökad validitet, eftersom respondenterna behöver läsa varje påstående 

mer noggrant för att besvara dem och därför är det sannolikt att det som avses att mätas 

faktiskt mäts. Mätinstrumentets validitet och reliabilitet kan även stärkas genom att de 

påståenden och de handlingar som berörs i enkätundersökningen har grundats i tidigare 

forskning och undersökningar (FRA, 2014; Foulis & McCabe, 1997; Mazer & Percival, 

1989; Osman, 2007).  

För att möjliggöra analyser av datamaterialet skapades ett index för påståendena om 

metoo-debatten samt ett för påståendena om sexuella trakasserier. Innan dessa index skapades 

hade alla påståenden svarsalternativ med värdena 1-4. När påståendena adderades fick 

indexet med de nio påståendena om metoo-debatten en svarsskala med värdena 9-36 och den 

svarsskalan för indext med de tio påståendena om sexuella trakasserier fick värdena 10-40. 

Således var medelvärdet för svarsskalan för metoo-debatten 22,5 och medelvärdet för 

påståendena om sexuella trakasserier var 25. Ett värde över 22,5 i svarsskalan för 

påståendena om metoo-debatten skulle således indikera på en positiv attityd till metoo-

debatten och ett värde över 25 i svarsskalan för påståendena om sexuella trakasserier skulle 

indikera på att en större del av handlingarna uppfattades vara sexuella trakasserier. För att 

testa indexens reliabilitet genomfördes reliabilitetsanalyser i form av Chronbach´s alpha 

(α) som undersökte hur väl påståendena i indexet för metoo-debatten hängde samman med 

varandra (α = 0,89), samt hur väl påståendena i indexet för sexuella trakasserier hängde 

samman med varandra (α = 0,84). Det har rekommenderats att alfavärdet bör vara mellan 

0,70 och 0,90 för att i tillräckligt hög utsträckning mäta olika perspektiv av samma sak 

(Pallant, 2016; Streiner, 2003).  

Procedur  

Datainsamlingen skedde genom att den webbaserade enkätundersökningen publicerades i en 

Facebookgrupp som vid tillfället hade cirka 16700 medlemmar. Denna Facebookgrupp riktar 

sig främst till studenter vid Örebro universitet, men eftersom gruppen är öppen för alla att gå 

med i förekommer det även medlemmar som exempelvis tidigare har varit studenter och 
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medlemmar som planerar att bli studenter. Enkätundersökningen publicerades vid ett tillfälle 

och låg uppe i två dygn innan svarsmöjligheten togs bort, eftersom ett tillräckligt stort urval 

uppnåddes under denna tid. Den webbaserade enkätundersökningen inleddes med ett 

informationsbrev där respondenterna blev informerade om hur de fyra forskningsetiska 

huvudkraven skulle uppfyllas (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet uppfylldes genom 

detta inledande informationsbrev där respondenterna informerades om studiens syfte, hur 

lång tid det skulle ta att besvara enkätundersökningen samt om att deras deltagande var helt 

frivilligt och således kunde avbrytas när som helst. Det framgick i informationsbrevet att 

respondenterna var tvungna att vara minst 18 år för att delta i studien och detta på grund av 

att de själva skulle kunna lämna samtycke till att delta. Respondenterna informerades även 

om att deltagandet var anonymt och att de lämnade samtycke till att delta i studien genom att 

besvara enkätundersökningen, varvid samtyckeskravet uppfylldes. Vidare informerades 

respondenterna om att de besvarade enkäterna skulle komma att förvaras på ett sådant sätt att 

ingen obehörig skulle kunna ta del av svaren och att dessa svar endast skulle redovisas på 

gruppnivå, samt enbart användas i den föreliggande studien. Genom detta uppfylldes 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De ämnen som undersöktes kunde väcka obehag 

hos respondenterna, vilket de fick information om. Slutligen informerades respondenterna 

således om var de kunde vända sig om de hade frågor om studien eller behövde psykiskt stöd 

till följd av att ha besvarat enkätundersökningen. Kontaktuppgifter till de ansvariga för 

studien samt kontaktuppgifter till Campushälsan angavs därför i informationsbrevet. När 

datainsamlingen var slutförd matades datamaterialet in och analyserades i 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  

Statistiska analyser 

För att besvara frågeställningarna genomfördes parametriska analyser i form av oberoende t-

tester samt Pearson´s produktmomentkorrelationskoefficient (Pearsons´s r). Datamaterialet 

för de båda variablerna kunde anses vara normalfördelat, eftersom inget av värdena på 

skewness och kurtosis översteg 1 eller -1, trots att variabeln som undersökte attityder till 

metoo-debatten var något mer snedfördelad än variabeln som undersökte uppfattningar om 

sexuella trakasserier. Således var skewness och kurtosis närmare 0 än 2 för de båda 

variablerna, vilket innebar att grundantagandet om normalfördelad data uppfylldes och 

parametriska analyser var möjliga (Borg & Westerlund, 2012). Frågeställningarna gällande 

könsskillnader i attityder till metoo-debatten samt könsskillnader i uppfattningar om huruvida 

handlingar är sexuella trakasserier analyserades med två oberoende t-tester. Oberoende t-test 

genomfördes med grund i att det var könsskillnader som avsågs att undersökas, eftersom 
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analysen innebär att medelvärdet för två oberoende grupper jämförs och analyseras statistiskt 

(Barmark & Djurfeldt, 2015).  Enligt Levene´s test uppfylldes antagandet om homogena 

populationsvarianser för de båda oberoende t-testerna, vilket innebar att frihetsgraderna inte 

behövde justeras (Borg & Westerlund, 2012). Därefter användes Cohens d för att ta reda på 

hur stor effektstorleken var för de undersökta medelvärdesskillnaderna (Cohen, 1988, ref. i 

Pallant, 2016). En effektstorlek på 0,20 innebar, enligt riktlinjerna för Cohens d, att 

skillnaderna var små, medan ett värde på 0,50 innebar att skillnaderna var måttliga och ett 

värde på 0,80 eller högre innebar att skillnaderna var stora. Frågeställningen gällande 

sambandet mellan attityder till metoo-debatten och uppfattningar om sexuella trakasserier 

analyserades med en korrelationsanalys i form av Pearson´s r. Denna analys genomfördes 

eftersom Pearson´s r undersöker hur väl två variablers värden korrelerar. Frågeställningen 

gällande könsskillnader avseende sambandet mellan attityder till metoo-debatten och 

uppfattningar om sexuella trakasserier analyserades med en korrelationsanalys i form av 

Pearson´s r där resultatet angav korrelationskoefficienten för män respektive kvinnor. 

Korrelationskoefficienterna från denna analys jämfördes sedan med Fischer r-to-z-test för att 

undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnor avseende styrkan i 

korrelationen.  

 

Resultat 

Den föreliggande studien syftade till att undersöka skillnader mellan män och kvinnor vad 

gäller deras attityder till metoo-debatten, deras uppfattningar om huruvida handlingar är 

sexuella trakasserier samt vad gäller eventuella samband mellan dessa attityder och 

uppfattningar. Den första frågeställningen avsåg att undersöka könsskillnader i attityder till 

metoo-debatten där hypotesen var att kvinnor skulle ha en mer positiv attityd än män. Ett 

oberoende t-test som jämförde medelvärdet för män med medelvärdet för kvinnor visade att 

kvinnorna hade en signifikant mer positiv attityd till metoo-debatten än vad männen hade (Se 

Tabell 1). Detta resultat bekräftar således den hypotes som fanns för frågeställningen. 

Studiens andra frågeställning undersökte könsskillnader i uppfattningar om huruvida 

handlingar är sexuella trakasserier eller inte och hypotesen var att kvinnor skulle uppfatta fler 

handlingar som sexuella trakasserier jämfört med män. Även denna frågeställning besvarades 

genom ett oberoende t-test, som visade att kvinnorna uppfattade signifikant fler handlingar 

som sexuella trakasserier jämfört med vad männen gjorde (Se Tabell 1). Resultatet från denna 

analys stödjer därmed hypotesen för frågeställningen.  
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Tabell 1 

Medelvärdesjämförelse med t-test mellan kvinnor och män avseende attityder till metoo-debatten 

samt uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella trakasserier. 

 Kvinnor   Män    

 n M SD  n M SD   fg t d 

Attityder till 

metoo-debatten 

 

95 33,34 3,93  65 28,34 6,04  158 6,35*** 0,98 

Uppfattningar 

om sexuella 

trakasserier 

95 32,56 4,42  66 27,35 5,14  159 6,88*** 1,09 

Not. n = antal personer; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; fg = frihetsgrader; d = Cohen’s d 

*** p < ,001; ** p < ,01; * p < ,05 

 

Den tredje frågeställningen i den föreliggande studien avsåg att undersöka sambandet 

mellan attityder till metoo-debatten och uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella 

trakasserier. En korrelationsanalys i form av Pearson´s r visade att det fanns ett starkt positivt 

samband som innebar att ju mer positiva attityder respondenterna hade till metoo-debatten, 

desto fler handlingar uppfattade de som sexuella trakasserier, r = 0,73, n = 160, p < 0,001. Att 

korrelationsanalysen skulle visa på ett positivt samband mellan dessa variabler var även 

hypotesen för denna frågeställning, varvid resultatet stödjer hypotesen. Studiens fjärde och 

sista frågeställning undersökte om det fanns en skillnad i hur det ovan nämnda sambandet såg 

ut för män respektive för kvinnor. Sambandet analyserades även i denna frågeställning 

genom Pearson’s r och visade på ett starkt positivt samband såväl för män, r = 0,71, n = 65, p 

< 0,001, som för kvinnor, r = 0,62, n = 93, p < 0,001, där männens samband var något 

starkare än kvinnornas. Det observerade r-to-z-värdet från Fischers r-to-z-analysen visade 

däremot inte på någon signifikant skillnad avseende styrkan i sambanden för männen 

respektive för kvinnorna, r-to-z = -0,98, p = 0,33.  

  

Diskussion 

Den föreliggande studiens syfte var att undersöka skillnader mellan män och kvinnor vad 

gäller deras attityder till metoo-debatten och deras uppfattningar om huruvida handlingar är 

sexuella trakasserier eller inte. Studien syftade även till att undersöka eventuella samband 
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mellan dessa attityder och uppfattningar samt om det fanns en skillnad mellan män och 

kvinnor avseende det eventuella sambandet. De slutsatser som kan dras av resultatet var att 

kvinnor hade en mer positiv attityd än män gentemot metoo-debatten och att kvinnor även 

uppfattade fler handlingar som sexuella trakasserier än vad män gjorde. Resultaten behöver 

dock inte innebära att männen hade en negativ attityd till metoo-debatten eller att de 

uppfattade få handlingar som sexuella trakasserier. Detta eftersom männens medelvärden för 

attityder (M = 28,34, SD = 6,04) samt för uppfattningar (M = 27,35, SD = 5,14) var högre än 

de medelvärden som fanns för svarsskalorna för attityder (M = 22,5) respektive för 

uppfattningar (M = 25), vilket indikerar på att även männen hade en positiv attityd till metoo-

debatten och uppfattade en större del av handlingarna som sexuella trakasserier. Trots detta 

var skillnaderna mellan männen och kvinnornas åsikter signifikanta och effektstorleken var 

stor gällande både attityder till metoo-debatten (p < 0,001, Cohen’s d = 0,98) och 

uppfattningar om huruvida handlingar är en sexuell trakasseri eller inte (p < 0,001, Cohen’s d 

= 1,09). Detta innebär således att både männen och kvinnorna hade en positiv attityd till 

metoo-debatten och att de uppfattade en stor del av handlingarna som sexuella trakasserier, 

men kvinnorna hade en markant mer positiv attityd till metoo-debatten och uppfattade i hög 

grad fler handlingar som sexuella trakasserier. Vidare kan det dras en slutsats om att det 

positiva samband som resultatet visade på innebär att ju mer positiv attityd som 

respondenterna hade till metoo-debatten, desto fler handlingar uppfattade de som sexuella 

trakasserier. Avseende det aktuella sambandet visade resultaten däremot inte på någon 

skillnad mellan hur männen och kvinnornas samband såg ut. De båda sambanden var starkt 

positiva, varvid en slutsats kan dras om att styrkan på sambanden inte skiljer sig åt mellan 

männen och kvinnorna. Dessa slutsatser stödjer därmed den föreliggande studiens hypoteser. 

Resultaten i den föreliggande studien överensstämmer med tidigare forskning som har 

påvisat att kvinnor har en mindre accepterande attityd än män till sexuella trakasserier och 

övergrepp (Canan m.fl., 2016; Ford & Donis, 1996; Kennedy & Gorzalka, 2002; McCabe & 

Hardman, 2005; Reilly m.fl., 1992; Russell & Trigg, 2004; Shechory & Ben, 2013). Sexuella 

trakasserier och övergrepp utgör metoo-debattens problemområde och att kvinnorna i den 

föreliggande studien har en mer positiv attityd till metoo-debatten går därmed i linje med att 

kvinnor, enligt tidigare forskning, accepterar sexuella trakasserier och övergrepp i lägre 

utsträckning än vad män gör. Genom att undersöka attityder till den faktiska metoo-debatten 

och inte enbart till de problemområden som utgör debatten har den föreliggande studien 

bidragit till att utveckla forskningslitteraturen. Vad gäller uppfattningar om sexuella 

trakasserier har tidigare forskning på området å ena sidan visat att kvinnor uppfattar fler 
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handlingar som sexuella trakasserier och å andra sidan påvisat att det inte finns någon 

könsskillnad i huruvida handlingar uppfattas som sexuella trakasserier (Ekore, 2012; Foulis 

& McCabe, 1997; McCabe & Hardman, 2005; O’Connor m.fl., 2004; Osman, 2007; 

Shechory & Ben, 2013). Den föreliggande studiens resultat överensstämmer således med de 

tidigare studier som visat att kvinnor uppfattar fler handlingar som sexuella trakasserier 

jämfört med vad män gör. Vidare har studien även tillfört ny kunskap till 

forskningslitteraturen eftersom den undersökt uppfattningar om sexuella trakasserier i en 

svensk kontext, något som tidigare forskning inte har studerat. Även det positiva samband 

som den föreliggande studien har påvisat mellan attityder till metoo-debatten och 

uppfattningar om sexuella trakasserier går i linje med vad tidigare forskning har påvisat 

(McCabe & Hardman, 2005; Shechory & Ben, 2013). Detta eftersom forskningen har funnit 

att mindre accepterande attityder till sexuella trakasserier har ett samband med att uppfatta 

fler handlingar som sexuella trakasserier. Genom att undersöka detta samband, det vill säga 

attityder till den faktiska metoo-debatten och inte attityder till sexuella trakasserier, samt att 

undersöka detta i en svensk kontext bidrar den föreliggande studien till forskningslitteraturen 

inom detta område. På samma sätt har studien bidragit till forskningslitteraturen i och med att 

den studerat skillnader mellan män och kvinnor avseende det aktuella sambandet, eftersom 

detta inte har undersökts i tidigare forskning.  

Metoo-debattens uppkomst kunde, som tidigare nämnt, förklaras av den feministiska 

kriminologin genom att kvinnor inte längre accepterade att leva i utsatthet för mäns våld 

(Daly & Chesney-Lind, 1988; Simpson, 1989). Således kan den feministiska kriminologin 

även vara en möjlig teoretisk förklaring till varför kvinnorna i den föreliggande studien hade 

en mer positiv attityd till metoo-debatten än männen. Detta eftersom teorin menar på att det 

finns en maktskillnad i samhället där män alltid har haft mer makt än kvinnor, vilket även har 

tillåtit dem att utöva våld mot kvinnor. Metoo-debattens genomslag innebar en möjlighet för 

kvinnor att tala ut om sin utsatthet och därigenom inte längre behöva leva i tystnad. Männens 

makt över kvinnor har även inneburit att de har haft en känsla av kontroll, men när kvinnor, 

genom metoo-debatten, fick en chans att berätta om sin utsatthet innebar det även att deras 

känsla av makt och kontroll delvis ökade. Detta medförde att maktfördelningen i samhället 

påverkades och den ökade makten för kvinnor samt den minskade makten för män skulle 

därför, enligt teorin, kunna förklara varför kvinnorna i den föreliggande studien hade en mer 

positiv attityd till metoo-debatten, medan männen hade en mindre positiv attityd till metoo-

debatten.  
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De könsskillnader som den föreliggande studien har påvisat i attityder till metoo-

debatten och i uppfattningar om huruvida handlingar är sexuella trakasserier eller inte skulle 

framförallt kunna förklaras av “The Script theory” (Gagnon, 1973; Gagnon & Simon, 1973). 

Enligt teorin beror dessa könsskillnader på att männen följer de maskulina skripten och att 

kvinnorna följer de feminina skripten, vilka skiljer sig åt vad gäller de normer och 

värderingar som de sexuella skripten består av. Att männen hade en mindre positiv attityd till 

metoo-debatten skulle därför kunna förklaras genom att de inlärda maskulina skripten 

accepterar och bekräftar vissa beteenden som normala. På grund av detta ser inte männen att 

deras beteenden faktiskt är sexuella trakasserier och övergrepp och de anser därmed inte 

heller att problemet med sexuella trakasserier och övergrepp som metoo-debatten 

uppmärksammar är ett problem, utan de ser det som normala beteenden. Att kvinnorna i den 

föreliggande studien hade en mer positiv attityd till metoo-debatten skulle istället kunna 

förklaras av de feminina skripten som inte accepterar alla beteenden som normala. De 

beteenden som inte accepteras är även de beteenden som metoo-debatten arbetar för att 

motverka, vilket innebär att metoo-debatten går i linje med de feminina skripten. Detta 

innebär i sin tur att de kvinnor som följer de feminina skripten kommer att ha en mer positiv 

attityd till metoo-debatten, eftersom att skripten är inlärda och svåra att frångå.  

På samma sätt kan “The Script theory” förklara könsskillnaderna i uppfattningar om huruvida 

handlingar är sexuella trakasserier eller inte. Att kvinnorna i den föreliggande studien 

uppfattade fler handlingar som sexuella trakasserier än vad männen gjorde kan förklaras 

genom att de feminina och maskulina skripten accepterar olika typer av beteenden som 

normala. Enligt teorin medför de feminina skripten att kvinnorna upplever fler beteenden som 

oönskade, besvärande och obehagliga och därmed uppfattar de även att fler handlingar är 

sexuella trakasserier. De maskulina skripten medför å andra sidan att männen upplever fler 

beteenden som skämtsamma och smickrande, vilket innebär att de uppfattar färre handlingar 

som sexuella trakasserier. Könsskillnaderna som påvisades i den föreliggande studien 

förklaras således av “The Script theory” genom att män och kvinnor, på grund av de inlärda 

maskulina och feminina skripten, anser att olika typer av beteenden är önskvärda och 

accepterade. 

I den föreliggande studien förekommer både svagheter och styrkor. En av svagheterna 

är att ett bekvämlighetsurval användes, vilket resulterade i att majoriteten av respondenterna 

var universitetsstudenter (86,1 %) med en låg medelålder (M = 23,80, SD = 3,22). Att 

majoriteten av respondenterna var universitetsstudenter kan även ha påverkat resultatet, 

eftersom tidigare undersökningar har visat att individer med högre utbildning är mer troliga 
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att uppfatta en handling som en sexuell trakasseri (FRA, 2014; Tang & McCollum, 1996). I 

och med att enkätundersökningen publicerades i en Facebookgrupp och att det därmed inte 

kunde kontrolleras för hur stort det externa bortfallet var, är det även okänt vilka individer 

som valt att inte besvara enkäten. Det är således också okänt vad som utmärker dessa 

individer, vilket innebär att det inte går att veta om en särskild grupp valt att inte besvara 

enkäten. Sammantaget innebär detta att studiens urval inte kan anses vara representativt för 

hela populationen och därmed kan inte resultaten generaliseras. Ytterligare en svaghet med 

studiens urval är att könsfördelningen inte var helt jämn, vilket kan ha påverkat resultaten av 

de analyser som undersökte skillnader mellan män och kvinnor. Med en mer jämn 

könsfördelning är det möjligt att andra resultat hade kunnat finnas. En annan svaghet är även 

att studien inte använde sig av ett validerat mätinstrument, varvid dess validitet och 

reliabilitet inte kan garanteras. Trots de svagheter som finns med den föreliggande studien 

uppnåddes ändå signifikanta resultat, vilket kan innebära att det finns en risk för att 

resultaten, på grund av de svagheter som finns med studien, egentligen beror på slumpen och 

att typ 1-fel har begåtts.  

En styrka med den föreliggande studien är däremot att den kan anses ha face validity 

eftersom ett antagande kan göras om att det är attityder till metoo-debatten samt 

uppfattningar om huruvida en handling är en sexuell trakasseri eller inte, som faktiskt mäts. 

Mätinstrumentets påståenden var även grundade i tidigare forskning, vilket även det är en 

styrka med studien då det kan stärka dess validitet och reliabilitet. En annan styrka med 

studiens mätinstrument är att Chronbach’s alpha indikerade på en hög 

internkonsistensreliabilitet, vilket innebär att påståendena mätte samma sak på olika sätt. 

Alphavärdena var dock inte så pass höga att det finns anledning att tro att de olika 

påståendena var för lika varandra och därigenom mätte samma sak på samma sätt. Att 

undersöka den faktiska metoo-debatten kan ge kunskap om det viktiga samhällsproblem som 

metoo-debatten uppmärksammar samt bidra till att utveckla forskningsfältet inom detta 

område. Den främsta styrkan med den föreliggande studien är således att den har undersökt 

något som aldrig tidigare har studerats och därigenom genererat ny kunskap på området.  

De resultat som framkommit i den föreliggande studien kan bidra till att utveckla det 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet inom detta område. Kunskapen om att 

män uppfattar färre handlingar som sexuella trakasserier än vad kvinnor gör samt att de har 

en mindre positiv attityd till metoo-debatten kan användas för att utveckla 

sexualundervisningen och jämställdhetsarbetet exempelvis i skolor och på arbetsplatser. 

Undervisningen och arbetet bör ha som mål att det inte ska finnas någon könsskillnad i 
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uppfattningarna om huruvida en handling är en sexuell trakasseri eller inte samt att män och 

kvinnor ska anse att metoo-debatten är betydelsefull i lika hög utsträckning. Detta skulle 

kunna leda till en samhällsförändring som kan innebära att både män och kvinnor uppfattar 

fler handlingar som sexuella trakasserier och får en förståelse för vilka handlingar som inte är 

okej att utsätta någon för eller att behöva bli utsatt för. Att fler individer potentiellt kan 

uppfatta fler handlingar som sexuella trakasserier kan fungera brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande genom att fler därmed inser att dessa handlingar är brottsliga, vilket kan 

leda till att förekomsten av sexuella trakasserier minskar. Ökade uppfattningar om vad som är 

en sexuell trakasseri kan även leda till att fler förstår att de har blivit utsatta för ett brott och 

väljer att anmäla de brott de har blivit utsatta för. Den föreliggande studiens resultat 

indikerade på att både männen och kvinnorna uppfattade en stor del av handlingarna som 

sexuella trakasserier, men kvinnorna ansåg att signifikant fler handlingar var sexuella 

trakasserier än vad männen gjorde. För att både män och kvinnor ska uppfatta samma 

handlingar som sexuella trakasserier tyder resultaten därmed på att det finns ett behov av att 

tydliggöra vilka typer av beteenden som faktiskt är sexuella trakasserier. Detta skulle 

exempelvis kunna uppnås genom att den aktuella lagstiftningen gällande sexuella ofredanden 

och ofredanden utvecklas och förtydligas för att inkludera alla de handlingar som klassas som 

sexuella trakasserier. En sådan typ av lagändring skulle kunna bidra till ett förtydligande av 

vilka handlingar som inte är accepterade att utsätta någon annan för, vilket skulle kunna leda 

till att fler handlingar uppfattas som sexuella trakasserier av både män och kvinnor. På detta 

sätt kan även en lagändring fungera brottsförebyggande genom att bidra till att fler får en 

förståelse för vilka handlingar som inte är okej att utsätta någon för. Den föreliggande 

studiens resultat kan således fungera som ett stöd i arbetet för en ökad jämställdhet i 

samhället och indikerar på var brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser kan riktas.  

Tidigare forskning avseende metoo-debatten och uppfattningar om sexuella trakasserier 

är begränsad och framtida forskning bör därför undersöka andra perspektiv inom dessa 

områden för att vidareutveckla forskningsfältet. Framförallt finns det ett behov av ytterligare 

forskning gällande metoo-debatten, både i Sverige och i andra länder, för att utöka 

kunskaperna om den debatt som spred sig globalt. Detta eftersom att ingen aspekt av metoo-

debatten hittills har studerats i tidigare forskning. Den föreliggande studien var begränsad i 

den bemärkelsen att resultaten inte kunde generaliseras och framtida forskning skulle därför 

kunna undersöka attityder till metoo-debatten med ett randomiserat urval i en 

normalpopulation för att kunna generalisera resultaten till hela befolkningen. Uppfattningar 

om huruvida handlingar är sexuella trakasserier har inte undersökts i en svensk kontext 
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tidigare, varvid framtida forskning även bör studera detta med ett randomiserat urval i en 

normalpopulation. Att fortsätta undersöka detta i svenska kontexter är nödvändigt för att 

kunna uppnå de föreslagna praktiska implikationerna om att utveckla sexualundervisningen 

och jämställdhetsarbetet, samt om att förtydliga lagstiftningen. Vidare skulle attityder till 

metoo-debatten även kunna undersökas genom kvalitativa studier för att få en djupare 

förståelse för vad attityderna innebär och beror på. Det skulle även vara av intresse att 

undersöka andra aspekter av metoo-debatten, exempelvis om individer upplever att debatten 

har bidragit till samhällsförändringar och om de anser att deras egna beteende har förändrats 

till följd av debatten. Den föreliggande studien har endast undersökt attityder till metoo-

debatten i relation till den del av debatten som berör sexuella trakasserier, varvid framtida 

forskning även bör undersöka sambandet mellan attityderna till metoo-debatten och den del 

av debatten som berör sexuella övergrepp. Vidare var den föreliggande studien tidsbegränsad, 

vilket innebar att alla aspekter som önskats att undersökas inte kunde inkluderas i studien. 

Två av dessa var att undersöka egen utsatthet för sexuella trakasserier samt erfarenhet av att 

utsätta andra för detta och det skulle således vara av intresse för framtida forskning att 

studera dessa aspekter i förhållande till de attityder och uppfattningar som redan undersökts.  

Avslutningsvis indikerar resultaten från den föreliggande studien på att kvinnor är mer 

positivt inställda till metoo-debatten och även uppfattar fler handlingar som sexuella 

trakasserier än vad män gör. Dessa resultat är av stor betydelse för såväl forskningsfältet som 

för jämställdhetsarbetet eftersom metoo-debatten belyser ett allvarligt samhällsproblem, men 

inte har undersökts i tidigare forskning. Den föreliggande studien är därav en av de första i 

sitt slag och fler aspekter av metoo-debatten behöver således undersökas även i 

fortsättningen.  
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